
 

 

„Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele sunt dulci.” 

Aristotel 

 

 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

„PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 

EXTRACURRICULARE” 

 

 

 

 

 

MODULE TEMATICE: 

Activități culturale 

Educație pentru cetățenie democratică și educație civică 

Educație ecologică și educație pentru sănătate 

Activități tehnico-științifice și concursuri 

Comunicare, excursii, vizite și programul “Școală după școală” 
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“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” 

Maria Montessori 

 

„Teatrul este locul unde actorii se mișcă și vorbesc dialogat, înlăuntrul fanteziei unui autor.” 

Petre Țuțea 

 

„Fără muzică, viața ar fi o greșeală.” 

Friedrich Nietzsche 

 

 

 

 

 

MODULUL 1 

 

ACTIVITĂȚI CULTURALE 

 

 

Teme propuse: 

  „BOOKMAN - Cartea ce mă îmbracă” 

 „Aici. Acolo” 

 „Talentul meu - Viața în imagini!” 

  „Învierea Domnului Iisus Hristos” 

 „Crăciunul pe mapamond” 

 „Parada culturilor” 

  „Prietenii lui Harry Potter - Și școala mea e magică!” 

 Proiectarea și organizarea unui festival de muzică folk 

 Proiectarea și organizarea unui festival de teatru 
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Titlul BOOKMAN - Cartea ce mă îmbracă 

Tipul de  

activitate 

activitate extrașcolară de promovare a lecturii (poate fi parte a unui proiect 

extins sau activitate de sine stătătoare) 

Grup ţintă direct: elevii ciclului gimnazial; indirect: părinți, profesori 

Profesor Mîinea Cristina, Școala Gimnazială „Sf. Nicolae”, sector 1 

Scop 

Cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi conştientizarea de către 

aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşire 

personalităţii lor, cultivarea interesului pentru lectură, a simţului estetic, 

cultivarea unui simţ al valorilor culturale autentice. Ne dorim să-l transformăm 

pe elev într-un adevărat consumator de lectură, conştient de valoarea şi 

importanţa cărţii în desăvârşirea personalităţii lui, de rolul pe care-l ocupă 

cartea în relaţionarea cu lumea din jur, cu restul universului. 

Obiective 

 încurajarea şi stimularea interesului elevilor pentru lectură; 

 cultivarea lecturii de plăcere; 

 formarea unor criterii proprii prin care elevul să distingă singur ce şi când 

să citească; 

 dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi; 

 însuşirea unor instrumente de analiză şi valorizarea a operelor literare; 

 încurajarea aptitudinilor de creaţie literară ale elevilor talentaţi; 

 să fie capabil să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile, interesele 

fiecăruia; 

 realizarea de către fiecare elev a unui tricou personalizat cu idei proprii în 

ceea ce privește modul de influențare a colegilor în direcția lecturii, un mod 

de promovare a unei cărți preferate sau autor preferat. 

Rezultate 

aşteptate 

 expoziție cu materiale realizate; 

 liste de lecturi suplimentare recomandate/ propuse de elevi pentru elevi pe 

ani de studiu; 

 video-clip motivațional; 

 album foto; 

 culegeri de citate/ recenzii cărți/ filme recomandate; 

 completarea „Copacului cu cărți”: ramurile = autori, florile = titluri, 

informații, impresii, petalele = elevii care-și aduc contribuția pe fiecare 

cerință (floare); 

 sporirea interesului elevilor pentru lectură; 

 formarea elevilor ca cititori pe tot parcursul vieţii; 

 purtarea tricourilor. 

Resurse 

materiale 

 fișe, chestionare; 

 cărți din biblioteca individuală/ școlară; 

 laptop, videoproiector, aparate de filmat/ fotografiat; 

 volume de opere literare, calculator, internet, videoproiector, copiator, 

materiale video; 

 afişe, fluturaşi, pliante, fişe, invitaţii, planşe, postere, fotografii,  diplome. 

  Resurse de 

timp 
1 săptămână 
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SCENARIU: 

1. Proiectare: 

Se stabilește proiectul (etapele), se realizează afișul promoțional, se mobilizează membrii 

Consiliului Elevilor, diriginții, profesorii de specialitate. 

Etape: stabilirea obiectivelor, etapelor, activităților: 

- realizarea afișelor promoționale; 

- procurarea premiilor (cărți, diplome); 

- opțional se pot realiza câteva activități premergătoare acțiunii cu tricouri;  

- dezbateri: Cele 10 beneficii ale cititului, Cum să citești mai mult, Motive pragmatice pentru 

care cititul e o treabă bună, Proces de stabilire de prioritate între citirea unei cărți și vizionarea 

ecranizării unei cărți, „Oscar versus Nobel”, „Cartea ca un scut”; 

- selecție listă lectură suplimentară preferată de elevi; 

- aplicare de chestionare privind preferințele literare; 

- alegerea cărții/ autorului preferat; 

- alegerea citatelor motivaționale; 

- inscripționarea lor în clasă; 

- cei care doresc, pot apela la tehnici moderne de inscripționare; 

- de asemeni, cei talentați își pot inscripționa propriile idei în promovarea lecturii; 

- se aleg, la nivel de clasă/ an/ ciclu cele mai interesante tricouri (urmărind alegerea citatelor, 

creativitatea, reprezentarea grafică, diversitatea formelor de exprimare, spiritul de umor): cel 

mai estetic tricou, cel mai haios, cel mai critic, cel mai complet, cele mai frumoase citate, cele 

mai frumoase creații, cel mai personalizat; 

- în ziua purtării tricourilor, se fac fotografii și înregistrări pentru prezentarea power point; 

- se premiază (cu cărți, diplome) toți elevii participanți încurajându-i să poarte mereu tricourile; 

- anual, se poate actualiza evenimentul particularizându-l prin alegerea temei: un anume scriitor, 

scriitori români, scriitori străini, laureați ai premiului Nobel, un curent literar, cărți celebre 

ecranizate, scriitori clasici, scriitori contemporani etc. 

2. Anunţarea activităţii: 

Sunt informați elevii și sunt distribuite afișe. Se afișează și etapele de lucru. 

3. Organizare: 

Elevii își aleg cărțile preferate, aleg citate motivaționale, compun și desenează Titlultic. 

4. Monitorizare: 

Implicarea unui număr mare de elevi prin exemplul reprezentanților din Consiliul Elevilor ce 

urmăresc realizarea la timp a tricourilor. Cititul/ urmăritul tricoului realizat de colegi este de asemeni 

de bun augur. 

5. Evaluare: 

Se fotografiază tricourile (pe elevi), se stabilește o listă de preferințe ale elevilor, se distribuie 

premii, se realizează DVD-uri cu materialele strânse. 

6. Concluzii: 

Elevii au fost încântați de acțiune, au citit pe tricourile colegilor, au citit cărțile primite cadou 

(au respectat preferința lor și nu din lectura obligatorie). 

Lectura îmbogăţeşte viaţa, facilitând educaţia şi autodezvoltarea individului. Locul unde lectura 

e accesibilă tuturor e biblioteca. Nevoia de comunicare e necesară reinventării conceptului de 
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bibliotecă din înţelesul clasic în cel de punct (poartă) de acces la cultură şi informaţie. Este cea mai 

eficientă metodă de relaxare fiind de ajuns câteva minute pentru a reduce nivelul stresului. 

Dar oare, în secolul vitezei și a zborurilor cosmice, mai avem timpul și răbdarea de a sta la 

birou/ masă cu o carte în mână, mai ales dacă este impusă de cineva și nu o dorință de a ta de a găsi 

răspuns la o problemă? 

Împreună cu profesorii de specialități diferite am încercat în repetate rânduri, în cadrul unor 

proiecte Titlultice, cu variate forme de manifestare (dezbateri, joc de rol, ateliere de lucru, confruntări 

face-to-face, etc.) să găsim rezolvarea problemei: filmul sau cartea? 

Dacă anul trecut am realizat cu elevii tuturor claselor de gimnaziu un audio-book cu lecturi 

preferențiale, anul acesta am lansat provocarea tricourilor inscripționate cu citate și informații tip 

reclamă pentru cărți. Acțiunea „BOOKMAN - Cartea ce mă îmbracă” a avut un real succes în rândul 

elevilor de gimnaziu, aproape 160 de copii venind la școală îmbrăcați cu tricouri ce îndemnau spre 

carte. 

Toate dezbaterile realizate în timp nu au avut rezultate și implicații atât de rapide și concrete ca 

tricourile-ambulante: copiii au citit și căutat pe internet citate și lucruri motivaționale, au compus și 

desenat pe tricou, au citit, măcar din curiozitate, ce au scris colegii lor pe tricouri. În discuțiile cu 

părinții, aceștia și-au exprimat încântarea că au văzut curiozitatea copiilor pusă direct în practică. 
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Titlul „Aici. Acolo” 

Tipul de 

activitate 

educație interculturală pentru copiii preșcolari, de școală primară și de școală 

gimnazială 

 

Grup ţintă elevi de școală primară și de școală gimnazială 

Profesor Silvășanu Cristiana și Oprea Anca, Școala Gimnazială Nr.280, sector 5 

Scop Educația interculturală a elevilor 

Obiective 

Proiectul își propune: 

 să aducă timp de un an, cu periodicitate săptămânală, în fața grupurilor de 

copii din București, cultura a cât mai multor țări din Europa și în premieră, 

și a unor țări din Asia și din America de Sud; 

 crearea unei punți de comunicare și de cooperare interculturală între tinerii 

europeni și pedagogii români din școlile partenere în implementarea acestui 

program. 

Rezultate 

aşteptate 

atelierul își propune să realizeze o experiență interculturală în rândul copiilor 

de vârstă școlară. 

Resurse 

materiale 

filme educaționale, materiale specifice - planșe, fotografii, jocuri, fișe 

individuale. 

Resurse de 

timp 
1 oră săptămânal, pe parcursul unui an școlar 

 

VOLUNTARI: Tinerii „profesori”, găzduiți de A.C.T.O.R. prin Serviciul European de Voluntariat. 

ARGUMENT: Principalii furnizori de programe şi proiecte de educaţie nonformală în România, 

rămân (deocamdată) organizaţiile neguvernamentale, care prin scopul şi activităţile desfăşurate 

reuşesc să angreneze cel mai mare număr de persoane, beneficiari ai procesului de învăţare în context 

nonformal. Totodată din ce în ce mai multe şcoli şi din ce în ce mai multe parteneriate de organizaţii 

care provin din medii diferite încep să apeleze la acest tip de învăţare. Dacă furnizorii de educaţie 

nonformală pot fi o gamă largă de instituţii şi organizaţii, în ceea ce priveşte beneficiarii, lucrurile 

pot varia de la foarte simplu (ne referim la orice persoană care doreşte să exploreze şi să înveţe ceva 

nou, să-şi dezvolte anumite abilităţi şi competenţe, să reia un anumit parcurs, cu sau fără nevoia unei 

certificări ulterioare etc.), la foarte complex, în momentul în care stabilim categorii din ce în ce mai 

clare de beneficiari (ex. tineri, adulţi, seniori, angajaţi, factori de decizie etc.). 

SCENARIU: 

1. Proiectare: 

Pedagogii implicați în proiect participă la un proces de selecție în prealabil. Se face o selecție a 

participanților români, pentru că numai un interes real și o motivație clară a lor, face ca acest program 

să aibă impactul dorit de cei care l-au conceput și îl coordonează, dar și de către tinerii voluntari ce 

aleg să dăruiască acestui proiect un timp din viața lor, departe de familie și de prieteni. 

Rolul fiecăruia este esențial pentru o receptare ideală a programului la nivelul copilului. Nici 

voluntarilor și nici pedagogilor nu li se cere un nivel performant al cunoștințelor de limbă engleză, 

dar este extrem de importantă motivația de a participa și de a susține calitativ acest program. Cursurile 

sunt gândite ca sa fie sursă de dezvoltare personală pentru voluntar și de dezvoltare profesională 

pentru pedagog. 

2. Activități: 

Tinerii vor fi asistați de către cadrele didactice de la clasă, de învățători sau profesori diriginți, 

atât pentru a traduce din engleză, dar, mai ales, pentru a facilita comunicarea și aprofundarea 

ulterioară a cunoștințelor asimilate prin exercițiile propuse. 

Activitățile propuse: 

- sunt interactive, ludice și dinamice; 

- respectă puterea de înțelegere a fiecărei grupe de vârstă; 
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- se pliază pe temperamentul fiecărui copil participant la curs. 

3. Desfășurarea activităților: 

Activitatea se desfășoară sub forma unui dialog și a unor activități interactive la care sunt 

implicați toți elevii clasei. 

După prezentarea voluntarului și a țării de proveniență, elevii sunt întrebați ce știu despre țara 

menționată. 

Se prezintă date generale despre țara de proveniență a voluntarului sub forma unor filme 

publicitare, cu ajutorul fotografiilor, a hărților. 

Urmează cunoașterea unor elemente de limbă, de cultură, obiceiuri, port, muzică, activități 

specifice, sărbători, organizarea învățământului, curiozități, prezentate cu ajutorul jocurilor de 

coordonare, de rol, de cooperare, de atenție, a exercițiilor de problematizare, de descoperire sau de 

completare a unor cerințe. 

Se realizează postere, planșe din materiale refolosibile, se învață cântece și dansuri specifice 

țărilor de proveniență a voluntarilor. 

Activitățile sunt distractive și implică toți elevii. Aceștia sunt dezinvolți, adresează diferite 

întrebări, există un dialog permanent cu voluntarii. Elevii nu au inhibiția dată de primirea unei note, 

vorbesc, chiar dacă mai greșesc în exprimare, dialogul este realizat ușor și datorită apropierii de 

vârstă, voluntarii fiind foarte tineri, între 19 și 24 de ani. 

4. Monitorizare: 

Lunar, se organizează întâlniri între voluntarii și profesorii implicați și se analizează rezultatele, 

impactul asupra elevilor și se fac propuneri pentru activitățile viitoare. 

5. Evaluare: 

La finalul proiectului, în cadrul celui de al treilea seminar, fiecare pedagog implicat va primi 

un dosar, ce va conține  următoarele documente: 

 DIPLOMA de recunoaștere a competențelor dobândite ca urmare a participării la un 

proiect autorizat de Casa Corpului Didactic a Municipiului București; 

 ADEVERINȚA de participare la un proiect european; 

 ADEVERINȚA de participare la un proiect aprobat de Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice; 

 CONTRACT de voluntariat; 

 ADEVERINȚA de participare la seminar; 

 DIPLOMA de participare la Festivalul „Aici. Acolo”. 

6. Concluzii: 

România este din 2007 stat membru al Uniunii Europene. Este necesar ca această dimensiune 

să se reflecte și în educația copiilor, prin activități și prin programe specifice, anume concepute, pentru 

a le deschide acestora interesul spre a cunoaște și înțelege diversitatea culturală, precum și valorile 

care stau la baza Uniunii Europene. 
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Titlul Talentul meu - Viața în imagini! 

Tipul de 

activitate 
activitate cu caracter cultural-artistic și tehnico-ştiinţific 

Grup ţintă elevii ciclului gimnazial 

Profesor Kevorchian Hilda, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, sector 3 

Scop 
Organizarea unui club de iniţiere în arta fotografică-film și a unui club de inițiere 

în arta actorului. 

Obiective 

Obiective generale: 

 familiarizarea cu actul artistic; 

 cunoaşterea şi coordonarea mişcărilor fundamentale cu scopul utilizării 

diverselor materiale şi instrumente; 

 manipularea diverselor instrumente şi materiale de lucru; 

 confecţionarea şi evaluarea unor produse simple şi utile. 

Obiective specifice: 

 să se realizeze premizele colaborării fructuoase între studenți și elevi (pun în 

practică cunoștințele însușite și își exercită abilitățile psiho/ pedagogice, 

empatice); 

 să incite la libera exprimare prin diverse modalități artistice, eliminând 

inhibiția; 

 să se dezvolte simțul artistic, critic și autocritic la elevi; 

 să identifice repere și criterii de delimitare ale artei veritabile, de kitsch. 

Rezultate 

aşteptate 

Expoziții de fotografie în școală și în holul Facultății de Arte „Hyperion”, 

calendar, postarea scenetelor pe site-ul www.televiziuneaelevilor.ro, CD cu 

aspecte din activitatea clubului, portofolii personale. 

Resurse 

materiale 

Aparatele fotografice (digitale sau cu film) ale elevilor și ale studenților, 

proiector, blende și materiale necesare developării aparținând studenților 

(revelator, fixator), telefoane mobile, stick de memorie, un laptop și boxe, 

costume, coli pentru copiator, dosare pentru portofolii. 

Resurse de 

timp 

Desfășurarea în paralel (două ore pe săptămână, timp de patru luni) a clubului de 

actorie și al celui de foto-film. 

 

INVITAȚI: studenți voluntari ai Facultății de Arte „Hyperion”, sector 3, București 

ARGUMENT: 

Această activitate are ca finalitate preprofesionalizarea, culturalizarea, dezvoltarea  imaginaţiei, 

memoriei vizuale şi o mai bună conştientizare a esteticului. Interdisciplinaritatea a devenit o condiţie 

sine qua non; este util şi plăcut ca după orele de curs să se exerseze înclinaţiile spre arte (dans, muzică, 

elemente de spectacol), prelucrare media (Movie Maker, Power Point), ştiinte (fizică, chimie); pe 

lângă informaţiile şi competenţele specifice elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice, de 

management al timpului, precum şi de gândire critică/ autocritică. Școala pregăteşte copilul pentru 

viaţă şi are misiunea de a depista şi încuraja aptitudinile, punând accent pe învăţarea prin experienţă, 

prin practică, „provocând” elevii la creativitate şi adaptare la situaţii noi. 

SCENARIU: 

Activități pentru Clubul foto/ film: 

1. Fotografii de ieri și de azi 



MODULUL 1 – PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 

9 

 

2. Cunoașterea aparatului de fotografiat 

3. Încadraturi și practică/ demonstrație de developare 

4. Compoziție 

5. Mijloace de expresie în fotografie 

6. Fotografii cu teme date 

7. „Film” din fotografii cu teme date 

8. Montaj sonor/ muzică  

9. Vizionare/ analiză de film  

10. Compoziție 

11. Paralelă carte-film 

Activități pentru Clubul de actorie: 

1. Inițiere în improvizație 

2. Expresivitate și mișcare scenică 

3. Dicție 

4. Muzică și ritm 

5. Pregătirea scenetei/ piesei/ montajului 

6. Repetiții 

EVALUAREA: 

- Expoziția de fotografie și Spectacolul final, urmate de premierea cursanților; 

- Vizionarea filmelor (scurt-metrajelor) și a pieselor de teatru, în prezența părinților, colegilor 

elevi, a profesorilor și studenților voluntari, pe scena Facultății de Arte „Hyperion”; 

- Aplicarea chestionarului de evaluare: 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE 

 

1. Cum ați aflat de existența acestui proiect? 

 

 

2. Ce calități credeți că dezvoltă activitățile din cadrul Clubului de foto/ film și ale celui de 

actorie? 

 

 

3. Ați participat la aceste cursuri din curiozitate sau pentru că sunteți conștient(ă) de faptul că 

aveți înclinații spre domeniul artistic? Dacă există alte motive, vă rog să le specificați. 

 

 

4. În cazul în care ați participat la celelalte ediții ale proiectului, vă rog să specificați  aspectele 

care v-au impresionat plăcut/ neplăcut. 

 

 

 

5. Ce considerați că ar trebui îmbunătățit la acest curs? 

 

 

Vă mulțumim!  
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Titlul Învierea Domnului Iisus Hristos 

Tipul de 

activitate 
culturală (artistico-plastică) 

Grup ţintă elevi clasa a II-a 

Profesor Ignat Daniela Mariana, Școala Gimnazială „Maica Domnului”, Sector 2 

Scop Formarea priceperilor de a picta pe sticlă 

Obiective 

 să cunoască semnificaţia religioasă a sărbătorii Paştelui; 

 să realizeze picturi pe sticlă; 

 să respecte reguli de comportare în societate (biserică); 

 să distingă o zi obişnuită de o zi de sărbătoare; 

 să cunoască obiceiuri și tradiţii legate de Paşte; 

Rezultate 

aşteptate 

 schimbarea atitudinii copiilor și părinților, comunității locale față de 

artă; 

 descoperirea unor copii cu un talent artistic deosebit; 

 trezirea unor sentimente deosebite în sufletul copiilor faţă de tradiţiile 

şi obiceiurile de Paști. 

Resurse 

materiale 

 umane: părinți, bunici, elevi, preot, învățătoare, pictor; 

 materiale: icoane, imagini de Paști, acuarele, sticlă cu ramă, aracet, 

palete, tuș negru etc. 

Resurse de 

timp 

3 ore 

 

SCENARIU: 

1. Proiectare: 

Se realizează documentarea în legătură cu sărbătoarea Paștelui: semnificație istorico-religioasă, 

datini și obiceiuri în legătură cu această sărbătoare, tehnica picturii pe sticlă. Se proiectează activitatea 

ținând cont de scopuri și obiective. 

2. Anunțarea activității: 

Se portă o scurtă discuție în legătură cu sărbătoarea Paștilor. Se vizionează la videoproiector 

imagini cu lumina pascală de la Ierusalim. Se prezintă o pictură pe sticlă cu Învierea Domnului. Se 

anunță activitatea. 

3. Organizare: 

Elevii vor fi organizați în grupe de câte 4 pentru a avea acces la ustensilele necesare. 

4. Monitorizare: 

Pe parcursul activității pictorul, profesorul clasei, părinții/ bunicii urmăresc buna desfășurare, 

aduc materialele necesare, ajută la realizarea picturii. 

5. Evaluare: 

Se fac aprecieri asupra lucrărilor. Se organizează o expoziție de pictură pe sticlă în cadrul școlii 

și în biserică. 

CONCLUZII: 

În urma activității realizate, elevii împreună cu părinții sunt sensibilizați în legătură cu arta 

tradițională (pictura pe sticlă), credința creștin-ortodoxă și obiceiurile și tradițiile de Paști. Se poate 

organiza o expoziție cu vânzare pentru ajutorarea copiilor sărmani de la un centru de plasament sau 

din parohie.  
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Titlul Crăciunul pe mapamond 

Tipul de 

activitate 
dezvoltarea aptitudinilor cultural-artistice 

Grup ţintă elevi clasele IX-XII, profesori, părinţi 

Profesor Ioniţă Olimpia, Colegiul Economic „Viilor”, sector 5 

Scop 

Activitatea derivă din nevoia de exprimare cultural-artistică a tinerilor, în 

vederea valorificării potenţialului creator şi a însuşirii unor cunoştinţe referitoare 

la cultura altor popoare, a dezvoltării sentimentului  de siguranţă, atât ca indivizi, 

cât şi ca membri ai diverselor grupuri în societate. 

Obiective 

 oferirea unui cadru adecvat manifestării cultural-artistice a tinerilor; 

 stimularea creativităţii şi imaginaţiei; 

 dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă. 

Rezultate 

aşteptate 

Elevii conştientizează importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de 

interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de tradiţii. Activitatea 

are şi rolul de coeziune a grupului. 

Resurse 

materiale 

costume tradiţionale, obiecte decorative, produse de gastronomie, laptop, 

videoproiector 

Resurse de 

timp 
3-4 săptămâni 

 

SCENARIU: 

1. Proiectarea activităţii: 

Profesorul coordonator a constatat în timp necesitatea înţelegerii, de către elevi, a culturii altor 

popoare precum și cunoașterea de către aceștia a formelor de manifestare culturală a persoanelor care 

vin din zone geografice diferite. 

2. Anunţarea activităţii: 

În cadrul şedinţei Consiliului Școlar al Elevilor se anunţă activitatea şi se trage la sorţi ţara pe 

care fiecare clasă o va reprezenta. Clasa va pregăti produse și va prezenta tradiții specifice de Crăciun, 

pentru țara respectivă. 

3. Organizarea propriu-zisă a activităţii: 

Elevii, profesorii şi reprezentanţi ai părinţilor formează ateliere de creaţie pentru confecţionarea 

costumaţiei, a obiectelor ornamentale şi pregătirea unor produse de gastronomie. Elevii şi profesorii 

pregătesc un scurt program artistic specific sărbătorii Crăciunului în ţara reprezentată. Aceste 

activităţi au rolul de a dezvolta creativitatea şi inovaţia, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi 

interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. 

4. Monitorizarea activităţii: 

Se face de către echipa de jurizare formată la nivelul unităţii şcolare din profesorul organizator, 

consilierul educativ, doi reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al Elevilor şi un reprezentant al părinţilor. 

5. Anunţarea rezultatelor concursului:  

Se va face la cel mult două zile de la jurizare. 

6. Evaluarea activităţii: 

Profesorul coordonator va evalua modul în care s-au desfăşurat activităţile la nivelul clasei, 

urmând modelul Analizei SWOT. 
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Titlul Parada culturilor 

Tipul de 

activitate 
educaţie interculturală 

Grup ţintă 40 elevi clasele IX-XII 

Profesor Paraschiv Paula Alice, Colegiul Național „Victor Babeș”, sector 2 

Scop Promovarea şi asumarea unor valori şi atitudini precum egalitatea, demnitatea, 

toleranţa, solidaritatea, valori specifice unei societăţi interculturale. 

Obiective 

 cultivarea la elevi a respectului pentru diversitate, toleranţă, solidaritate; 

 conştientizarea necesităţii relaţiilor dintre oameni; 

 stimularea participării şi acţiunii în sensul promovării principiilor unei 

societăţi interculturale şi al combaterii discriminării şi intoleranţei. 

Rezultate 

aşteptate 

 dobândirea unor abilităţi de comunicare interculturală; 

 creşterea interesului pentru desfăşurarea de activităţi dedicate educaţiei 

interculturale; 

 depăşirea stereotipurilor şi prejudecăţilor, combaterea discriminării, 

marginalizării şi izolării. 

Resurse de 

timp 
1 lună 

 

SCENARIU: 

În perioada premergătoare derulării activităţii, pentru a cunoaşte obiceiuri, tradiţii sau moduri 

de viaţă specifice unor comunităţi multietnice/ multiculturale, elevii implicaţi în proiect primesc 

sarcina de a călători, real sau virtual, în spaţii, locuri reprezentative pentru cultura comunităţilor 

etnice dintr-o anumită regiune (muzee etnografice, case memoriale, lăcaşuri de cult, întâlniri cu 

membri marcanţi sau lideri ai comunităţilor, asistare/ participare la evenimente din viaţa 

comunităţilor etc.). 

Folosind informaţiile culese elevii, îndrumaţi şi sprijiniţi de responsabilul de activitate, vor 

realiza o expoziţie de artă plastică (desen, pictură, colaj, grafică). Lucrările vor prezenta aspecte ale 

vieţii cotidiene ale comunităţilor etnice care trăiesc pe teritoriul judeţului (ocupaţii, obiceiuri, tradiţii 

specifice) cu scopul de a cultiva participanţilor la activitate respectul pentru diversitate, toleranţă, 

solidaritate. Elevii vor realiza interviuri cu participanţii la activitate, interviuri care se vor regăsi în 

filmul proiectului. Invitaţii îşi vor lăsa impresiile în jurnalul de reflecţie. 

MONITORIZARE: 

Pe parcursul derulării proiectului vor fi întocmite rapoarte de evaluare şi fişe de evaluare pentru 

a urmări modul în care sunt îndeplinite responsabilităţile şi cum lucrează participanţii la activităţi. 

Pentru o bună implementare a proiectului se va urmări, de fiecare dată, agenda activităţii şi vor 

fi propuse, acolo unde este cazul, măsuri ameliorative pentru îmbunătăţirea rezultatelor. Vor fi 

urmărite consecinţele activităţilor şi comunicarea între responsabili şi participanţii la activităţi. 

EVALUARE: 

În urma fiecărei activităţi se vor realiza chestionare care să releve gradul de implicare al fiecărui 

participant la activitate. Elevii vor realiza interviuri cu participanţii şi invitaţii la activităţi, interviuri 

care vor face obiectul jurnalului de reflecţie. De asemenea, elevii vor filma şi fotografia fiecare 

activitate pentru a realiza filmul proiectului şi albumul foto al fiecărei activităţi. Responsabilii 

activităţilor vor întocmi portofolii care vor cuprinde realizările elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice 

cuprinse în proiect.  
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Titlul Prietenii lui Harry Potter - Și școala mea e magică! 

Tipul de 

activitate 
literar-artistică, concurs (proiect educațional) 

Grup ţintă 

 minimum 150 elevi din școlile partenere în proiect (Școala 

Gimnazială Nr.117 București, Liceul Teoretic „Dimitrie 

Bolintineanu” București, Școala Gimnazială Nr.165, București ); 

 câte 2-4 cadre didactice din școlile partenere în proiect; 

 părinţii elevilor implicaţi în proiect. 

Profesor Padiu Georgiana, Școala Gimnazială Nr.117, sector 6 

Scop 

Valorificarea interesului elevilor pentru cărțile și filmele din seria „Harry 

Potter”, în vederea stimulării lecturii, apropierii școlii de școala de după 

școală (school after scholl sau școala de week-end), înzestrării elevilor 

cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la 

mediul școlar și la cerințele sociale. 

 

Obiective 

 să consolideze deprinderile de comunicare și de lucru în echipă; 

 să contribuie la exersarea unor tehnici de documentare; 

 să încurajeze abordarea interdisciplinară a unor teme; 

 să creeze cadrul de exersare a creativității elevilor; 

 să asigure cadrul de exersare și de cultivare a diferitelor înclinații, 

aptitudini și capacități, de manifestare a talentelor; 

 să contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de 

specialitate a participanților; 

 să creeze condiții pentru implicarea într-o nouă activitate (artistică, de 

marketing etc.); 

 să contribuie la recreerea și la destinderea participanților, precum și 

la petrecerea organizată a timpului liber. 

Rezultate 

aşteptate 

Ca urmare a desfăşurării activităţilor propuse în cadrul proiectului 

„Prietenii lui Harry Potter” se aşteaptă următoarele rezultate: 

a) Rezultate cantitative 

 1 grup de iniţiativă - acţiune la nivelul fiecărei școli partenere pentru 

încurajarea lecturii și a interpretării creative a cunoștințelor 

dobândite/școală parteneră 

 1 panou de popularizare a proiectului/ școală parteneră 

 site-ul proiectului www.harrypotter.ucoz.ro 

 CD-uri cu fotografii realizate în timpul desfășurării activităților 

proiectului 

b) Rezultate calitative 

Rezultatele preconizate ale proiectului vizează aplicarea cunoştinţelor 

corecte referitoare la diferite aspecte ale parteneriatului şi formarea de 

noi capacităţi şi competenţe. 

Utilizând diferite strategii de învăţare şi consiliere, activităţile 

desfăşurate cu grupul ţintă vor reuşi să consolideze deprinderile de 

comunicare și de lucru în echipă, să contribuie la exersarea unor tehnici 

de documentare, să încurajeze abordarea interdisciplinară, să creeze 
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cadrul de manifestare a creativității elevilor, să creeze condiții pentru 

implicarea într-o nouă activitate (artistică, de marketing etc.), să 

contribuie la recreerea și destinderea participanților. 

Vor fi realizate albume de fotografii, reviste ale școlilor și revista 

proiectului care vor reflecta desfăşurarea activităţilor propuse. La nivelul 

școlii, va fi realizată o mapă a proiectului, conţinând cele mai importante 

secvenţe ale sale, ilustrate în fotografii, mesaje de la copii, lucrări 

realizate de aceştia. 

Rezultatele aşteptate sunt activităţi extraşcolare comune, o comunitate 

mai informată cu privire la modalitățile de stimulare a creativității 

copiilor, o comunitate virtuală pe site-ul proiectului 

www.harrypotter.ucoz.ro, o imagine mai bună a școlii în comunitate. 

Resurse 

materiale 

aparat foto, coli de scris, coli color, scrisoare de informare a părinţilor, 

materiale realizate pentru amenajarea panoului proiectului, lipici, 

carioci, acuarele, pensule, markere, foarfeci, calculator, xerox, 

imprimantă, videoproiector. 

 Resurse de 

timp 

10 săptămâni 

 

 

SCENARIU: 

1. Proiectare: 

Profesori și părinți, cu toții știm că elevii de astăzi nu mai au bucuria lecturii. Calculatorul, cu 

bunele și cu relele lui, le ocupă aproape tot timpul. O profesoară din Marea Britanie, de acum celebra 

J. K. Rowling, reușește, ca prin miracol, să-i facă pe copii să redescopere fascinația cititului. Cele 

șapte volume ale seriei „Harry Potter”, deși sunt din ce în ce mai groase, sunt „devorate” de elevi cu 

imensă plăcere. Apar filmele și jocurile cu Harry Potter. Unii copii se rezumă la ele, dar cei mai mulți 

citesc totuși cărțile. De remarcat și faptul că seria este lecturată cu interes și de mulți adulți, 

constituind un subiect de conversație între părinți și copii sau între profesori și elevi. Harry Potter 

aruncă o punte între generații! 

Pornind de la aceste realități, echipa de proiect (formată din profesori de diferite specialități și 

vârstă, cu experiență didactică) încearcă să valorifice cât mai bine, în folosul elevilor școlilor 

participante la proiect, întregul potențial al „pottermaniei”. Simpla prezentare a proiectului va face 

mai mulți copii și părinți să citească cele șapte cărți și să discute despre ele. Dezbaterile dintre echipele 

participante îi vor încuraja pe elevi să învețe să vorbească în public și/sau să asculte. Concursurile (cu 

probe variate) vor consolida spiritul de echipă și de competiție și vor oferi participanților ocazia să-

și dovedească abilitățile și talentele. 

Pe lângă cunoștințele de „harrypotterologie”, elevii își vor testa și cunoștințele de biologie, 

chimie, matematică etc. Vor miza pe creativitate, talent și umor, vor scrie poezii și proză, vor realiza 

reviste, desene, machete. 

Noi, profesorii și elevii din echipa de proiect, folosim lumea lui Harry Potter drept pretext 

pentru „reinventarea” școlii și pentru descoperirea picăturii de magie care se găsește în fiecare școală. 

2. Anunțarea activității: 

Activitatea nr.1: 

Titlul activităţii: ,,Să cunoaştem proiectul” 

Tipul activităţii: Conferinţa de lansare a proiectului 

http://www.harrypotter.ucoz.ro/
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Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 1 

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Nr.117 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): 20 elevi, părinţi, 10 cadre didactice, directorul  şcolii 

Responsabil: prof. Stănescu Domnica, prof. Padiu Georgiana 

Beneficiari:copii, părinţi, cadre didactice. 

Metode/mijloace de realizare: conversația, explicația, convorbirea, aparat foto, coli de scris, scrisoare 

de informare a părinţilor, calculator, videoproiector. 

Modalităţi de evaluare: exprimarea propriilor păreri ale participanţilor. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Responsabilii proiectului vor face cunoscută 

intenţia de antrenare a elevilor în acest proiect. Se va prezenta scopul proiectului şi vor fi identificate 

obiectivele propuse. Vor fi prezentate aspecte din activitățile derulate în cadrul proiectului în anii 

anteriori. Va avea loc un schimb de idei între participanții la lansarea proiectului. 

3. Organizare: 

Activitatea nr.2: 

Titlul activităţii: Formarea echipelor de proiect din fiecare școală parteneră 

Tipul activităţii: dezbatere, lucru în echipă 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 2 

Locul desfăşurării: sala de clasă stabilită în fiecare unitate școlară 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): minimum 30 elevi, 2 profesori, 5 părinţi/școală participantă în proiect 

Responsabil: profesorii coordonatori din fiecare școală. 

Beneficiari: elevi, părinţi, cadre didactice. 

Metode/mijloace de realizare: conversaţia, explicaţia, convorbirea, aparat foto, coli de scris, 

calculator, videoproiector. 

Modalităţi de evaluare: exprimarea propriilor păreri ale participanţilor. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Proiectul este lansat în cadrul Consiliului 

elevilor din fiecare școală. Șefii claselor prezintă proiectul la nivelul colectivelor din care fac parte. 

Elevii interesați merg să se înscrie la profesorii coordonatori din fiecare școală implicată în proiect. 

Ulterior are loc tragerea la sorți a echipelor și activităților ce urmează a fi derulate în fiecare școală. 

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii: Prezentarea echipelor de proiect pe site-ul proiectului 

Tipul activităţii: expunerea, conversația 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 3 

Locul desfăşurării: sala de clasă stabilită în fiecare unitate școlară, spațiul virtual. 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): minimum 30 elevi, 2 profesori, 5 părinţi/școală participantă în proiect. 

Responsabil: profesorii coordonatori din fiecare școală. 

Beneficiari: elevi  implicaţi, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. 

Metode/mijloace de realizare: conversaţia, munca în echipă, exerciţiul practic, materialele adunate. 

Modalităţi de evaluare: evaluare practică. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Fiecare școală participantă va posta pe site-ul 

proiectului www.harrypotter.ucoz.ro date despre proiect, echipele participante și activitățile ce se vor 

derula. Elevii participanți vor putea discuta și interacționa între ei pe forumul site-ului. 
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Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: Amenajarea într-un loc vizibil a panoului „Prietenii lui Harry Potter” în școlile 

implicate în proiect și prezentarea lui pe site-ul proiectului 

Tipul activităţii: activitate practică 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 4 

Locul desfăşurării: coridoarele școlilor partenere 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): 5-10 elevi, 1-2 profesori/școală participantă în proiect. 

Responsabil: profesorii coordonatori din fiecare școală. 

Beneficiari: elevi implicaţi, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. 

Metode/mijloace de realizare: conversaţia, explicaţia, munca în echipă, activitate practică, aparat foto, 

materiale realizate pentru amenajarea panoului. 

Modalităţi de evaluare: evaluare practică. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Echipele de proiect din fiecare școală vor 

realiza un panou cu titlul „Prietenii lui Harry Potter” ce va ilustra activitățile desfășurate în proiect și 

cele mai reușite creații ale elevilor. 

Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: Concurs de desene, postere și colaje pe Titlul „Și școala mea e magică!” 

Tipul activităţii: concurs 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 5 

Locul desfăşurării: sala de clasă stabilită în fiecare unitate școlară. 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): minimum 10 elevi, 3 profesori și 2 părinţi (juriul)/școală participantă în proiect 

Responsabili: profesorii coordonatori din fiecare școală. 

Beneficiari: elevi implicați, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. 

Metode/mijloace de realizare: explicaţia, exerciţiul, munca independentă, munca în echipă, coli color, 

lipici, carioci, acuarele, pensule, markere, foarfeci, calculator, xerox, imprimantă. 

Modalităţi de evaluare: analiza produselor realizate de copii. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:  Sub îndrumarea responsabililor de proiect, 

vor realiza desene, postere și colaje pe Titlul dată, individual sau în echipe. Juriul desemnat la nivelul 

fiecărei școli va acorda 3 premii și 2 mențiuni. Toate lucrările realizate vor fi expuse pe holurile 

școlilor, iar cele 5 evidențiate vor fi postate pe site-ul proiectului www.harrypotter.ucoz.ro.  

Activitatea nr. 6 

Titlul activităţii: Concurs de harrypotterologie  

Tipul activităţii: concurs 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 6 

Locul desfăşurării: sala de clasă stabilită în fiecare unitate școlară. 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): minimum 15 elevi, 2-3 profesori/școală participantă în proiect. 

Responsabil: profesorii coordonatori din fiecare școală. 

Beneficiari: elevi ai claselor implicate, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. 

Metode/mijloace de realizare: conversaţia, documentare, munca în echipă, fișe, coli de hârtie, markere 

Modalităţi de evaluare: discuţii de grup, prezentarea rezultatelor în faţa echipei de proiect, postarea 

pe site-ul www.harrypotter.ucoz.ro a echipajelor premiate. 
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Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Echipajele constituite în cadrul fiecărei școli 

vor avea de răspuns la cerințele unor probe de concurs care grupează discipline de studiu, imaginare 

și din școala reală: ierbologie+botanică, grija față de creaturile magice+zoologie, 

transfigurare+maTitlultică și fizică, poțiuni+chimie. 

Activitatea nr. 7 

Titlul activităţii: Creație literară legată de lumea magică 

Tipul activităţii: literar-artistică 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 7 

Locul desfăşurării:  sala de clasă stabilită în fiecare unitate școlară. 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): minimum 20 elevi, 2-3 profesori/școală participantă în proiect. 

Responsabil: profesorii coordonatori din fiecare școală. 

Beneficiari : elevi ai claselor implicate, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. 

Metode/mijloace de realizare: conversaţia, documentare, muncă individuală, munca în echipă, 

calculator, coli de hârtie, markere. 

Modalităţi de evaluare: discuţii de grup, analiza produselor realizate și jurizarea lor, postarea 

materialelor evidențiate pe site-ul www.harrypotter.ucoz.ro  

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Elevii participanți vor scrie povestiri, schițe, 

monologuri, poezii inspirate de cărțile din seria Harry Potter. Creațiile literare pot fi elaborate în limba 

română sau în limbi străine de circulație internațională și vor fi postate pe site-ul proiectului.  

Activitatea nr. 8 

Titlul activităţii : Realizarea revistei „Prietenii lui Harry Potter” în format electronic 

Tipul activităţii: literar-artistică 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 8 

Locul desfăşurării: site-ul www.harrypotter.ucoz.ro 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): minimum 15 elevi, 2-3 profesori/școală participantă în proiect. 

Responsabil: profesorii coordonatori din fiecare școală. 

Beneficiari: elevi ai claselor implicate, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. 

Metode/mijloace de realizare: muncă individuală, munca în echipă, calculator, site-ul proiectului. 

Modalităţi de evaluare: discuţii de grup pe forumul de pe site-ul www.harrypotter.ucoz.ro. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Echipa de proiect din fiecare școală va selecta 

fotografii sugestive, materiale realizate în cadrul proiectului, informații despre lumea lui Harry Potter, 

opinii ale participanților și miniinterviuri, grupându-le pe structura unei reviste de 5-10 pagini și le 

posta pe site-ul www.harrypotter.ucoz.ro. 

Activitatea nr. 9 

Titlul activităţii „Ziua prietenilor lui Harry Potter” 

Tipul activităţii : literar-artistică 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 9 

Locul desfăşurării: curțile școlilor partenere/ sala de clasă/ sală de festivități. 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): elevii din echipa de proiect+alți elevi ai școlilor partenere în calitate de spectatori 

și/ sau participanți ocazionali, minimum 3-4 profesori/ școală participantă în proiect. 

Responsabil: profesorii coordonatori din fiecare școală. 

Beneficiari: elevi ai claselor implicate, cadre didactice, părinţi, partenerii de proiect. 
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Metode/mijloace de realizare: activități practice, conversația, munca în echipă, carton, hârtie, 

markere, lipici, materiale reciclabile, mături, calculator. 

Modalităţi de evaluare: aprecierea produselor „vândute” de către echipajele participante și de către 

spectatori Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: În una dintre zilele Săptămânii 

Școala Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun!” (stabilită de fiecare școală implicată în proiect), în 

fața colegilor-spectatori, se vor desfășura activități precum: prezentare de „mături magice”; Aleea 

Diagon (expunerea produselor magice realizate de echipajele participante și „vânzarea lor” pe „bani 

magici” ); realizare de sloganuri publicitare pentru „produse magice”; prezentare în fața publicului a 

celor mai semnificative creații ale elevilor participanți. Pe site-ul www.harrypotter.ucoz.ro vor fi 

postate fotografii de la aceste activități. 

4. Evaluare și monitorizare: 

Urmărirea modului de realizare, monitorizare şi evaluare a proiectului se va face treptat, 

axându-se pe o serie de instrumente de monitorizare şi evaluare astfel: 

- se vor observa aspectele alese în activităţile propuse; 

- discuţii de grup cu elevii: se vor realiza, pe forumul site-ului proiectului 

www.harrypotter.ucoz.ro, schimburi de păreri în grupul de elevi cu privire la aspecte legate de 

proiect; 

- discuţii de grup cu cadrele didactice: se vor realiza schimburi de păreri în legătură cu 

experienţele dobândite în cadrul proiectului, față în față sau în mediul virtual. 

Activitatea nr. 10 

Titlul activităţii: Diseminarea și evaluarea proiectului 

Tipul activităţii: analiza derulării activităţilor şi a rezultatelor aşteptate. 

Data/perioada de desfăşurare: săptămâna 10 

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Nr.117 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai 

comunității etc.): 5 elevi participanți la proiect/școală parteneră în proiect, 1 cadru didactic/școală 

parteneră în proiect, coordonatorii proiectului în școlile partenere, părinți, cadre didactice 

Responsabil: prof. Padiu Georgiana, Școala Gimnazială Nr.117 

Beneficiari: elevii implicați în proiect. 

Metode/mijloace de realizare: conversația, explicația, convorbirea, videoproiector. 

Modalităţi de evaluare: chestionare, discuţii de grup, prezentare în faţa unei audienţe, proces verbal. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Participanții la proiect vor studia materialele 

realizate de toate școlile participante și vor face schimb de opinii pe forumul site-ului. Revista 

revistelor tuturor școlilor partenere va fi definitivată și editată de coordonatorii de proiect și va fi 

prezentată la concursurile de reviste școlare. 

5. Concluzii: 

Proiectul educațional „Prietenii lui Harry Potter - Și școala mea e magică!” a suscitat un viu 

interes din partea elevilor și cadrelor didactice implicate. Proiectul a fost proiectat astfel încât 

finalizarea activităților sale să se realizeze în timpul Săptămânii „Școala Altfel: Să știi mai multe, să 

fii mai bun!”. Se dorește ca responsabilii de proiect din fiecare școală parteneră să înscrie proiectul 

în competiția celor mai interesante activități desfășurate la nivel de unitate școlară în cadrul 

Săptămânii „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Dacă vom câștiga această competiție 

la nivel de școală, proiectul „Prietenii lui Harry Potter - Și școala mea e magică! ” va putea fi înscris 

ulterior în competiția celor mai interesante activități desfășurate la nivel municipal în cadrul 

Săptămânii „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 

http://www.harrypotter.ucoz.ro/
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Titlul Proiectarea şi organizarea unui festival de muzică folk 

Tipul de 

activitate 

festival 

Grup ţintă elevi de gimnaziu şi liceu din școli, licee, palate și cluburi ale copiilor 

Profesor Ștefan Elena, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, sector 5 

Scop Educaţia cultural artistică a elevilor 

Obiective 

 promovarea poeziei și a muzicii folk (în condiţiile în care muzica folk are mai 

puţini adepţi comparativ cu alte genuri muzicale) 

 promovarea activităţilor culturale ca formă de educaţie alternativă; 

 promovarea şcolii drept o instituţie care oferă acces la valorile culturale; 

 oferirea unor metode alternative de petrecere a timpului liber; 

 comunicarea ca proces interacţional în variate procese sociale; 

 formarea competenţelor manageriale, organizatorice şi de participare civică la 

elevi. 

Rezultate 

aşteptate 
participarea unui număr de minim 20 interpreți individuali și a 10 grupuri de elevi 

Resurse 

materiale 

sală de spectacol, premii, recompense pentru juriu, calculator, programe de sală, 

afişe, diplome 

Resurse de 

timp 
un an şcolar 

 

SCENARIU: 

1. Stabilirea obiectivelor 

Scopul organizării unui festival poate fi descoperirea de talente, recunoaşterea muncii elevilor 

şi profesorilor, educaţia culturală a elevilor, popularizarea unei instituţii în comunitate. Toate 

obiectivele pot fi propuse în acelaşi timp dar numai unul va fi îndeplinit în totalitate. Dacă obiectivul, 

numit principal, va fi popularizarea unei instituţii în comunitate atunci se va accentua pe invitaţii la 

festival şi pe publicitate. Dacă se alege descoperirea de talente, la nivelul unei şcoli sau a unui oraş 

se doreşte ca în viitor elevii selectaţi să fie promovați. Recunoaşterea muncii elevilor şi profesorilor 

presupune o finalitate încununată cu premii, diplome de participare şi promovarea acestora în media 

audio sau spectacole cu profesioniști în domeniu. 

Obiectivul comun tuturor festivalurilor de educare prin cultură este condiţia ca reprezentările 

să fie de calitate. Funcţie de obiective, un festival poate fi organizat la nivelul unităţii de învăţământ, 

oraş, judeţ, naţional sau internaţional. 

2. Elaborarea regulamentului de participare 

Regulamentul trebuie să conţină obligatoriu: organizatorul, vârsta participanţilor, tipul de 

producţii admis, timpul maxim acordat participanţilor, membrii componenţi ai juriului, secțiunile 

festivalului (interpretare, creație, grupe de vârstă, tipul de unități de învățământ, etc.), tipul de premii 

acordate (în funcție de secțiunile festivalului), modul de preselecţie (dacă este cazul), modul şi 

termenul de înscriere, cerinţele speciale ale organizatorului. 

Indiferent de obiectivele propuse şi nivelul la care se organizează festivalul, un regulament clar, 

coerent, scuteşte organizatorul de posibile contestaţii şi ajută participanţii să respecte disciplina 

evenimentului. 

Regulamentul este obligatoriu însoțit de o fișă de înscriere (Anexa 1). 
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3. Anunţarea posibililor participanţi, înscriere 

Anunţurile se fac în mai multe moduri pentru a avea acces cât mai multe persoane la el. Poate 

fi ales internetul, faxul, mass-media, grupuri mobile de persoane. Anunţul să fie conceput de o singură 

instituţie sau persoană pentru a nu exista informaţii contradictorii. 

4. Modalităţi de preselecţie 

Preselecţia poate fi realizată prin vizionare directă a producţiilor sau prin ascultarea/vizionarea 

unor înregistrări audio/video. La sfârşitul prezentărilor membrii juriului vor explica celor respinşi 

cauzele iar celor admişi pentru faza următoare ceea ce trebuie să îmbunătăţească calitatea 

reprezentațiilor. Fiecare participant trebuie să primească asigurări privind importanţa muncii depuse 

indiferent de rezultatul obţinut şi indicaţii pentru perfecţionarea activităţii în vederea unor participări 

viitoare. 

5. Stabilirea juriului 

Membrii juriului trebuie să fie format din persoane pregătite în domeniul muzicii folk, actoriei, 

jurnaliști specializați în muzica folk, profesori de muzică. Motivul ? Participanţii ar putea contesta 

aprecierile, motivând că poate un juriu de specialitate ar fi apreciat altfel. 

6. Finanţarea unui festival 

Pentru organizarea unui festival vor fi gândite cheltuieli privind: consumabile pentru afişe, 

programe de sală, invitaţii tipărite, diplome, mapa juriului, premii. Pentru evenimentele organizate la 

nivel de judeţ/ național/ internaţional apar în plus: cazarea și masa participanților, plata juriului, chiria 

sălii, onorariul pentru cei care deservesc sala şi scena, protocol, transport. 

Finanţarea se face prin atragere de donaţii şi sponsorizări, parteneriate, aplicaţii de proiecte la 

diverşi finanţatori naţionali sau internaţionali.Această etapă cere o pregătire specială şi pentru ea se 

stabilește un timp. Pentru o deplină reuşită este obligatorie existenţa unui portofoliu care va fi 

prezentat de solicitant fiecărui posibil finanţator. 

7. Promovare 

Viaţa unui festival este întreţinută de publicitate care poate fi făcută în presa scrisă, audio, video, 

internet, prin afişe puse la loc vizibil. Trebuie făcută înaintea, în timpul şi la sfârşitul festivalului. Se 

recomandă parteneriat media pentru asigurarea minimei publicităţi. 

8. Alegerea sălii de spectacol 

În funcţie de nivelul festivalului, sala poate fi o sală nonformală de tipul sălii de festivităţi, 

poate fi sala unui teatru profesionist, club sau Palat al Copiilor. Importantă este acustica, locurile 

pentru spectatori, lumina, sonorizarea. În spectacol participanții se vor acompania și vor interpreta 

live. 

9. Managementul resurselor umane 

Organizarea unui festival implică: 

- stabilirea echipei de lucru în care sarcinile să fie echilibrat distribuite în funcţie de abilităţile şi 

competenţele fiecărui membru al echipei. Pentru finanţare vor fi desemnaţi membri care au 

cunoştinţe, experienţă în colectare de fonduri, persoane empatice, comunicative. 

- afişele, programele, invitaţiile vor fi în grija unor graficieni, informaticieni, elevi sau se poate apela 

la serviciile unei firme specializate (de preferat partener). Este recomandat ca din echipa de 

organizare să facă parte elevi, mai ales pentru atragerea sponsorilor, publicitate și organizarea 

spectacolului. 

- se vor stabili echipe mixte (profesori şi elevi) pentru dirijarea trupelor spre scenă, persoane 

responsabile cu direcţia de scenă, distribuirea programelor de sală, asigurarea protocolului, discuţii 

cu reprezentanții mass-media. 
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10. Programe de sală, afişe, diplome, invitaţii 

Programele de sală conţin obligatoriu: titulatura festivalului, juriul, sponsorii, participanţii, 

locul de desfăşurare, orarul producţiilor, organizatorii. Afişele dau informaţii despre: titulatura 

festivalului, sponsori, locul de desfăşurare, orele de desfăşurare, organizatori. 

11. Portofoliul unui festival 

Este necesar pentru presă, pentru sponsori şi comunitate, dar şi pentru o arhivă a festivalului 

dacă presupune mai multe ediţii. 

Portofoliul conţine: afişe, programe de sală, liste cu sponsori, liste cu membrii juriului, 

fotografii din alte ediţii sau preselecţii, articole din presa scrisă, lista cu premiile oferite, aprecieri ale 

participanţilor, spectatorilor, membri ai juriului. 

12. Feedback 

După festival, echipa discută despre punctele slabe şi tari ale evenimentelor, colectează 

materiale din presă, fotografii, mulţumeşte în scris co-organizatorilor, sponsorilor, juriului, celor care 

au contribuit la reuşita manifestării, sărbătoreşte reuşita acestuia. 

Participanţii sunt rugaţi să-şi exprime părerile apreciative sau critice despre festival. 

13. Impact 

- Elevi: sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

- Profesori: îmbunătăţirea prestaţiei didactice, relaţionare cu colegii din județ/ţară/alte țări. 

- Părinţi. Implicarea în viaţa şcolară a copilului, susţinerea pasiunii acestuia pentru muzica folk. 

- Şcoala: diversificarea ofertei de activităţi extraşcolare oferită elevilor. 

- Comunitate: implicarea în viaţa şcolii prin susţinerea proiectului. 

 

Antet unitatea de învățământ                                                                                                   Anexa 1 

Festivalul - Concurs Naţional de interpretare şi creaţie muzică folk 

(localitatea, perioada)………………………………. 

Ediția …… 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Secţiunea: INTERPRETARE/ CREAŢIE ____________________________________________ 

Categoria de vârstă(I-IV, V-VIII, IX-XII): ____________________________________________ 

Unitatea de învăţământ (sector/judeţ): _______________________________________________ 

Nume: ________________________________________________________________________ 

Prenume:______________________________________________________________________ 

Grup: 

Titlul piesei muzicale şi autorul: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Profesor îndrumător: _____________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________ 

Data: ________________________________ 

 

Director, 

LS  
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Titlul Proiectarea şi organizarea unui festival de teatru 

Tipul de 

activitate 

festival 

Grup ţintă elevi de gimnaziu şi liceu 

Profesor Melnic Diana, Şcoala Gimnazială nr. 135, sector 5 

Scop Educaţia cultural artistică şi civică a elevilor 

Obiective 

 promovarea activităţilor culturale ca formă de educaţie 

alternativă; 

 promovarea şcolii drept o instituţie care oferă acces la valorile 

culturale şi care asigură şi acces la cele mai moderne calificări 

necesare, recunoscute după standardele internaţionale; 

 oferirea unor metode alternative de petrecere a timpului liber; 

 promovarea muncii de animator dramatic în rândul cadrelor 

didactice. 

Rezultate 

aşteptate 

participarea unui număr de minim 10 trupe de elevi 

Resurse 

materiale 

sală de spectacol, premii, recompense pentru juriu, calculator, 

programe de sală, afişe, diplome 

Resurse de 

timp 
un an şcolar 

 

SCENARIU: 

1. Stabilirea obiectivelor 

Un festival poate fi organizat pentru descoperirea de talente, pentru recunoaşterea 

muncii elevilor şi profesorilor, pentru educaţia culturală a elevilor, pentru popularizarea unei 

instituţii în comunitate. Toate aceste obiective pot fi propuse în acelaşi timp dar numai unul 

va fi îndeplinit în totalitate. Dacă obiectivul, numit principal, va fi popularizarea unei 

instituţii în comunitate atunci se va accentua pe invitaţii la festival şi pe publicitate. Dacă se 

alege descoperirea de talente, la nivelul unei şcoli sau a unui oraş se doreşte ca în viitor 

elevii selectaţi să lucreze împreună în aceeaşi producţie. Recunoaşterea muncii elevilor şi 

profesorilor presupune o finalitate încununată cu premii, diplome de participare şi 

sărbătorirea acestora. Obiectivul comun tuturor festivalurilor de educare prin cultură este 

subînţeles cu necesara condiţie ca reprezentările să fie de calitate. Funcţie de obiective, un 

festival poate fi organizat la nivelul unităţii de învăţământ, oraş, judeţ, naţional sau 

internaţional. 

2. Elaborarea regulamentului de participare 

Indiferent de obiectivele propuse şi nivelul la care se organizează festivalul, un 

regulament scuteşte organizatorul de posibile contestaţii şi ajută participanţii să respecte 

disciplina evenimentului.  

Un regulament trebuie să conţină obligatoriu: organizatorul, vârsta participanţilor, tipul 

de producţii admise, timpul maxim acordat participanţilor, membrii componenţi ai juriului, 

tipul de premii acordate, modul de preselecţie (dacă este cazul), modul şi termenul de 

înscriere, cerinţele speciale ale organizatorului. 
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3. Anunţarea posibililor participanţi, înscriere 

Anunţurile se fac în mai multe moduri pentru a avea acces cât mai multe persoane la 

el. Poate fi ales internetul, faxul, mas-media, avizierul, telefonul, grupuri mobile de 

persoane. Este foarte important ca anunţul să fie conceput de o singură instituţie sau 

persoană pentru a nu exista informaţii contradictorii. 

4. Modalităţi de preselecţie 

Preselecţia poate fi realizată prin vizionare directă a producţiilor sau prin vizionarea 

unor înregistrări video. La sfârşitul prezentărilor membrii juriului vor explica celor respinşi 

cauzele iar celor admişi pentru faza următoare ceea ce trebuie să îmbunătăţească. Fiecare 

participant trebuie să primească asigurări privind importanţa muncii depuse indiferent de 

rezultatul obţinut şi indicaţii pentru perfecţionarea activităţii în vederea unor participări 

viitoare. 

5. Stabilirea juriului 

Membrii juriului sunt persoane pregătite în domeniul actoriei, regiei, scenografiei, 

evitând persoane care îndeplinesc doar diferite „funcţii”, lăudabile şi onorante, dar care nu 

au fost obţinute în urma muncii pe tărâmul Thaliei. La preselecţii, dacă nu toţi membrii 

juriului, măcar o treime din ei trebuie să facă parte şi din juriul final. Motivul este evident: 

participanţii pot contesta aprecierile iniţiale motivând că poate juriul final ar fi apreciat altfel.  

6. Finanţarea unui festival 

Chiar dacă festivalul este organizat la nivelul şcolii, organizatorul trebuie să proiecteze 

un buget al festivalului. Vor fi gândite cheltuieli privind: consumabile pentru afişe, 

programe de sală, invitaţii tipărite, diplome, mapa juriului, premii. Pentru evenimentele 

organizate la nivel de localitate, judeţ, naţionale şi internaţionale apar în plus: plata juriului, 

chiria sălii, onorariul pentru cei care deservesc sala şi scena, protocol, transport.  

Finanţarea se face prin atragere de donaţii şi sponsorizări, parteneriate, taxe de 

participare, aplicaţii de proiecte la diverşi finanţatori naţionali sau internaţionali. Această 

etapă cere o pregătire specială şi pentru ea se alocă mult timp. Pentru o deplină reuşită este 

obligatorie existenţa unui portofoliu care va fi prezentat de solicitant fiecărui posibil 

finanţator, portofoliu despre care vom vorbi mai târziu. 

7. Publicitate 

Viaţa unui festival este întreţinută de publicitate care poate fi făcută în presa scrisă, 

audio, video, internet, prin afişe puse la loc vizibil. Trebuie făcută înaintea, în timpul şi la 

sfârşitul festivalului. Se recomandă preluarea unui partener media pentru asigurarea minimei 

publicităţi. 

8. Alegerea sălii de spectacol 

În funcţie de nivelul festivalului, sala poate fi o sală nonformală de tipul sălii de sport, 

sălii de festivităţi, poate fi sala unui teatru profesionist, club sau Palat al Copiilor. Importantă 

este acustica, existenţa unui spaţiu de scenă, locuri pentru spectatori, săli pentru actori 

(schimbare de costume, machiaj etc.), lumina, sonorizare pentru efecte speciale sau muzică. 

În sală sunt necesare câteva elemente minime de decor (scaune, mese, cuburi de lemn etc.). 
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9. Managementul resurselor umane 

Un festival nu se poate organiza decât după stabilirea unei echipe de lucru în care 

sarcinile să fie echilibrat distribuite în funcţie de abilităţile şi competenţele fiecărui membru 

al echipei. Pentru finanţare vor fi desemnaţi membri care au cunoştinţe, experienţă în 

colectare de fonduri, persoane sigure, empatice, comunicative. Afişele, programele, 

invitaţiile vor fi în grija unor buni graficieni, informaticieni. Este bine ca din echipa de 

organizare să facă parte elevi, mai ales pentru atragerea sponsorilor, publicitate. Se vor 

stabili echipe de profesori şi elevi pentru dirijarea trupelor spre scenă şi cabine, persoane 

responsabile cu direcţia de scenă, distribuirea programelor de sală, asigurarea protocolului, 

discuţii cu presa. 

10. Programe de sală, afişe, diplome, invitaţii 

Programele de sală conţin obligatoriu: titulatura festivalului, juriul, sponsorii, 

participanţii, locul de desfăşurare, orarul producţiilor, organizatorii. Afişele dau informaţii 

despre: titulatura festivalului, sponsori, locul de desfăşurare, orele de desfăşurare, 

organizatori. 

11. Portofoliul unui festival 

Este necesar pentru presă, pentru sponsori şi comunitate, dar şi pentru o arhivă a 

festivalului dacă presupune mai multe ediţii. Portofoliul conţine: afişe, programe de sală, 

liste cu sponsori, liste cu membrii juriului, fotografii din alte ediţii sau preselecţii, articole 

din presa scrisă, lista cu premiile oferite, aprecieri ale participanţilor, spectatorilor, membri 

ai juriului. 

12. Feedback 

După festival, echipa sărbătoreşte reuşita acestuia, discută despre punctele slabe şi tari 

ale evenimentelor, se colectează materiale din presă, fotografii, se mulţumeşte în scris co-

organizatorilor, sponsorilor, juriului, celor care au contribuit la reuşita manifestării. 

Participanţii sunt rugaţi să-şi exprime părerile apreciative sau critice despre festival. 
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“Prin democrație înțeleg că ea îi conferă celui mai slab dintre noi aceleași șanse ca și celui  

mai puternic.” 

Mahatma Gandhi 

 

,,Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă 

nemăsurată, răbdare, voinţă şi dragoste adevărată pentru om, comunitate, natură.” 

Erma Bombeck 

 

„Instruirea minții este la fel de necesară ca hrana pentru corp.” 

Marcus Tullius Cicero 

 

 

 

 

 

MODULUL 2 

 

EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ  

ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ  

 

 

Teme propuse: 

 Bucuria darului unește generațiile 

 Drepturile copilului 

 Traficul de persoane 

 Noi, într-o lume diversă 

 Spune prezent! Școala este șansa ta! 

 De Paște fii mai bun 

 Spune stop discriminării! 
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Titlul Bucuria darului uneşte generaţiile 

Tipul de 

activitate 
educație pentru cetățenie democratică (voluntariat) 

Grup ţintă 
elevi clasele IX-XII și persoane defavorizate aflate în evidenţa Serviciului social 

misionar al Parohiei Balta Albă 

Profesor Elena Bădiță, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, sector 3 

Scop 

Ideea de voluntariat este privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară, o 

activitate care contribuie la ocuparea timpului liber dar şi a formării elevului/ 

adolescentului ca persoană, şi pe de altă parte, voluntariatul este privit ca 

acumulare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate. 

Ajutorarea şi protejarea persoanelor defavorizate este o problemă care trebuie să 

intereseze pe toată lumea: adulţi şi copii. Vrem să aducem un zâmbet pe feţele 

bătrânilor singuri, acestor ,,trecători prin viaţă”, să fim nepoţii pe care şi i-ar fi 

dorit, să le deschidem uşa continuu, nu numai cu ocazia unor sărbători, să le 

aducem un strop de bucurie prin activităţile noastre. Prin derularea acestor 

activități, elevii vor oferi persoanelor defavorizate un strop de iubire. Indirect, 

vor exista şi beneficii în ceea ce priveşte relaţiile dintre oameni, între generaţii 

pe de o parte, dar şi între şcoală şi comunitate, pe de altă parte. 

Obiective 

 sporirea responsabilităţii tinerilor faţă de ei înşişi şi de societate. 

 înţelegerea sensului faptelor bune, precum şi implicaţiile extinse în 

comunitate şi în viaţa personală, lărgirea sferei de cunoaştere umană; învață 

să trăiască în relaţie de ajutorare a persoanelor defavorizate, să-şi dezvolte 

stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, 

bolnave sau abandonate. 

 setarea unor obiective mai realiste în viață și aprecierea lucrurilor pe care le 

au. 

 participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel, dă elevilor/ 

adolescenților în formare, sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, 

tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în 

societate. În bucuria și mulțumirea oamenilor ajutați de ei, tinerii, își găsesc 

adevărata răsplată! 

Rezultate 

aşteptate 

 27 de elevi din Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” implicați în activităţile de 

confecţionare a produselor pentru expoziţie și în activitățile de ajutorare a 

semenilor aflați în suferință și la sensibilizarea opiniei publice față de aceste 

persoane; 

 resurse financiare obținute prin activităţile atelierului de creaţie şi de la 

sponsori pentru realizarea pachetelor donate; 

 25 de persoane defavorizate au primit pachete alimentare; 

 vizita copiilor. 

Resurse 

materiale 

În vederea autofinanțării, s-a apelat la talentul și creativitatea elevilor, 

realizându-se, astfel, un atelier de creație din care au rezultat lucrări deosebite și 

ingenioase, dedicate zilelor speciale de 1 şi 8 martie (felicitări, ornamente, 

decoraţiuni şi mărţişoare). Acestea au fost organizate într-o expoziţie cu vânzare 

amenajată în holul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”. Deși nu aveau un preț 
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fixat în prealabil, cadrele didactice şi părinţii elevilor au achiziţionat exponatele, 

oferind cu dărnicie sume care, în final, au fost folosite la procurarea unor bunuri 

alimentare. De asemenea s-a apelat la sensibilizarea unor sponsori: asociaţii non 

profit care au ajutat la achiziţionarea produselor alimentare destinate persoanelor 

nevoiaşe din parohie, suplimentând suma strânsă prin vânzarea obiectelor 

realizate de elevi. 

Resurse de 

timp 

Atelierul de creație și expoziția au fost organizate în perioada 25 februarie –  

3 martie. 

Pregătirea și distribuirea pachetelor: 7 martie. 
 

SCENARIU: 

1. Organizarea atelierului de creație: 

- identificarea elevilor talentaţi; 

- procurarea materialelor necesare confecţionării mărţişoarelor; 

- organizarea atelierului de creaţie; 

- confecţionarea produselor (felicitări, mărţişoare, lănţişoare, decoraţiuni, etc.). 

2. Organizarea expoziției cu produsele elevilor: 

- elevii, membri ai Consiliului Şcolar al Elevilor se ocupaă de amenajarea expoziţiei; 

- vânzarea produselor. 

3. Întâlnire pentru organizarea vizitelor la persoanele defavorizate: 

- stabilirea profesorilor însoţitori; 

- constituirea grupului de elevi voluntari; 

- preoții din cadrul Parohiei Balta Albă ne-au ajutat indicându-ne persoanele defavorizate din 

comunitate. 

4. Pregătirea și distribuirea pachetelor către persoanele nevoiașe: 

- achiziţionarea alimentelor; 

- alcătuirea pachetelor; 

- distribuirea pachetelor: au participat elevii și reprezentantul bisericii, care a mers cu noi la 

domiciliul persoanelor nevoiașe. 

REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR: 

- expoziţie cu fotografii din timpul activităţilor desfăşurate; 

- publicarea în revista liceului, pe site-ul liceului, pe site-ul parohiei Balta Albă a unor articole 

conţinând mărturii ale beneficiarilor, elevilor, cadrelor didactice implicate în activităţi; 

- diplome de participare pentru elevi; 

- popularizarea acestor activități în şcoli, în presa locală şi pe site-uri educaţionale. 

IMPRESII ALE PARTICIPANȚILOR: 

Iordan Florentina - elevă 

„A trăi înseamnă a fi recunoscător pentru lumină şi iubire, pentru căldura şi gingăşia care există 

în oameni. Am fost foarte bucuroasă să pot participa la această activitate de voluntariat. Am trăit 

momente plăcute alături de acești oameni nevoiași care au nevoie de ajutorul nostru.” 

Zlătoianu Ioana - profesor 

„Astăzi, când totul trebuie să meargă repede, în aceste timpuri care nu au timp, să încercăm să 

fim oameni! Să ne implicăm mai mult în acţiuni de voluntariat alături de elevi, să încercăm să 

cultivăm nu numai mintea copiilor ci şi sufletul lor. Mi-a făcut o deosebită plăcere să particip alături 

de elevi și colegi la activităţile din acest proiect.”  
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Titlul Drepturile copilului 

Tipul de 

activitate 
educație pentru cetățenie democratică 

Grup ţintă elevi clasa a III-a, părinţi ai elevilor 

Profesor Bălălău Marilena Carmen, Școala Gimnazială Nr. 79, sector 4 

Scop Promovarea şi respectarea drepturilor copilului 

Obiective 

 cunoaşterea drepturilor şi normelor de comportare în societate precizate 

în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului (adoptată la 20 

noiembrie 1989), de către grupul ţintă; 

 antrenarea şcolarilor şi părinţilor acestora în activităţile propuse, 

acordarea şansei de a se implica activ, de a-şi manifesta solidaritatea şi 

responsabilitatea, de a comunica şi colabora; 

 formarea abilităţilor de exprimare a opiniei proprii, de găsire a 

soluţiilor pentru rezolvarea unor probleme. 

Rezultate 

aşteptate 

 cunoscându-şi drepturile şi îndatoririle, fiecare elev va fi capabil să-şi 

aprecieze propria valoare precum şi valoarea celorlalţi, să devină un 

subiect social activ în universul său, al familiei şi al comunităţii din 

care face parte; 

 colaborarea şcoală-familie-comunitate locală în scopul promovării şi 

respectării drepturilor copilului va avea ca efect cunoaşterea şi 

respectarea adevăratelor valori umane. 

Resurse 

materiale 

coli albe, carioci, creioane colorate, foarfece, lipici, magneţi, tablă 

magnetică. 

Resurse de 

timp 
1 oră și 30 minute. 

 

Motto: „Dacă te gândeşti la ziua care va urma, ia-ţi mâncare. Dacă te gândeşti la anul care va urma, 

plantează un copac. Dacă te gândeşti la secolul care va urma, educă copiii.” - Proverb chinezesc 

INVITAȚI/ PARTICIPANȚI: 

- Secretar de stat, Adjunctul Avocatului Poporului, Coordonator al domeniului de activitate - 

drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap; 

- 1 reprezentant al Avocatul Poporului; 

- 2 părinți. 

SCENARIU: 

- Cadrul didactic prezintă tema, scopul şi obiectivele activităţii. 

- Se prezintă invitaţii prezenţi la activitate: reprezentanţi ai Avocatului Poporului, părinţi. 

- Se iniţiază o dezbatere cu privire la tema activităţii, pe baza expunerii invitaţilor şi intervenţiilor 

cadrului didactic. 

- Elevii reflectează asupra drepturilor şi îndatoririlor pe care le au, îşi exprimă punctul de vedere, 

îşi împărtăşesc diverse experienţe. 

- Copiii sunt motivaţi să aibă o deschidere mai mare faţă de semenii lor, să aprecieze importanţa 

unui comportament adecvat în viaţa de zi cu zi, în familie, la şcoală, în societate. 

- Elevii realizează desene cu terma activităţii. Se realizează o expoziţie. Copiii îşi prezintă 

lucrările.  
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Titlul Traficul de persoane 

Tipul de 

activitate 

educație pentru cetățenie democratică 

(sesiune de formare, educație non-formală) 

Grup ţintă elevi clasele V-XII 

Profesor Daniela Marinache, Romy Solomon, Organizația eLiberare 

Scop Prevenirea traficului de persoane în România 

Obiective 

 creșterea conștientizării asupra traficului de persoane și a 

componentelor sale; 

 echiparea participanților cu informații pentru a putea evita traficul de 

persoane. 

Rezultate 

aşteptate 

 elevi informați cu privire la traficul de persoane și a componentelor sale 

(forme ale traficului, situația traficului de persoane în România și 

Europa, profilul traficantului, profilul victimei, de ce are loc traficul de 

persoane, mijloace de prevenire); 

 participanți echipați cu informații pentru prevenirea traficului de 

persoane. 

Resurse 

materiale 

 resurse disponibile ajutătoare pentru formator, pentru pregătirea și 

susținerea sesiunii de formare - curriculum, plan de lecție, prezentare 

power point, document aplicații și evaluare; 

 resurse materiale necesare pentru susținerea sesiunii de formare: 

laptop, videoproiector, câteva premii simbolice pentru elevii care 

răspund corect la exercițiul „prețul corect” (pot fi orice), boxe audio 

(pentru prezentări către grupuri mai mari de 25 persoane), hârtie de 

flipchart sau coli albe, markere. 

Resurse de 

timp 

 2-3 ore pentru parcurgerea materialelor și pregătirea sesiunii; 

 după ce sesiunea este realizată cel puțin o dată, profesorul/ formatorul 

va avea nevoie de 30 de minute pregătire; 

 50 de minute sunt necesare pentru susținerea efectivă a sesiunii de 

formare (varianta simplă, din planul de lecție); 

 curriculum-ul mai conține o serie de aplicații practice în plus. 

Parcurgerea tuturor aplicațiilor și studiilor de caz presupun un timp 

disponibil pentru sesiunea de formare de 2 ore (50 minute + 50 minute). 

 

SCENARIU: 

Scenariul este prezentat în detaliu, pe fiecare secțiune a sesiunii de formare și poate fi descărcat 

online, de la adresa: http://www.eliberare.com/curriculum/ 

Fiecare secvență didactică este însoțită de studii de caz care se pot folosi și de aplicații de 

realizat împreună cu elevii, descrise pas cu pas pentru persoana care realizează training-ul. 

Curriculum-ul conține informații în plus față de planul de lecție și pot fi folosite mai ales în 

cadrul sesiunilor de formare care durează mai mult de 60 minute. De asemenea, curriculum-ul conține 

detalii utile pentru formator/ profesor pentru a răspunde cu ușurință posibilelor întrebări la clasă și 

pentru a oferi mai multe exemple, informații practice și povești adevărate. 

 (http://www.eliberare.com/pachet-dvd/) 
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Documentul „Notițe și aplicații” conține un test de evaluare care poate fi efectuat cu elevii 

pentru a verifica dacă informațiile prezentate au fost înțelese.  

(http://www.eliberare.com/resurse/formulare-de-evaluare/) 

Secvențele sesiunii de formare, explicate în detaliu în planul de lecție și curriculum, sunt șase, 

după cum urmează: 

1. Concursul „Prețul corect” - aplicație practică introductivă (concurs cu premii și discuție) 

2. „Ce este traficul de persoane” - brainstorming cu elevi și definiție 

3. Forme ale traficului de persoane - prezentarea formelor și discuție cu elevii. Introducerea de 

studii de caz/ exemple, pentru fiecare formă de exploatare în parte 
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4. Profilul traficantului - discuție pe marginea pozei și caracteristicilor prezentate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEST NUMĂR REPREZITĂ 

ECHIVALENTUL POPULAȚIEI 

ROMÂNIEI, BULGARIEI ȘI A 

MOLDOVEI, LA UN LOC! 
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5. Vizionare film „Camelia” - discuție pe marginea filmului 

6. Statistici privind relațiile dintre traficanți și victime și obiectul traficului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. De ce se întâmplă traficul de persoane: câștiguri mari, riscuri mici 

8. Câteva lucruri practice pentru prevenirea traficului de persoane 

Planul de lecție, curriculum-ul și documentul cu aplicații practice atașate acestui material sunt 

realizate de organizația eLiberare. (http://www.eliberare.com/despre-eliberare/)  
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Titlul Noi, într-o lume diversă 

Tipul de 

activitate 
educație pentru cetățenie democratică 

Grup ţintă elevi clasele I-VIII 

Profesor Parga Silvia, Zamfirescu Marilena, Școala Gimnazială nr 31, sector 2 

Scop 

 dezvoltarea abilităților de a interacționa eficient cu cei care nu împart aceleași 

norme culturale; 

 consolidarea, prin educație, a respectului și înțelegerii că este necesar să îi 

ajutăm pe cei de lângă noi, să nu judecăm după aparențe; 

 schimbarea societăţii în bine, o societate armonioasă şi mai puţin divizată. 

Obiective 

 autocunoașterea, prin relația noastră cu alte persoane provenite din diferite 

părți ale lumii, pentru a vedea cât de diferiți suntem față de ei; 

 recunoașterea unor atitudini discriminatiorii.. 

Rezultate 

aşteptate 

 relaționarea copiilor în diferite activități în cadrul echipelor; 

 investigarea atitudinilor pe care le au față de ceilalți. 

Resurse 

materiale 

carioci, creioane colorate, foarfece, lipici, imagini cu drapelele diferitelor 

țări/monumente/simboluri/artă culinară, un carton desenat cu o mandala 

Resurse de 

timp 
1 oră și 30 minute 

 

SCENARIUL: 

Înainte de a începe desfăşurarea propriu-zisă a activităţii se aplică elevilor un chestionar (Anexa 

1). În urma centralizării răspunsurilor se poate observa dacă elevii cunosc grupurile din care fac parte, 

în care dintre ele se vede important/ acceptat şi care sunt culturile/ obiceiurile celor din comunitatea 

în care trăiesc. 

Clasa este împărţită în mai multe grupuri şi fiecare grup reprezintă câte o ţară (România, Italia, 

Franţa, Turcia, China). Sunt prezentate monumentele importante ale fiecărei ţări, tradiţiile culinare, 

costume, obiceiuri populare, personalităţi. 

În această etapă a lecţiei copiii înţeleg că fiecare dintre noi avem o identitate culturală şi că este 

important să ne acceptăm şi să înlăturăm pe cât posibil atitudinile discriminative punându-se în locul 

celor discriminaţi pentru a-i înţelege mai bine. 

După ce fiecare echipă şi-a prezentat cu succes materialele vor avea de realizat o mandala cu 

titlul ,,Noi într-o lume diversă” (vor avea de lipit diferite imagini care ilustrează monumente, 

mâncăruri specifice, costume populare). 

Copiii sunt motivaţi să-şi identifice atitudinile constructive şi să explice prin cuvinte proprii 

deschiderea şi toleranţa faţă de cei din jur. Fiecare mandala lucrată în echipă va fi expusă în sala de 

clasă şi se va realiza ,,Turul galeriei” astfel încât toţi copiii să poată aduce completări acolo unde 

consideră că este necesar. 

La încheierea activităţii toţi participanţii vor interpreta un cântec de prietenie şi vor primi 

diploma ,,Cel mai bun prieten”. 
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                                                        CHESTIONAR PENTRU ELEVI                                   Anexa 1 

Clasa: ............................ 

Sex: M    F 

Data: ............................ 

1. Ce ştii despre familia, cultura ta şi despre tine? Alege câte opţiuni consideri necesare. 

Ştiu de unde provine familia mea (regiune, ţară, grup etnic)  

Sunt conştient de diferenţele dintre români, romi şi alte grupuri etnice  

Ştiu care-mi sunt punctele tari (la ce sunt bun)  

Ştiu ce trebuie să îmbunătăţesc pentru a fi un bun elev şi cetăţean  

Îmi place să învăţ diferite limbi străine  

2. Ce ştii despre comunitatea ta? Alege câte opţiuni consideri necesare. 

Ştiu despre tradiţiile, limba şi modul de a trăi al copiilor din diferite 

grupuri etnice care locuiesc în comunitatea mea şi în jurul acesteia. 

 

Am prieteni din diferite grupuri religioase şi etnice.  

Mi-e teamă să întâlnesc oameni din alte grupuri religioase şi etnice.  

3. Ce probleme apar între elevi la şcoala ta? Alege câte opţiuni consideri necesare. 

Hărţuirea  

Copiii din alte grupuri religioase şi etnice sunt trataţi diferit  

Lipsa relaționării între elevi  

Copiii cu mai puţine posibilităţi financiare sunt trataţi diferit   

4.  Din următoarele propoziţii, vă rog alegeţi-o pe cea cu care sunteţi de acord. 

Este important să înveţi despre alte culturi, credinţe şi idei  

Toţi copiii ar trebui să împărtăşească celorlalţi ceea ce cred, în discuţii, 

scrieri, desene sau în alte moduri 

 

Toţi au dreptul să se apere în ce mod consideră necesar  

Fiecare ar trebui să respecte viața celorlalţi  

Învăţând să trăiască împreună cu alți oameni cu alte idei, etnii, credinţe 

şi culturi este complicat şi aduce multe probleme 

 

5. Ştii vreo inițiativă de a stopa violenţa în şcoală sau în 

comunitatea ta? Daca da, despre ce iniţiativă este vorba? 

Da Nu 

 

6. Ce faci când eşti cu un grup de copii ale căror idei şi credinţe sunt diferite de ale tale şi 

tu trebuie să le împărtăşeşti opiniile şi credinţele tale? Alege o opţiune. 

Prefer să tac, ca ceilalţi să nu-mi cunoască opiniile şi credinţele  

Împărtăşesc opinii sau idei asemănătoare cu grupul, pentru a evita să 

fiu respins 

 

Împărtăşesc ideile şi credinţele mele fără a le impune celorlalți  

Împărtăşesc ideile şi credinţele mele şi nu contează dacă ceilalţi nu sunt 

de acord cu ele 

 

Îmi cer scuze că gândesc diferit de ei  

7. Crezi că e mai bine să fi prieten cu cineva care are aceleaşi idei 

ca tine? 

Da Nu 
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8. Când întâlneşti pe cineva care are un mod diferit de a gândi sau credinţe diferite de ale 

tale, cum reacţionezi? Alege o opţiune. 

Sunt interesat să aflu care sunt ideile si credinţele lui/ei  

Plec, pentru că nu mă simt confortabil cu ideile lui/ei  

Ignor sau evit să discut ideile ei/lui  

Pun întrebări pentru a învăţa mai multe despre acestea  

Inviţi persoana să vorbească pentru a începe să-i cunoşti mai bine ideile  

9. Când ai de luat o decizie dificilă, ce faci? Alege una sau două opţiuni. 

Am grijă să nu-i afecteze pe ceilalţi  

Analizez cum mă afectează pe mine și relaţiile mele cu ceilalţi  

Fac ce-mi spune inima   

Iau decizia cea mai bună pentru familia mea sau prieteni, indiferent 

dacă îi afectează pe alţi oameni pe care nu-i cunosc 

 

Fac ce-mi spune prietenul/prietena mea  

10. Când ai o problemă cu cineva, ce faci de obicei (poţi face 2 alegeri). 

Ascult ce au de spus cei implicaţi în problemă  

Discut situaţia  

Mă enervez şi mă retrag şi aştept să treacă puţin timp până mă calmez, 

după care nu mai menţionez problema 

 

Pedepsesc persoana care a cauzat problema  

Mă retrag, mă calmez şi apoi rezolv calm problema  

Altă opţiune. Te rog specifică  

11. Când cineva râde de credinţele, ideile sau obiceiurile tale, cum reacţionezi? Alege o 

opţiune. 

Mă enervez şi îi ignor  

Mă enervez şi le spui în mod frumos cât au fost de nepoliticoşi faţă de 

mine 

 

Mă gândesc la o cale de a-i face să plătească pentru cum m-au făcut să 

mă simt 

 

Nu le dau atenţie  

Încerc să vorbesc cu persoanele respective, să le arăt care sunt 

credinţele, ideile şi obiceiurile mele 

 

Îi invit să înveţe mai multe despre credinţele, ideile şi obiceiurile tale  

12. În şcoala ta este o problemă de discriminare împotriva altor elevi, care nu te afectează 

direct. Ce vei face? Alege una sau două opţiuni. 

Nu mă implic, pentru a evita problemele  

Îi spun profesorului meu despre această situaţie  

Nu-mi pasă, până la urmă se întâmplă tuturor  

Mă împrietenesc cu persoana care este discriminată ca să nu se simtă 

singură 

 

Creez o campanie sau un grup la şcoală pentru a creşte gradul de 

conştientizare asupra problemei de discriminare şi a crea spaţiu în care 

cei discriminaţi să fie sprijiniţi 

 

Altele. Te rog specifică.  
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Titlul Spune prezent! Școala este șansa ta! 

Tipul de 

activitate 
educație civică (proiect educativ extrașcolar) 

Grup ţintă elevi clasele IX-XII 

Profesor Dinu Aura, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, sector 3 

Scop 

 

Oferirea unor modele de combatere a fenomenului „cronicizat” al absenteismului 

școlar, descoperirea cauzelor ce îl determină, conștientizarea reacțiilor la stres a 

actorilor implicați în procesul de absenteism, constituirea unei imagini de sine 

pozitivă, dezvoltarea capacității de apreciere și utilizare a potențialului propriu al 

elevilor, reducerea cazurilor de abandon şcolar şi educarea tinerilor în spiritul 

solidarităţii. 
 

Obiective 

 identificarea surselor de stres școlar; 

 dezvoltarea stimei de sine a elevilor, construirea unei imagini de sine pozitive 

prin autocunoaștere și dezvoltare personală; 

 dezvoltarea și promovarea asertivității și creativității elevilor; 

 încurajarea spiritului competiţional, a muncii de calitate şi a responsabilităţii; 

 creșterea motivației școlare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 

 identificarea soluțiilor de stopare a absenteismului școlar; 

 creșterea încrederii și a relaționării dintre copii, părinți și școală. 

 sensibilizarea tinerilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a 

absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. 

Rezultate 

aşteptate 

 

Rezultate măsurabile:  

 albumul „Educația ta contează!”; 

 afişe, mape tematice; 

 album cu fotografii de la activităţile din proiect; 

 CD cu materialele prezentate la activităţi, prezentări PowerPoint; 

 reducerea cu 10% a numărului absențelor nemotivate față de aceeași perioadă 

a anului școlar trecut; 

 reducerea cu 15% a numărului elevilor care abandonează școala. 
 

Rezultate nemăsurabile: 

 crearea unei personalități armonioase a elevilor; 

 dezvoltarea încrederii în sine și în cadrele didactice; 

 implicarea elevilor în activități creative; 

 promovarea unei atitudini responsabile ca elev într-o instituție de învățământ 

și a unei atitudini pozitive față de școală. 

Resurse 

materiale 

coli A4, xerox, mape, calculator, videoproiector, aparat foto, panouri de 

prezentare, expoziție cu creațiile elevilor 

Resurse de 

timp 
6 luni (ianuarie - iunie) 
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SCENARIU: 

1. Studiu inițial „Absenteismul ne lasă fără grai. Să rupem tăcerea!” – ianuarie. 

Aplicare chestionar cu privire la identificarea cauzelor absenteismului în rândul elevilor 

(Anexa 1), părinților (Anexa 2), cadrelor didactice (Anexa 3) interpretarea răspunsurilor şi 

elaborarea raportului. Raportul va fi prezentat în cadrul ședințelor Consiliului Profesoral, 

Consiliului Școlar al Elevilor, Consiliului Reprezentativ al Părinților. 

2. Activitate „Strada nu ține loc de școală!” – februarie. 

Două întâlniri de tip mese rotunde-dezbateri cu polițiștii de proximitate de la Secția 23 

Poliție pe tema absenteismului și a riscului de abandon școlar. Aceste întâlniri se vor 

desfășura pentru clasele IX-X și XI-XII. 

3. Activitate „Împreună pentru un viitor sigur!” – martie. 

Prezentarea unor experienţe reale de viaţă a unor foști elevi care au reușit în activitatea 

profesională, convorbiri cu aceștia, dezbateri pe temă. Reprezentanții CMBRAE vor 

prezenta rapoartele unor studii efectuate pe tema absenteismului și a abandonului în mediul 

școlar. 

4. Activitate „Școala te face om!” – aprilie. 

Sesiune de prezentări Power Point despre meseriile în care se pregătesc elevii școlii și 

dezbateri pe temă la care sunt invitați reprezentanții DGASPC sector 3 care vor puncta 

importanța frecventării cursurilor pentru reușita în viață și prezentarea riscurilor ce apar 

datorită abandonării pregătirii teoretice și practice oferite de școală. 

5. Activități creative „Educația ta contează!” – mai. 

Activități creative de realizare a unor afișe, postere, sloganuri, eseuri cu mesajul „Educația 

ta contează!”. Creațiile reprezentative ale elevilor se vor constitui într-un album. 

6. Evaluare finală – iunie. 

Monitorizarea proiectului va fi realizată pe tot parcursul derulării acestuia astfel: 

 Lunar: la fiecare activitate se va întocmi o fişă de monitorizare care va cuprinde 

modul/gradul de realizare a activităţii; 

 La finalul proiectului: se va întocmi o fişă globală de monitorizare. 

Evaluarea proiectului se va realiza astfel:  

 Lunar: la fiecare activitate se va întocmi o fişă de evaluare (analiza SWOT a 

activităţii); 

 La finalul proiectului: se va întocmi un raport de evaluare al proiectului. 

 La sesiunea de evaluare finală vor fi invitaţi şi beneficiarii pentru a-şi prezenta 

propriile opinii referitoare la eficienţa şi adecvarea activităţilor la situaţia care 

urma să fie ameliorată în vederea aplicării proiectului pe parcursul anilor şcolari 

următori. 
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Anexa 1 

CHESTIONAR PENTRU ELEVI 

Clasa:…………………. 

Sex: M    F 

 

Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări: 

1. Care sunt după părerea voastră motivele pentru care o parte dintre colegi absentează? 

a. nu le place ora 

b. nu-i interesează şcoala 

c. nu le place profesorul 

d. dacă absentează nu li se întâmplă mare lucru 

e. se plictisesc la şcoală 

f. îşi rezolvă absenţele făcând rost de scutiri 

g. evită în felul acesta luarea unei note mici 

h. nu doresc să intre în conflict cu ceilalţi colegi 

i. programul este prea încărcat 

j. altele, care? ................. 

2. Ce se întâmplă atunci când un elev absentează nemotivat mai mult timp? 

a. i se scade nota la purtare 

b. îi sunt chemaţi părinţii la şcoală 

c. este exmatriculat 

d. nu i se întâmplă mare lucru 

e. altceva, ce? ......... 

3. Vă rugăm să menţionaţi care au fost motivele care v-au determinat să absentaţi: 

a. nu mă interesează şcoala 

b. nu-mi place profesorul 

c. mai bine absentez decât să iau o notă mică  

d. dacă nu chiulesc am de-a face cu unii colegi 

e. mă descurc, fac rost de scutiri 

f. alt motiv, care? .................... 

4. Propuneţi trei lucruri care, după părerea voastră, pot face mai plăcute orele: 

a. ........................................................................................................................................ 

b. ........................................................................................................................................ 

c. ........................................................................................................................................ 

5. Cât de des absentezi nemotivat de la ore: 

a. deloc 

b. 1-3 ore/săptămână 

c. 3-6 ore/săptămână 

d. 6-9 ore/săptămână  

e. 9-12 ore/săptămână  

f. 12-15 ore/săptămână 

g. peste 15 ore/săptămână 
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6. Ce crezi că te-ar determina să ai o prezenţă mai bună la ore: 

a. încurajarea colegilor 

b. aprecierea profesorilor 

c. relaţia cu dirigintele/diriginta 

d. altele ........................................................................................................................... 

7. Care sunt în opinia ta caracteristicile orei la care ai fi prezent? 

a. atmosfera e plăcută 

b. se lucrează pe grupe 

c. sunt implicat în desfăşurarea orei 

d. nu mă plictisesc 

e. altele. Care? ................................................................................................................ 

8. De la care discipline pleci mai frecvent de la şcoală? 

..................................................................................................................................................... 

9. Care este motivul plecării tale de la şcoală? Ce dificultăţi întâmpini la materia respectivă? 

(încercuieşte variantele care se potrivesc şi precizează materia). 

a. materia este prea grea, nu o înţeleg 

b. nu-mi place materia respectivă 

c. nu mi-am făcut tema de casă 

d. ora e plictisitoare 

e. cerinţele profesorului sunt prea mari 

f. relaţia cu profesorul (mi-e frică să nu fiu umilit în faţa colegilor) 

g. frica de notă, mă simt nepregătit, aş vrea să evit o notă mică 

h. conflicte cu un coleg/ colegii de clasă 

i. oboseala 

j. alt motiv. Care? .......................................................................................................... 

10. Unde mergi când fugi de la şcoală? 

a. acasă 

b. în parc 

c. la Internet cafe 

d. în bar 

e. altele. Care? ................................................................................................................ 

11. Cu cine îţi petreci timpul când absentezi de la şcoală? 

a. cu prietenii 

b. cu prietenul/ prietena 

c. cu colegii 

d. cu nimeni, rămân singur 

e. cu altcineva. Cu cine?................................................................................................... 

12. Părinţii ştiu că ai lipsit de la şcoală? 

a. da, știu de la mine 

b. da, știu de la altcineva (cine anume)............................................................................. 

c. nu 

13. Ce soluţii propui pentru rămâne la şcoală? Ce te-ar putea ajuta să nu mai pleci de la şcoală 

înainte de terminarea orelor?  

.......................................................................................................................................................... 

Vă mulțumim pentru colaborare!  
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Anexa 2 

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI 

Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări: 

1. Cunoaşteţi situaţia absenţelor  copilului dumneavoastră de la şcoală?       DA       NU 

2. De câte ori a lipsit nemotivat săptămâna aceasta? 

a. deloc 

b. 1-5 ore 

c. 5-10 ore 

d. mai mult de 10 ore 

3. Care este motivul pentru care lipseşte nemotivat copilul dumneavoastră? 

a. se lasă influenţat de colegi 

b. se lasă influenţat de prieteni 

c. nu îi place ora 

d. nu îi place profesorul 

e. este obosit 

f. mai bine o absenţă decât o notă proastă 

g. nu îl influenţează nimic 

h. altele .................................................................................... 

4. Care sunt persoanele cu care copilul dumneavoastră petrece timpul când lipseşte? 

a. cu colegii 

b. cu prietenii din şcoală 

c. singur 

d. cu prieteni din afara şcolii 

e. alte persoane ........................................................................ 

5. Ce activităţi îl atrag mai tare pe copil când pleacă de la ore? 

a. merge acasă 

b. merge în parc 

c. merge într-un bar/club 

d. merge la internet 

e. merge la un coleg acasă 

f. altele ...................................................................................... 

6. Ce modalitate de motivare a absenţelor foloseşte copilul dumneavoastră? 

a. motivări reale 

b. motivări medicale false 

c. motivări false de la părinţi 

d. comunicând cu profesorul 

e. nu le motivează 

f. nu ştiu 

7. Care este atitudinea copilului dumneavoastră faţă de absentarea  nemotivată de la şcoală? 

a. e bine să chiulească din când în când 

b. chiulul e provocat de profesori 

c. nu face nici un rău dacă lipseşte de la anumite ore 

d. chiulul poate avea consecinţe grave asupra reuşitei şcolare 

e. chiulul duce la scăderea notei la purtare 

f. altele ............................................................................................ 

Vă mulțumim pentru colaborare! 
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Anexa 3 

 

CHESTIONAR PENTRU PROFESORI 

 

Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate la următoarele întrebări: 

 

1. M-am confruntat cu problema absenteismului la disciplina la care predau: 

a) foarte des 

b) des 

c) rar 

d) deloc 

2. Absența elevilor de la oră îmi afectează atingerea obiectivelor propuse la lecție: 

a) foarte des 

b) des 

c) rar 

d) deloc 

3. Am luat atitudine față de această problema comunicând situația dirigintelui: 

a) foarte des 

b) des 

c) rar 

d) deloc 

4. Am constatat o îmbunătățire a situației: 

a) foarte des 

b) des 

c) rar 

d) deloc 

5. În calitate de diriginte m-am confruntat cu problema absenteismului la clasa mea: 

a) foarte des 

b) des 

c) rar 

d) deloc 

6. Numiți 3 cauze ale absenteismului elevilor: 

a)................................................................... 

b)................................................................... 

c).................................................................... 

7. Numiți 3 măsuri pe care le-ați luat pentru a combate chiulul și fuga de la ore: 

a)..................................................................... 

b)..................................................................... 

c)..................................................................... 

 

Vă mulțumim pentru colaborare! 
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Titlul 
De Paște fii mai bun! 

(serbare colectivă cu invitați speciali, maeștri instrumentiști TVR) 

Tipul de 

activitate 

educație civică  

(proiect de parteneriat educațional „Copil ca tine sunt și eu”) 

Grup ţintă 
preșcolari de la Grădinițele 30, „Panseluța”, „Pisicile Aristocrate”, „Albă 

ca zăpada și piticii”, „101 Dalmațieni”, Școala Gimnazială Specială nr. 4. 

Profesor Geabău Marilena, Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4 

Scop 
Egalizarea șanselor, crearea unei punți de legătură, solidaritate între copiii 

cu și fără dizabilități, dezvoltarea simțului civic. 

Obiective 

 să permită comuniunea emoțională și cognitivă; 

 să antreneze psihomotric preșcolarii pentru creșterea performanțelor, 

autocontrol, concurență; 

 să dezvolte la copii capacităţi de muncă în echipă, de abordare 

interdisciplinară a unor teme; 

 să realizeze activităţi practice şi să valorifice rezultatele obţinute în 

sprijinul comunităţii; 

 să implice în activităţi specifice proiectului preșcolarii și toţi elevii 

defavorizaţi din punct de vedere material și cognitiv, aproape toate 

acțiunile finalizându-se cu daruri pe care preșcolarii le fac elevilor din 

Școala Gimnazială Specială nr. 4. 

Rezultate 

aşteptate 

 realizarea unei serbări a copiilor cu invitați speciali care să 

impulsioneze copiii să reacționeze pozitiv pe scenă; 

 oferirea de daruri aduse de familiile copiilor de la Grădinița 30 pentru 

copiii de la Școala Gimnazială Specială nr. 4. 

Resurse 

materiale 

scenă, jucării, dulciuri și hăinuțe oferite de părinții și profesorii de la 

Grădinița nr. 30 pentru copiii de la Școala Gimnazială Specială nr. 4. 

Resurse de 

timp 
3 ore 

 

ARGUMENT: 

Primăvara și-a făcut deja simțită prezența, vremea s-a mai încălzit, iar oamenii se pregătesc și 

ei de sărbătoarea Învierii Domnului. Copiii de grădiniță învață despre sacrificiul Mântuitorului, 

desenează ouă roșii și îl așteaptă înfrigurați pe Iepuraș, despre care au auzit ei de la doamna educatoare 

că vine la copiii cuminți.  

Sărbătorile sunt bucuria copiilor, atât datorită numeroaselor pregătiri pe care le fac adulții ca să 

le întâmpine cum se cuvine, cât și datorită cadourilor pe care le primesc. Chiar dacă Moș Crăciun sau 

Iepurașul sunt doar legende sau pur și simplu invenții ale adulților, acest lucru nu contează atâta timp 

cât poți aduce un zâmbet pe fața copiilor. Fața lor micuță se luminează de fericire, iar ochii lor limpezi 

și curați îți bucura sufletul. Simți și tu emoția lor și-ți aduci aminte de vremea în care erai și tu copil. 

CONCLUZII: 

Serbarea organizaă a făcut posibilă întâlnirea unui mare număr de copii de la grădinițele sus 

amintite. Întrecându-se unii pe alții și parcă pe ei înșiși, copiii au dat frâu liber imaginației și au cântat, 

dansat și au spus poezii închinate primăverii și Învierii Domnului. 

Musafirii de la Școala Specială au primit daruri de Paște cu generozitate de la gazde.  
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Titlul Spune stop discriminării! 

Tipul de 

activitate 
educație civică (curs) 

Grup ţintă elevi clasele IX-XII 

Profesor 
Kirsteuer Rodica și Crețu Nicoleta Laura, Colegiul Naţional „Victor 

Babeş”, sector 2 

Scop Diminuarea atitudinilor discriminatorii ale elevilor liceului. 

Obiective 

 să se cunoască și să își crească stima față de sine; 

 să îi respecte pe ceilalți; 

 să accepte și să valorifice conflictele; 

 să îi accepte pe cei diferiți de ei. 

Rezultate 

aşteptate 

 scăderea numărului de situații conflictuale violente; 

 acceptarea diferențelor; 

 scăderea numărului de comportamente discriminatorii. 

Resurse 

materiale 

fișe de lucru, instrumente de scris și desenat, cretă colorată, copiator, sală 

de clasă, retroproiector. 

Resurse de 

timp 
11 ore 

 

SCENARIU: 

1. Prezentare: 

Cele mai multe comportamente discriminatorii se datorează stereotipiilor și prejudecăților 

culturale acceptate necritic. Acest curs își propune să îi ajute pe elevi să dobândească o mai bună 

cunoaștere de sine și, ca rezultat, o stimă și încredere în sine mai crescute. Aceasta este baza pentru 

acceptarea unor relații de colaborare cu ceilalți, chiar și în situații conflictuale, situații ce vor fi tratate 

ca situații normale de viață. Elevii vor învăța să vadă în celălalt, indiferent de caracteristicile fizice, 

psihice sau culturale, un partener egal în situații de învățare, de muncă. 

Cursul are la bază cartea “Conflictele și comunicare: un ghid prin labirintul artei de a face față 

conflictelor”, al cărei autor Daniel Shapiro oferă o serie de activități ce se pot constitui într-un 

program de educare a elevilor pentru a scădea incidența comportamentelor violente sau autoviolente 

datorate lipsei de înțelegere a conflictelor de diferite etiologii. Fiecare profesor poate adapta 

activitățile în funcție de numărul de ore și scopul principal al activității. 

2. Programul: 

Nr. 

crt 
Numele activității Obiective Scopul 

1.  MUNȚI ȘI VĂI 

 să descrie experiențe pozitive și 

negative care i-au influențat. 

 să relateze evenimente din viața 

lor. 

Creșterea încrederii în 

sine și în cei cărora le 

împărtășim evenimente 

din viața noastră. 

2.  EU ȘI OGLINDA 

 să explice diferența dintre o 

concepție pozitivă și una 

negativă asupra vieții. 

Creșterea capacității de a 

înțelege că rezonanța 

afectivă poate fi diferită 

față de același eveniment 
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Nr. 

crt 
Numele activității Obiective Scopul 

 să scoată în evidență aspecte 

pozitive ale unor situații 

negative. 

și că ea poate fi 

controlată. 

3.  
SCAUNUL ÎN CARE 

TE SIMȚI BINE 

 să definească conceptul de 

respect de sine. 

 să explice în ce fel este legat 

conceptul de respect de sine de 

conflicte. 

Să înțeleagă că respectul 

de sine este factor major 

în interacțiunile cu 

ceilalți. 

4.  
DIFERENȚE 

ASEMĂNĂTOARE 

 să înțeleagă că diferențele nu 

sunt rele și că nu țin de reaua 

voință a celorlalți. 

Să accepte ca firești 

asemănările și diferențele 

dintre oameni. 

5.  
DESPRE 

STEREOTIPURI 

 să înțeleagă ce înseamnă un 

stereotip. 

 să vadă avantajele și 

dezavantajele stereotipiilor 

culturale. 

Să aibă o atitudine critică 

față de stereotipii. 

6.  

DE ACEEAȘI 

PARTE A 

DRUMULUI 

 să înțeleagă că trăsăturile care 

ne aduc împreună sau ne separă 

sunt, în cele mai multe cazuri, 

întâmplătoare cum e 

vecinătatea, culoarea pielii, 

salariile părinților și că ele se 

pot schimba. 

 să înțeleagă conceptele de 

etnocentrism, naționalism și 

discriminare. 

Să vadă în  cauzele 

discriminărilor forțe 

întâmplătoare care pot fi 

conștientizate și 

controlate. 

7.  

FORMELE ȘI 

DIMENSIUNILE 

MULTIPLE ALE 

PREJUDECĂȚILOR 

 să înțeleagă că prejudecățile 

duc la discriminare. 

 să exemplifice tipuri de 

prejudecăți. 

 să înțeleagă cum îi afectează 

prejudecățile pe cei 

discriminați. 

Să se sensibilizeze față de 

situațiile și persoanele 

discriminate datorită 

prejudecăților. 

8.  
SURSELE 

CONFLICTELOR. 

 Să identifice cauzele 

conflictelor. 

Să înțeleagă natura 

conflictelor pentru a le 

aborda corect. 

9.  

OCHI PENTRU 

OCHI. 

 

 să identifice modelele culturale 

care îi influențează în abordarea 

conflictelor. 

 să identifice cât mai multe 

proverbe care pot fi moto-uri 

Să conștientizeze 

patternurile 

comportamentale pe care 

și le-au însușit și care se 

dezvoltă automat în 

conflict pentru a dobândi 
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Nr. 

crt 
Numele activității Obiective Scopul 

pentru atitudinea lor în 

conflicte. 

un control mai bun în 

conflicte. 

10.  

UNDE NE 

ÎNTÂLNIM CU 

VIOLENȚA? 

 să realizeze locurile unde văd 

acte violente. 

 să înțeleagă influența unor 

astfel de „întâlniri”. 

Să își identifice sursele 

comportamentului 

agresiv sau autoagresiv. 

11.  
SCUTUL MEU DE 

PROTECȚIE 

 să cunoască drepturile 

fundamentale ale omului și ale 

copilului. 

 să înțeleagă că drepturile nu 

sunt dorințe arbitrare. 

 să trateze drepturile ca pe un 

ghid de comportament în caz de 

conflict. 

Să învețe un tipar de 

comportament util pentru 

conflict. 

 

Fișa de lucru 1 

MUNȚI ȘI VĂI 

 

 

 

 

 

 

Evenimente pozitive: 

 

 

 

 

Evenimente negative: 

 

 

 

 

Fișa de lucru 2 

EU ȘI OGLINDA 

                 Interpretare pozitivă: ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

Situația: ___________________________________________________________________ 

 

                 Interpretare negativă: ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Data nașterii elevului Data curentă a activității 
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Fișa de lucru 3 

SCAUNUL ÎN CARE TE SIMȚI BINE 

 

Descrierea activității: 

 Doi elevi primesc 2 bilețele, unul cu situații pozitive de genul: mama te-a lăudat, ai luat o notă 

mare, ai primit un cadou neașteptat, celălalt cu situații negative: mama te-a certat, ai luat o 

notă mică, ai pierdut un obiect drag. 

 Fiecare elev este rugat să-și însușească rolul și să povestească cum se simte. 

 Elevii sunt rugați să intre în clasă unde vor găsi un scaun pe care scrie “Scaunul pe care mă 

simt bine” și sunt rugați să se certe pentru el. 

 Experimental se poate repeta de două, trei ori. 

 Clasa va discuta situațiile răspunzând la întrebările: 

 Cine are o stimă de sine mai scăzută? 

 Cum reacționează cei cu stimă scăzută de sine în conflict? 

 Credeți că un bătăuș are un respect de sine crescut? 

 Ce se întâmplă dacă doi oameni cu stimă de sine ajung în conflict? 

 Dar dacă au amândoi stimă scăzută față de sine? 

 

 

 

Fișa de lucru 4 

DIFERENȚE ASEMĂNĂTOARE 

 

NUMELE ELEVULUI: _______________________________________________ 

DATA: _________________ 

 

Categoria căreia îi aparții Asemănări Deosebiri 

Membru al familiei 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Prieteni 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Animale 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Oameni de alte religii 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Oameni din alte țări 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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Fișa de lucru 5 

DESPRE STEREOTIPURI 

NUMELE ELEVULUI: _______________________________________________ 

DATA: _________________ 

A gândi prin stereotipuri înseamnă a presupune că membri unui grup au aceleași calități. Când 

cineva recurge la stereotipuri presupune că niciun membru al grupului nu este diferit de ceilalți 

membri. 

Ne întâlnim zilnic cu oameni care sunt victime ale stereotipurilor. 

Care sunt stereotipurile despre: 

 Un elev deștept: 

 Un elev cu note slabe: 

 Un profesor: 

 Un părinte: 

 Un star rock: 

 Un fanatic religios: 

 Un om sărac: 

 Un om bogat: 

 O persoană în vârstă: 

 Un băiat de vârsta voastră: 

 O fată de vârsta voastră: 

Au fost stereotipurile la fel? 

Cum îi afectează pe cei vizați? 

Cum influențează comunitatea? 

Fișa de lucru 6 

DE ACEEAȘI PARTE A DRUMULUI 

Descrierea activității: 

Se trasează o linie în mijlocul clasei.Toți elevii sunt într-o singură parte. Apoi elevi sunt rugați 

să treacă în partea cealaltă în funcție de: 

 au frați mai mici 

 au un animal în casă 

 țin mâinile în buzunar 

 merg cu bicicleta 

 le place să cânte 

 merg la aceeași școală 

 portă ochelari 

 se înfurie ușor 

 locuiesc la cel mult 30 de minute de școală 

 au ceas 

 le place să se scoale devreme 

 le place să stea treji până târziu 

Întrebări 

De fiecare dată, elevii au fost de aceeași parte a drumului? 

Ce îi face asemănători pe cei din aceeași țară sau de aceeași etnie? 

Prin ce diferă de alte naționalități sau etnii?  
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Fișa de lucru 7 

FORMELE ȘI DIMENSIUNILE MULTIPLE ALE PREJUDECĂȚILOR 

NUMELE ELEVULUI: _______________________________________________ 

DATA: _________________ 

 Ce este prejudecata? _________________________________________________________ 

 Scrieți pentru tip de prejudecată, indicată mai jos, cine ar putea să și-o exprime 

1. Prejudecăți legate de vârstă: 

2. Prejudecăți legate religie: 

3. Prejudecăți legate de etnie: 

4. Prejudecăți legate de naționalitate: 

5. Prejudecăți legate de aspectul fizic: 

6. Prejudecăți legate de sex: 

7. Prejudecăți legate de situația economică sau clasa socială: 

8. Prejudecăți legate de rasă: 

 Când sunt prejudecățile periculoase?_____________________________________________ 

 

Fișa de lucru 8 

SURSELE CONFLICTELOR 

 

NUMELE ELEVULUI: _______________________________________________ 

DATA: _________________ 

1. În legătură cu ce avem conflicte? 

 

 

2. Alegeți care sunt sursele conflictelor voastre: 

nevoile 

fundamentale 

valori 

diferite 

percepții 

diferite 

interese 

diferite 

resurse 

limitate 

nevoi 

psihologice 

3. Scrie o poveste a unui conflict. 

 

Fișa de lucru 9 

OCHI PENTRU OCHI 

Activitatea 1.  

Scrieți cât mai multe proverbe ce ghidează rezolvarea unui conflict. 

Activitatea 2 

Cine ne influențează comportamentul prin mesajele transmise zilnic? 

Activitatea 3 

Scrieți mesaje primite din partea: 

 Familiei: 

 Școlii: 

 Prietenilor: 

 Mass mediei: 

 Comunității: 

Activitatea 4 

Se pot contrazice mesajele? Cum alegem între ele?  
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Fișa de lucru 10 

UNDE NE ÎNTÂLNIM CU VIOLENȚA? 

 

NUMELE ELEVULUI: _______________________________________________ 

DATA: _________________ 

 

1. Ce este violența? 

 

 

2. Care sunt comportamentele violente? 

 

 

3. Când te simți agresat? 

 

 

4. Completați tabelul: 

Violența 

observată 
Persoanele Împrejurările 

Cum a fost 

rezolvată situația 

Alte moduri de 

rezolvare 

     

     

     

     

 

 

Fișa de lucru 11 

SCUTUL MEU DE PROTECȚIE 

 

Activitatea 1 

Completați: 

Fiindcă sunt om eu merit… 

 

 

 

Activitatea 2 

Care din dorințele de mai sus le merităm tot timpul? Sunt ele drepturile noastre? 

 

 

Activitatea 3 

Indică trei drepturi fundamentale ale omului și trei drepturi ale copilului. 
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 „Există destule resurse în lume pentru nevoile umane dar nu și pentru lăcomia umană.” 

Mohandas Ganghi 

 

“Ia exemplu de la natură: secretul ei e răbdarea.” 

Proverb amish 

 

„Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți se nasc cu ea.” 

Hipocrate 

 

 

 

 

 

 

 

MODULUL 3 

 

EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI 

 EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 
 

 

Teme propuse: 

 Micii ecologiști 

 Șansa mea, șansa planetei. 

 Proiect școlar “EDUcațieECOlogică” 

 Stop automedicației! 
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Titlul Micii ecologişti 

Tipul de 

activitate 
educație ecologică, educație culturală 

Grup ţintă elevi din clasa a IV-a, părinţii acestora 

Profesor Cucoş Sanda Monica; Şcoala Gimnazială nr. 145, sector 2 

Scop 

 familiarizarea elevilor cu noţiunile elementare specifice educaţiei 

ecologice (ecologie, deşeuri, deşeuri reciclabile, mediu, poluare, 

reciclare, resurse naturale); 

 exersarea capacităţii elevilor de a explora/ investiga/ ocroti mediul 

înconjurător; 

 educarea unei atitudini responsabile faţă de menţinerea unui mediu 

înconjurător curat şi sănătos. 

Obiective 

Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

 să denumească elementele naturale şi pe cele create de om, care 

alcătuiesc mediul înconjurător; 

 să enumere tipuri de acţiuni care conduc la poluare, precizând 

consecinţele acestora asupra mediului înconjurător; 

 să participe cu interes la desfăşurarea unor activităţi horticole şi literar 

- artistice pe tema „Natura, prietena mea!”. 

Rezultate 

aşteptate 

 ecologizarea/ înfrumuseţarea spaţiilor verzi din curtea şcolii şi din 

Parcul Lunca Florilor; 

 sensibilizarea elevilor, părinţilor şi a comunităţii locale cu privire la 

importanţa ocrotirii şi respectării mediului înconjurător, prin 

comportamente civilizate şi ecologice. 

Resurse 

materiale 

 mănuşi şi saci menajeri de unică folosinţă, greble, sape, foarfece de 

grădină, var, bidinele; 

 hârtie glasată, lipici, acuarele, pensule, coli de hârtie, cutii, ambalaje; 

 ziare vechi, texte literare despre natură; 

 CD-player, CD Vivaldi „Anotimpurile”, albume de artă; 

 cameră foto/ tablete. 

Resurse de 

timp 
1 lună (luna martie: 1 oră şi 30 minute, patru zile de vineri din lună) 

 

SCENARIU: 

1. Proiectarea: 

Stabilirea scopurilor şi a obiectivelor. Alegerea experienţelor extracurriculare: 

A. Lucrări horticole în curtea şcolii şi în Parcul Lunca Florilor (greblat, săpat, nivelat, gazonat 

peluze; plantarea unor flori; toaletarea gardului viu); lucrări de ecologizare (colectarea 

deşeurilor): ziua I; 

B. Organizarea unui concurs de recitări: Vasile Alecsandri - „Primăvara”, George Coşbuc - 

„Pastel”, Mihai Eminescu - „Revedere”, „Fiind băiet, păduri cutreieram...”; discuţii, jocuri de 

rol „La pădure”, „La plajă”, „În parc”, „La picnic”. Realizarea de către copii/ părinţi a unor 
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lucrări plastice/ colaje cu subiecte precum: „Ocrotesc natura!”, „Natura, prietena mea!” (fond 

muzical A. Vivaldi - „Anotimpurile” - „Primăvara”): ziua a II-a; 

C. Confecţionarea unor măşti/ costume/ jucării din materiale refolosibile: ziua a III-a; 

D. Întocmirea unui portofoliu al clasei, cuprinzând fotografii şi secvenţe filmate surprinse în 

derularea activităţilor, lucrări ale copiilor, copii xerox ale poeziilor recitate: ziua a IV-a. 

2. Anunţarea activităţii: 

Acţiuni de promovare a activităţii: mese rotunde părinţi, elevi, angajaţi ai A.D.P.-ului, 

distribuirea unor pliante de informare (calendarul activităţilor). 

3. Organizarea experienţelor în activităţi specifice cu caracter extracurricular: 

Împărţirea sarcinilor, deplasarea în curtea şcolii, în Parcul Lunca Florilor, realizarea lucrărilor 

horticole şi de ecologizare propuse, recitarea poeziilor (strofele au fost anterior distribuite şi învăţate), 

stabilirea celui mai bun recitator, premierea; realizarea desenelor/colajelor; desfăşurarea unor jocuri 

de rol folosind măştile şi costumele confecţionate din materiale refolosibile, realizarea portofoliului 

clasei. 

4. Monitorizarea activităţilor: 

Activităţile se desfăşoară conform orarului stabilit? Cine participă şi în ce fel? Activităţile au 

calitatea prevăzută? Sunt folosite resursele în mod corespunzător? 

5. Evaluarea activităţilor: 

Realizarea feedback-ului (Au fost atinse obiectivele propuse?), prezentarea portofoliului clasei 

la nivelul şcolii, acordarea premiilor şi a diplomelor de participare „Micul ecologist”, sărbătorirea 

evenimentului. 

6. Concluzii: 

- elevii au conştientizat faptul că mediul natural poate fi folosit în sprijinul omului, dar cu condiţia 

să nu fie distrus; 

- copiii au socializat, şi-au exprimat părerile, au participat la activităţi de grup; 

- părinţii au fost familiarizaţi cu modalităţile prin care se poate stimula interesul copiilor pentru 

educaţia ecologică; 

- cadrele didactice şi-au îmbogăţit experienţa profesională şi au confecţionat materiale didactice 

care vor putea fi valorificate şi în alte demersuri didactice. 
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Titlul Șansa mea, șansa planetei 

Tipul de 

activitate 
 educație pentru mediu (proiect extracurricular) 

Grup ţintă 
elevi clasele V-VIII, profesori implicați în derularea proiectului, 

comunitatea locală 

Profesor Kodjabashija Gabriela Corina, Școala Gimnazială Nr 150, sector 5 

Scop 

Ajutându-i pe participanți să-şi cunoască drepturile ca cetăţeni, dându-le 

puterea să acţioneze şi să simtă că ei contează, clarificând legăturile dintre 

sănătatea individuală sau familială şi mediu şi trezindu-le interesul faţă de 

natură, proiectul de față își propune să dezvolte competențele civice de 

protecție a mediului. 

Obiective 

 dezvoltarea abilităților elevilor de a proiecta și desfășura activități 

educative împreună cu profesorii și implicarea pe scară mai largă a 

elevilor în proiecte; 

 dezvoltarea competențelor civice de protecție a mediului prin educarea 

capacității de a menţine şi îmbunătăţi calitatea mediului, de a preveni 

problemele mediului în viitor; 

 creșterea gradului de conştientizare a elevilor ciclului gimnazial cu 

privire la consecinţele poluării în mediul urban, dar şi cu privire la 

necesitatea adoptării unui comportament adecvat în vederea protecţiei 

mediului;  

 diseminarea informaţiilor privind protecţia mediului la nivelul 

Municipiului Bucureşti. 

Rezultate 

aşteptate 

 creşterea cu 50% a numărului de elevi care participă la campaniile de 

plantare desfășurate în cursul proiectului; 

 creșterea anuală cu 30% a numărului de kilograme de hârtie/ deșeuri 

plastice colectate în campaniile de colectare selectivă din proiect; 

 creșterea anuală cu 20% a numărului de elevi participanți la mesele 

rotunde și la workshop-urile desfășurate; 

 obținerea a cel puțin un premiu/ distincție/ trofeu la nivel național 

pentru activitățile din cadrul proiectului; 

 creșterea cu 15% anual a numărului de comunicări științifice/ studii 

prezentate de elevi în cadrul concursului transdisciplinar de științe 

„Spectacolul științelor”; 

 creșterea cu 20% a numărului de întâlniri/ dezbateri la care participă 

invitați specialiști în protejarea mediului. 

Resurse 

materiale 

Calculator cu acces la internet, birotică, panouri expoziționale, resurse 

materiale pentru premierea celor mai reușite lucrări, aparate de fotografiat, 

saci/ recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor produse în fiecare 

sală de clasă și în curtea școlii, contract parteneriat pentru ridicarea 

diferențiată a deșeurilor, puieți pentru campaniile de plantare. 

Resurse de 

timp 
2 ani școlari 
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ARGUMENT: 

Mediatizarea şi informarea elevilor de 10-14 ani cu privire la consecinţele poluării şi la 

necesitatea protejării mediului, la necesitatea de a trăi în aşa fel încât să perturbăm cât mai puţin 

natura. Se va accentua faptul că, protejând mediu, elevii din grupul țintă se protejează pe ei înșiși, 

deoarece aici locuiesc şi învață. Se respectă astfel dreptul lor la un mediu sănătos, dar şi dreptul lor 

la sănătate. 

Conform datelor oficiale, Municipiul București se înscrie printre cele mai poluate centre 

urbane din Europa, fiind cea mai poluată capitală de pe continent. Studiile de specialitate relevă faptul 

că speranța de viață a bucureștenilor este, în medie, cu cinci ani mai mică în comparație cu media de 

la nivelul țării. Aceasta situație impune, în mod necesar și urgent, o strategie educațională pentru 

conștientizarea copiilor și a tinerilor în vederea adoptării unei atitudini corecte față de mediul 

înconjurător. În condițiile în care cerinţele care decurg din suprapopulare şi dezvoltare cresc, devine 

tot mai greu pentru oameni să-şi satisfacă nevoile şi dorinţele fără a distruge echilibrul ecosistemelor 

naturale, devine de asemenea imposibil ca umanitatea să compenseze eficient consecinţele degradării 

serioase a mediului. 

Acest proiect poate ajuta elevii și membrii comunității să câştige cunoştinţe despre mediu, 

deprinderi de protejare a naturii, motivaţiile, valorile şi angajamentul de care au nevoie pentru a 

gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii 

mediului. Activitățile practice (plantarea unui copac, reducerea consumului de resurse, descoperirea 

unor gesturi simple care să ne determine să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra 

mediului) își propun să accentueze abilităţile de a acţiona ca cetăţean.  

De la scrierea unui îndemn despre protecția mediului pe un flyer, a unui afiș, până la 

influenţarea consiliilor locale sau a altor factori decizionali, activitățile practice proiectate își propun 

să ajute elevii școlii să-şi dezvolte capacitatea de a gândi critic şi creativ. Dezvoltarea acestor abilități 

la elevii din grupul țintă se va răsfrânge pozitiv și asupra familiilor lor și, în timp, și asupra 

comunității. 

SCENARIU: 

1. Prezentarea propunerii de participare la acest program educațional elevilor din ciclul gimnazial 

al Școlii Gimnaziale nr. 150 și colectivului de cadre didactice, delegarea responsabilităților, 

adoptarea unui titlu al proiectului. 

2. Planificarea activităților din cadrul proiectului (Anexa 1) 

3. Realizarea activităților planificate pentru atingerea obiectivelor propuse. 

4. Autoreglare permanentă și periodică prin aplicare de chestionare, interviuri. 

5. Autoevaluarea se va realiza periodic prin măsurarea rezultatelor activității desfășurate (număr de 

elevi care participă la dezbateri, număr de buletine informative, pliante, prezentări create de elevi, 

număr de teme noi sugerate de către elevi sau parteneri, număr de concursuri la care elevii doresc 

să participe). Pentru evaluare am folosit feedbackul oferit de elevi, părinții acestora, colegi, alți 

parteneri implicați cărora li s-au solicitat sugestii pentru modul de desfășurare al activităților 

viitoare. La finalul fiecărui an școlar s-a făcut o evaluare. 

6. Asigurarea efectului multiplicator: Proiectul va fi prezentat în cadrul cercurilor pedagogice 

semestriale la nivelul Municipiului București, putând fi preluat de cadrele didactice interesate, 

va fi postat pe site-uri didactice (www.didactic.ro)  pentru a fi utilizat ca exemplu, după 

finalizarea sa. Proiectul va fi pus la dispoziția inspectorului de specialitate al ISMB. Rezultatele 

proiectului vor fi prezentate în raportul anual de autoevaluare și prezentate în cadru non-formal 

colegilor din cadrul consiliului profesoral al școlii.  
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Grafic Gantt - Grafic activități:                                                                                            Anexa 1 
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Diagnoza:                    

- evaluare inițială                    

- evaluare finală                    

- evaluare anuală                    

- evaluări intermediare                    

Sesiuni comunicări științifice                    

- dezbateri                    

- workshop                    

- „Spectacolul Științelor”                    

Campanii informare:                    

- Patrula Eco                    

- Igiena acasă și la școală                    

- Expoziții                    

- Flyere                    

- Afișe                    

- Articole                    

- Ecoatitudine                    

- Revoluția Eco                    

- Litter Less                    

Concursuri:                    

- fotografii                    

- U4energy                    

- experimente/comunicări                    

Activități practice:                    

- campanii plantări                    

- colectare deșeuri                    

- construire machete din deșeuri                     
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Titlul Proiect școlar “EDUcațieECOlogică” 

Tipul de 

activitate 
 educație pentru mediu (proiect extracurricular) 

Grup ţintă elevi nivel gimanzial și liceal 

Profesor Ciocaru Luminița, Liceul Teoretic “Dante Alighieri”, sector 3 

Scop 
Educaţia ecologică a elevilor în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului 

înconjurător. 

 

Obiective 

 O1) Creştere gradului de informare a elevilor asupra posibilităţii 

utilizării materialelor reciclabile colectate la nivelul şcolii; 

 O2) Reducerea nivelului de poluare cu deşeuri, în decursul acestui an 

şcolar, prin amenajarea conform normelor ecologice, a unui spaţiu de 

depozitare, în curtea interioară a şcolii; 

 O3) Creşterea responsabilizării elevilor din grupul ţintă pentru calitatea 

mediului înconjurător, prin formarea acestora, pe parcursul derulării 

proiectului. 

Rezultate 

aşteptate 

 recrutarea grupului ţintă – 70 elevi; 

 informarea grupului ţintă; 

 amenajarea spaţiilor pentru sortarea deşeurilor; 

 creşterea gradului de curăţenie în şcoală; 

 îmbunătăţirea atitudinii privind calitatea mediului înconjurător; 

 conştientizarea necesităţii reciclării deşeurilor; 

 numărul elevilor, din şcoală, informaţi asupra posibilităţii reciclării 

deşeurilor creşte cu 50% până la sfârşitul anului şcolar; 

 numărul elevilor, din şcoală, responsabilizaţi în vederea sortării 

deşeurilor creşte cu 50% până la sfârşitul anului şcolar; 

 gradul de curăţenie din şcoală creşte cu 80% până la sfârşitul anului 

şcolar. 

Resurse 

materiale 

Pliante, broșuri, afișe, panouri pubicitare, recipiente pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor, contract parteneriat pentru ridicarea diferențiată a 

deșeurilor, chestionare. 

Resurse de 

timp 
1 an școlar 

 

ARGUMENT: 

La nivel naţional, s-a inclus printre domeniile prioritare “Programul de protecţie a mediului 

și creşterii calităţii vieţii.” Acest context capătă amploare şi se referă la modul în care proiectele 

şcolare pot afecta mediul. În mod real, activitatea şcolii afectează mediul prin gunoiul şi deşeurile 

produse în urma activităţii propriu-zise.  

Trăim într-o ţară în care nivelul de poluare este în creştere datorită urbanizării intense. De 

asemenea, se alocă foarte puţini bani pentru programele de protecţia mediului şi conservarea florei şi 

faunei în toate zonele. Astfel, considerăm bine-venit orice proiect cu privire la protecţia mediului, 

mai ales că, odată cu integrarea în Uniunea Europeană, aceasta este din problemele esenţiale care 
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necesită rezolvare. Astfel, educaţia ecologică trebuie să devină o prioritate şi o componentă activă în 

educarea tinerei generaţii. 

SCENARIU: 

1. Proiectare: 

În Consiliul reprezentativ al elevilor s-a ridicat problema creşterii gradului de curăţenie în 

şcoală, menţinând acelaşi personal de îngrijire. A apărut, astfel ideea acestui proiect pentru educarea 

ecologică a elevilor, cât şi formarea lor ca viitori cetăţeni europeni. În fiecare sală de clasă există un 

singur coş de gunoi în care se colectează toate tipurile de deşeuri. Colectarea gunoiului şi a deşeurilor 

se realizează fără ca acestea să fie sortate, de aceea este necesară educarea elevilor în vederea sortării. 

Elevii vor şti cum se folosesc materialele reciclabile, fapt ce va duce la crearea şi menţinerea unui 

mediu curat. 

2. Activităţi: 

A1.1) Recrutarea grupului ţintă. 

1.1.1 Promovarea proiectului în Consiliul Elevilor prin intermediul unor postere, afişe, 

fluturaşi realizaţi de partenerii asociaţi; 

1.1.2 Formarea, timp de o săptămână, a echipei de voluntari din rândul elevilor pe baza 

voinţei liber exprimate; 

1.1.3 Selectarea grupului ţintă (2 clase) în urma monitorizării curăţeniei claselor, timp de 

două săptamâni, de către echipa de voluntari. 

A1.2) Organizarea de ateliere pentru informarea grupului ţintă. 

1.2.1 necesităţii micşorării gradului de poluare cu deşeuri în mediul şcolar, cu participarea 

unor reprezentanţi din partea ONG-urilor partenere. 

1.2.2 diferitelor tipuri de deşeuri menajere şi posibilităţii reciclării unora dintre ele, cu 

participarea unor reprezentanţi din partea ONG-urilor partenere. 

A2.1) Amenajarea spaţiului de depozitare a deşeurilor. 

2.1.1 Organizarea conform standardelor ecologice a unui spaţiu de depozitare a deşeurilor 

în curtea interioară a şcolii. 

2.1.2 Organizarea la nivelul celor două clase a spaţiului de depozitare a deşeurilor. 

A2.2) Monitorizarea sortării deşeurilor. 

2.2.1 Monitorizarea, pe tot parcursul proiectului, a aplicării regulilor de sortare a deşeurilor 

la nivelul claselor implicate în proiect cu ajutorul  a patru echipe de elevi, din clasele 

implicate în proiect ( 4 echipe x 2 elevi, 2 clase cu câte 2 echipe ).  

A3.1) Editare, elaborare de materiale informative. 

3.1.1 Elaborarea şi editarea în şcoală, de către 10 elevi din grupul ţintă, a unui buletin 

informativ privind utilitatea reciclării deşeurilor menajere pentru îmbunătăţirea calităţii 

mediului. 

3.1.2 Elaborarea şi editarea în şcoală, de către 10 elevi din grupul ţintă, a unor materiale 

promoţionale cu privire la îmbunătăţirea atitudinii elevilor asupra calităţii mediului. 

A3.2) Prezentarea şi distribuirea materialelor informative. 

3.2.1 Prezentarea buletinului informativ  în Consiliul elevilor  şi într-un lectorat cu părinţii 

din Comitetului reprezentativ al părinţilor. 

3.2.2 Distribuirea materialelor promoţionale în şcoala noastră, cât şi în şcolile învecinate. 

3. Organizare – desfășurarea în timp a activităților: 

LUNA 
I II III IV V VI VII VIII IX 

OCT. NOV. DEC. IAN. FEB. MAR. APR. MAI IUN. 

ACTIV. S1 S2 S3 S4         

1.1.1 X            

1.1.2  X           

1.1.3   X X         

1.2.1     X        

1.2.2      X       

2.1.1       X      

2.1.2       X      
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2.2.1        X X X X X 

3.1.1           X  

3.1.2           X  

3.2.1            X 

3.2.2            X 

Ierarhia  scopului, obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Monitorizare – matricea responsabilităților pentru fiecare activitate: 

Echipa de proiect: 

C.P. = Coordonator Proiect 

R.Ş. = Responsabil Ştiinţific 

R.F. = Responsabil Financiar 

R.M. = Responsabil Monitorizare –Evaluare 

Colaborator: 

C.PS. = Consilierul psihopedagog al şcolii 

D = RESPONSABIL DIRECT 

C = COLABORATOR 

ACTIVITATEA R.Ş. R.M. R.F. C.PS. 

1.1.1 D C C C 

1.1.2 D C  C 

1.1.3 C D   

1.2.1 D C D  

1.2.2 D C D  

2.1.1  D C  

2.1.2  D C  

2.2.1 D C   

3.1.1 D C D C 

3.1.2 D C D C 

3.2.1 D C   

3.2.2 D C D  
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5. Evaluare: 
O

B
IE

C
T

IV
U

L
 

A
C

T
IV

IT
A

T
E

A
 

MODALITĂŢI DE 

EVALUARE 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

 

T
E

R
M

E
N

 

CONCLUZIILE 

EVALUĂRII 

O 1 1.1.1 Chestionar de interes R.M. 2 zile Număr de elevi doritori 

să participe la proiect 
1.1.2 Chestionar de lucru în echipă R.M. 

C.PS. 
2 zile Număr de elevi voluntari 

1.1.3 Observarea directă a gradului 

de curăţenie 
R.M. 2 zile Selectarea celor două 

clase ce vor fi implicate 

în proiect 

1.2.1 Chestionar privind gradul de 

conştientizare al poluării 

mediului 

R.M. 2 zile Număr de elevi conştienţi 

privind poluarea 

mediului cu deşeuri  

1.2.2 Chestionar privind 

necesitatea reciclării 

deşeurilor şi modalităţile de 

realizare a reciclării 

R.M. 2 zile Număr de elevi conştienţi 

privind necesitatea 

reciclării deşeurilor 

O 2 2.1.1 Observarea directă a 

existenţei pubelelor la 

nivelul unităţii şcolare 

R.M. 1 zi/ 

săptămâ

nă 

Număr de reguli 

respectate în privinţa 

sortării deşeurilor 

2.1.2 Observarea directă a 

existenţei pubelelor la 

nivelul claselor 

R.M. 1 zi/ 

săptămâ

nă 

Număr de reguli 

respectate în privinţa 

sortării deşeurilor 

2.2.1 Observarea directă a aplicării 

regulilor de sortare a 

deşeurilor 

R.M. 1 zi/ 

săptămâ

nă 

Gradul de curăţenie 

O 3 3.1.1 Observarea directă a 

implicării elevilor în 

redactarea buletinului 

informativ 

R.M. 

C.PS 

2 

săptamâ

ni 

Gradul de participare şi 

respectarea termenului 

limită pentru elaborare şi 

editare 

3.1.2 Observarea directă a 

implicării elevilor în 

redactarea materialelor 

informative 

R.M. 

C.PS 

2 

săptamâ

ni 

Gradul de participare şi 

respectarea termenului 

limită pentru elaborare şi 

editare 

3.2.1 Chestionar privind calitatea 

şi impactul buletinului 

informativ asupra elevilor, 

părinţilor 

R.M. 2 zile Cantitatea şi calitatea 

informaţiilor reţinute din 

buletinul informativ 

3.2.2 Concurs cu premii R.M. 2 zile Număr elevi premiaţi 

6. Concluzii: 

Creşterea majoră a gradului de curăţenie din şcoală şi gradul înalt de implicare al elevilor 

pentru menţinerea acesteia, ne determină să continuăm proiectul lărgind aria de aplicare a 

acestuia la nivelul tuturor claselor din şcoală, la nivelul spaţiului verde din jurul şcolii, dar şi la 

nivelul şcolilor învecinate. 
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Titlul 
Stop automedicației! - activitate desfășurată în cadrul proiectului inițiat de 

Societatea Studenților în Medicină din București 

Tipul de 

activitate 
educație pentru sănătate 

Grup ţintă elevi clasa a XI-a 

Profesor Bușe Manuela Ianina, Rădoi Maria, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, sector 3 

Scop Prevenirea comportamentelor cu risc pentru sănătate 

Obiective 

 să se informeze cu privire la respectarea normelor de utilizare a 

medicamentelor; 

 să recunoască metodele de prevenție a comportamentelor cu risc pentru 

sănătate; 

 să analizeze consecințele consumului excesiv de medicamente. 

Rezultate 

aşteptate 

 calitative: responsabilizarea elevilor privind consumul de medicamente; 

 cantitative: 30 elevi participanți, chestionare completate, fotografii de la 

activitatea desfășurată, informații postate pe site-ul școlii. 

Resurse 

materiale 
calculator, videoproiector, coli format A4, imprimantă, aparat de fotografiat. 

Resurse de 

timp 
60 minute 

 

SCENARIU: 

1. Proiectarea activității: 

- stabilirea scopului și obiectivelor activității; 

- discuții cu persoane cu pregătire de specialitate pentru tema de dezbatere (voluntari ai Societății 

Studenților în Medicină din București - SSMB); 

- alegerea grupului țintă; 

- pregătirea informațiilor și a modului de prezentare a acestora. 

2. Organizarea activității: 

- stabilirea locului şi orei de desfăşurare; 

- pregătirea resurselor materiale (calculator, videoproiector, coli format A4, imprimantă, aparat 

de fotografiat). 

3. Pregătirea elevilor: 

- informarea cu privire la tema activității; 

- anunţarea locului, orei de desfăşurare şi duratei activităţii. 

4. Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii: 

- prezentarea invitaţilor; 

- introducere în tema abordată (definirea termenului de automedicaţie); 

- înmânarea fișelor de documentare (Anexa 1); 

- studiu în pereche al fișei de documentare; 

- transmiterea unor informaţii despre tipuri de medicamente și despre riscurile administrării 

defectuoase a medicamentelor de tip suplimente alimentare (în special a celor care 

conţin/mimează efectul steroizilor anabolizanţi, adjuvantelor folosite în diete ce au ca scop 

scăderea ponderală, etc.), antiinflamatoarelor nesteroide, contraceptivelor orale şi a 

antibioticelor; 



MODULUL 3 – PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 

61 

 

- discuţii libere pe temele abordate. 

5. Evaluarea activităţii: 

- înmânarea chestionarului de evaluare a activității fiecărui participant (Anexa 2); 

- completarea chestionarelor. 

6. Concluzii: 

- se citesc, aleatoriu, răspunsurile din câteva chestionare; 

- se poartă discuţii despre utilitatea temei abordate pentru menținerea sănătății; 

- se solicită propuneri de alte subiecte de interes pentru activităţi de educaţie sanitară. 

7. Promovarea activităţii: 

- se postează pe site-ul şcolii informaţii (subiecte abordate, grup ţintă, invitaţi, concluzii etc.) şi 

fotografii de la activitate desfăşurată. 
 

Anexa 1 

Fișa de documentare 
 

În general, se permite automedicația pe termen scurt (5-7 zile) pentru boli de intensitate 

ușoară/ medie care nu impactează major starea de sănătate globală a pacientului - boli autolimitate: 

 Răceală/ gripă 

 Diaree 

 Gastroenterită 

 Dureri (cefalee, dureri musculare/ articulare) 

 Erupții tegumentare (prurit, rash) 

„Actorii” implicați în promovarea auto-medicației: 

Guvernul/ Statul: 

- reducerea costurilor prin scăderea numărului de consultații decontate; 

- prin reducerea numărului de pacienți evaluați de către medici cu creșterea calității actului 

medical pentru pacienții consultați; 

- reducerea costurilor cu medicamentele (reducerea numărului de rețete compensate eliberate de 

către medici). 

Pacientul: 

- reducerea timpului până la procurarea unui medicament eficace pentru afecțiunea sa; 

- reducerea costurilor implicate în consultarea unui medic (timp pentru deplasarea la 

cabinet/camera de gardă, învoiri de la serviciu, întârzierea consultației din motive de 

programare, taxa pentru consultație, etc.). 

Industria farmaceutică: 

- facilitarea vânzărilor; 

- clasificarea ca OTC (medicamente care pot fi eliberate fără prescripție medicală) reduce 

competiția din partea genericelor. 

Riscurile auto-medicației: 

- utilizarea incorectă și nepotrivită a medicamentelor; 

- întârzieri în tratarea unei boli grave; 

- mascarea simptomelor unei boli grave prin utilizarea medicamentelor OTC; 

- polimedicația cu risc de interacțiuni medicamentoase; 

- subminarea relației pacient-medic. 
 

Informații din Proiectul „Stop automedicației!” - campanie de informare realizată de Societatea Studenților în Medicină din București  
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Anexa 2 

Chestionar de evaluare a activității „Stop automedicației!” 

 

Cum putem afla dacă demersul nostru formativ a fost eficient?  

Făcând apel la capacitatea dumneavoastră de a fi sinceri şi obiectivi în momentul în care veţi 

completa rubricile de mai jos, asigurându-vă de caracterul confidenţial al răspunsurilor. 

 

1. Cum v-aţi simţit în cadrul grupului în timpul activităţii? 

□ Foarte bine 

□ Bine  

□ Satisfăcător 

Motivaţi răspunsul: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Cum apreciaţi gradul de noutate al informațiilor primite? 

□ Foarte puţin cunoscute 

□ Puţin cunoscute 

□ Necunoscute 

 

3. Din punct de vedere metodologic, aveţi sugestii care ar putea conduce la o mai mare eficienţă 

a acestor tip de activităţi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Enumeraţi trei lucruri învăţate la această activitate pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru a 

vă menţine sănătatea: 

 ☼_________________________________________________________ 

 ☼_________________________________________________________ 

 ☼_________________________________________________________ 

 

5. Menţionaţi două întrebări care persistă: 

 ?_________________________________________________________ 

 ?_________________________________________________________ 

 

Vă mulţumim! 
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„Tehnologia este natura omului modern.” 

Octavio Paz 

 

„Secretul succesului constă în a vrea să câştigi şi a şti să pierzi.” 

Niccolò Machiavelli 

 

 

 

 

 

 

 

MODULUL 4 

 

ACTIVITĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 

ȘI CONCURSURI 

 

 

Teme propuse: 

 Deviz pentru renovarea clădirii școlii 

 Spectacolul științelor 

 Mesajul meu antidrog 

 Creația literară și plastică în tabăra de vară 

 Motive tradiționale românești 

 Găsește drumul spre cabană 

 Pădurea sănătate și mișcare 

 Concursul Humanitas în licee 
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Titlul Deviz pentru renovarea clădirii școlii 

Tipul de 

activitate 
tehnico-științific 

Grup ţintă elevii clasa a VIII-a 

Profesor Manea Ioana, Școala Gimnazială nr. 27, Sector 2 

Scop Aplicarea în practică a cunoștințelor de matematică 

Obiective 

 integrarea cunoștințelor teoretice învățate cu practica; 

 dezvoltarea abilităților interpersonale și a spiritului de echipă; 

 afirmarea unor abilități personale în cadrul echipei. 

Rezultate 

aşteptate 

Creșterea abilității elevilor de a identifica și folosi cunoștințele de 

matematică în viața cotidiană. Sporirea încrederii în forțele proprii prin 

reușitele personale în cadrul unei echipe. 

Resurse 

materiale 
Ruletă, hârtie și creion, vreme însorită 

Resurse de 

timp 
4 ore 

 

SCENARIU: 

1. Anunțarea activității 

Clădirea școlii urmează a fi renovată pe exterior. Suprafața exterioară de zid va fi retencuită, 

iar ferestrele vor fi schimbate. Este necesară alcătuirea unui deviz de cheltuieli, plecând de la costurile 

unitare ale retencuirii și ale noilor ferestre. 

Elevii trebuie să realizeze un deviz în care vor trebui să obțină dimensiunile clădirii școlii prin 

măsurare și prin aplicarea cunoștințelor teoretice de matematică și să calculeze costurile estimative. 

Elevii primesc fișa de lucru din Anexa 1. 

2. Planul activității 

Etapele activității vor fi următoarele: 

- stabilirea formei pe care o are clădirea școlii; 

- măsurarea dimensiunilor amprentei la sol ținând cont de faptul că un rezultat mai bun se obține 

efectuând media mai multor măsurători; 

- calcularea înălțimii școlii folosind noțiunile teoretice de asemănare a triunghiurilor; valorile 

necesare aplicării relațiilor mamatetice se vor determina prin măsurarea lungimii umbrei pe 

care o face clădirea școlii, lungimii umbrei unui elev și înălțimii elevului; 

- calcularea ariei laterale a clădirii; aceasta se va efectua independent de către cel puțin trei elevi 

pentru verificarea corectitudinii rezultatului; 

- determinarea numărului de ferestre din fiecare categorie existentă în clădire pentru a putea 

calcula aria suprafeței vitrate; 

- calcularea ariilor fiecărui tip de fereastră după măsurarea lungimii și lățimii acestora; 

- calcularea ariei suprafeței vitrate; 

- determinarea ariei suprafeței ce urmează a fi retencuită ca diferență de arii; 

- aflarea costurilor de renovare a școlii, retencuire și înlocuire ferestre, ținând cont de costurile 

unitare; 

- întocmirea unui deviz care să cuprindă desenul clădirii școlii, valorile măsurate, desenul folosit 

la asemănarea triunghiurilor și calculele efectuate. 
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3. Organizare 

Elevii clasei vor fi împărțiți pe grupe de câte 5-6 membri astfel încât fiecare grupă, prin 

însumarea abilităților personale specifice fiecărui membru, să fie capabilă să realizeze proiectul. 

4. Monitorizare 

Profesorul va urmări: 

- alcătuirea eficientă a grupelor de elevi; 

- alegerea unui coordonator a fiecărei grupe care va delega sarcini fiecărui membru ținând cont 

de abilitățile personale ale fiecăruia; 

- corectitudinea activității de măsurare; 

- aplicarea corectă a asemănării triunghiurilor și a calculului înălțimii școlii; 

- alcătuirea corectă a devizelor: să conțină toate etapele cerute, să fie clar prezentate și bine 

organizate. 

5. Evaluare 

Fiecare grupă își va prezenta proiectul. După încheierea prezentărilor tuturor proiectelor, fiecare 

grupă își va autoevalua activitatea de elaborare a devizului și rezultatele obținute și va face aprecieri 

cu privire la activitățile și rezultatele celorlalte grupe evidențiind: 

- ce s-a făcut bine in cadrul grupei; 

- cum au rezolvat alte grupe anumite etape mai bine (corectitudine, eficiență); 

- cum putea fi îmbunătățită activitatea? 

6. Concluzii 

Activitatea se va încheia cu discuții asupra beneficiilor proiectului: 

- avantajele lucrului în echipă cu repartiția optimă a sarcinilor funcție de abilitățile personale; 

- demonstrarea utilității în practică a învățării mamateticii. 

 

 

Fișă de lucru                                                         Anexa 1 

 

1. Desenul clădirii școlii. 

 

2. Rezultate ale măsurătorilor directe. 

 

3. Desen, punere în evidență a asemănării și calculul înălțimii școlii. 

 

4. Calculul ariei laterale a clădirii școlii. 

 

5. Stabilirea numărului de ferestre din fiecare categorie. Dimensiuni și arie. 

 

6. Determinarea ariei suprafeței vitrate. 

 

7. Aflarea ariei suprafeței tencuite. 

 

8. Costuri. 
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Titlul Spectacolul științelor 

Tipul de 

activitate 

concurs transdisciplinar (proiect educativ) 

Grup ţintă elevi clasele IV-VIII 

Profesor Theodorescu Carmen, Școala Gimnazială Nr. 150, sector 5 

Scop 

Crearea premiselor în educarea și autoeducarea elevilor pe direcția 

inovativ creativă în studiul fizicii, chimiei și biologiei. Folosind gândirea 

critică, bazându-se pe transferul de cunoștințe și colaborând, elevii au 

prilejul de a vibra emoţional puternic, de a fi în stare să descopere singuri 

pentru a se forma ca indivizi autonomi, independenți, care să se integreze 

armonios în lumea lor. 

 

Obiective 

 să încurajeze şi să stimuleze elevii în studiul integrat al fizicii, chimiei 

şi biologiei; 

 să încurajeze speranţa elevului de a avea succes; 

 să realizeze activităţi în grupuri; 

 să angajeze elevii în activităţi practice, cu finalitate reală; 

 să formeze şi să dezvolte deprinderi necesare realizării de aplicaţii 

practice; 

 să exploreze natura folosind mijloace de investigare specifice ştiinţelor; 

 să generalizeze, să extindă proprietăţile observate asupra unei categorii 

mai largi; 

 să creeze ocazii de exersare a unei exprimări clare şi corecte; 

 să înveţe să creeze situaţii, să emită ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor 

în curs de investigaţie; 

 să estimeze rezultatele posibile; 

 să găsească cele mai potrivite metode pentru a obţine rezultatele 

preconizate. 

Rezultate 

aşteptate 

 trecerea de la o motivaţie extrinsecă la una intrinsecă, prin implicarea 

personală într-o experienţă pentru satisfacerea dorinţei de a cunoaşte, 

de a şti cauza fenomenelor ce se produc în jur; 

 creşterea gradului de angajare personală prin transfer de cunoştinţe 

(concepte, fapte, informaţii şi experienţe anterioare), activităţi - ca 

modalităţi de aplicare a cunoştinţelor la evenimente curente, reflexie - 

gândirea axată pe analiza şi evaluarea propriilor activităţi şi a 

contribuţiei la propria creştere personală; 

 comunicare eficientă prin acţiuni de selectare, evaluare, discuţie, 

prezentare; 

 dezvoltarea aptitudinilor de explorare a naturii prin acţiuni legate de 

măsurare, înţelegere şi interpretare a informaţiei dintr-un grafic, 

transmitere a informaţiilor utilizând grafice; 

 folosirea tehnologiei informaţiei prin lucrul cu calculatorul, utilizarea 

programelor pentru procesarea şi producerea datelor, găsirea 

informaţiilor. 
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Resurse 

materiale 

3 săli de clasă, videoproiector, 2 laptopuri, mapa juriului, diplome, medalii 

și trofee, premii, panouri, expoziție foto. 

Resurse de 

timp 

noiembrie - iunie 

 

SCENARIU: 

Lansarea proiectului 

Se stabileşte componenţa echipei manageriale, şi totodată se recrutează echipa de implementare 

a proiectului din fiecare şcoală. Se vor stabili modalităţile de popularizare, monitorizare, evaluare a 

proiectului precum și calendarul activităților derulate în cadrul acestuia. Va avea loc o întâlnire a 

partenerilor și colaboratorilor, ocazionată de lansarea site-ului proiectului educativ. 

Înscrierea participanţilor 

Începând din luna februarie și până la sfârșitul lunii martie, pe site-ul proiectului, elevii 

participanți vor completa on-line formularul de înscriere, furnizând toate datele legate de înscrierea 

lor în concurs. 

Trimiterea lucrărilor 

Până la începutul lunii aprilie concurenţii vor trimite la Şcoala Gimnazială Nr 150, conform 

regulamentului de concurs, produsele activităţii în echipă sau individuale; lucrările vor fi descărcate 

pe un CD, în fișiere separate pe secțiuni. 

Desfăşurarea concursului 

În luna aprilie, la o dată care va fi anunțată pe site, pe baza unui program ce va fi comunicat din 

timp, pe secțiuni, concurenţii vor prezenta într-un timp limitat produsele activităţii, în echipă sau 

individual, în faţa juriului; fiecare prezentare va fi urmată de întrebări adresate concurenţilor de către 

juriu/ public, iar în final se vor face aprecieri asupra materialelor prezentate. Criteriile de evaluare a 

materialelor prezentate vor viza originalitatea, aplicabilitatea noţiunilor ştiinţifice teoretice în 

dispozitive şi sisteme practice, interdisciplinaritate, rigurozitatea ştiinţifică. 

Înmânarea diplomelor de participare, a medaliilor, trofeelor şi a premiilor obţinute în urma 

jurizării se va face la începutul lunii iunie cu participarea tuturor celor implicați, în cadrul unei 

festivități de premiere. 

Publicarea pe site-ul proiectului a lucrărilor participante 

În luna mai, un membru desemnat din echipa de proiect, va asigura scanarea şi editarea 

materialelor susținute de participanţi pe site-ul proiectului, precum şi postarea rezultatelor 

concursului. Va exista o secţiune în care vor fi prezentate activităţile desfăşurate şi se vor publica 

rezultatele unui sondaj privind impactul derulării proiectului asupra celor implicaţi. 

Expoziţie de fotografii 

La sediile ISMB/CCD, în luna mai vor fi expuse fotografiile prezentate la concurs pentru o 

perioadă de 2 săptămâni, acţiune ce are drept scop popularizarea proiectului în rândul cadrelor 

didactice. 

Evaluarea proiectului se va realiza cu ajutorul opiniilor exprimate la faţa locului sau pe site-ul 

proiectului. 
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CHESTIONAR* 

 

Pentru îmbunătățirea calității Concursului Spectacolul Științelor, Comisia de organizare, vă 

solicită părerile și sunteți invitați să vi le exprimați. Informațiile oferite de voi vor rămâne anonime 

și confidențiale, așa că vă rugăm nu vă scrieți numele pe chestionar. 

Vă mulțumim! 

1. Ce vârstă aveți? 

Vârsta   

 

2 În ce clasă sunteți?  

Clasa  

 

3. Din ce surse obțineți informații despre știință și tehnologie ? (bifați doar o căsuță pentru 

fiecare dintre surse)  

 Întotdeauna Uneori Niciodată 

Televizor    

Radio    

Profesori    

Părinți    

Facebook    

Google    

Enciclopedii     

Cărți    

Discuții online    

Ore de curs    

 

4. Cât de interesați sunteți să învățați despre următoarele ramuri ale științei (bifați doar o căsuță 

pentru fiecare dintre ramuri)? 

 Foarte interesat Interesat Dezinteresat 

Biologie    

Geologie    

Chimie    

Matematică    

Fizică    
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Electronică    

Robotică    

Alta...........................................(menționați 

ramura științei la care v-ați gândit) 

   

 

5. Considerați că participarea cu o lucrare teoretică sau practică la acest concurs va avea ca 

rezultat vreuna din situațiile următoare? (bifați o căsuță pentru fiecare din afirmațiile de mai 

jos)  

 Da Nu  Nu știu 

Vă va ajuta să înțelegeți problemele care vă afectează 

pe voi și pe familia voastră  

   

Vă va ajuta să comunicați mai bine cu oamenii     

Vă va face un consumator mai responsabil     

Veți înțelege mai bine ce presupune o carieră în 

domeniul științei 

   

 

6. Cât de interesați sunteți de următoarele activități din domeniile științei (bifați o singură căsuță 

pentru fiecare activitate) 

 Foarte interesat Destul de interesat Dezinteresat 

Punerea în practică a unor proiecte     

Colectarea informațiilor pentru un 

proiect 

   

Găsirea de soluții de rezolvare a 

problemelor 

   

Munca în echipă    

Prezentarea în public a proiectului    

 

7. Doriți ca și anul viitor să mai participați la acest concurs? 

Da  

Nu   

*Bibliografie https://stimula.files.wordpress.com  
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Titlul 
Mesajul meu antidrog, ediția a XII-a (Tema concursului: „Colorează-ţi 

viaţa altfel...fără droguri!”) 

Tipul de 

activitate 
concurs național (educație pentru sănătate, stil de viață sănătos)  

Grup ţintă elevi din învățământul gimnazial și liceal 

Profesor Dumitru Dumitru, Agenţia Naţională Antidrog 

Scop 

Menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri (prevalenţa), 

reducerea cazurilor de noi consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei din 

învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal). 

Obiective 

Obiectiv general: 

 creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei 

şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul 

programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber. 

Obiective  specifice: 

 dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată 

într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de 

petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, 

fără tutun, alcool şi droguri.  

 creşterea influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puţin 

întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri. 

Resurse de 

timp 
februarie - iulie 

 

INIȚIATORI: Ministerul Afacerilor Interne (M.A.E.), Agenţia Naţională Antidrog (A.N.A.) 

PARTENERI: Ministerul Educației Naționale (M.E.N.); Ministerul Tineretului și Sportului (M.T.S.) 

LOCALIZARE: instituţiile de învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) din judeţele ţării şi 

Municipiul Bucureşti 

BENEFICIARI DIRECŢI: 150.000 de tineri din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu). 

Din fiecare judeţ/sector vor fi selecţionate un număr de cel puţin 10 şcoli (atât din mediul urban cât 

şi rural) cu învăţământ gimnazial şi 5 licee (atât din mediul urban cât şi rural) ce totalizează un număr 

de cel puţin 3500 de elevi. Şcolile vor fi selecţionate dintre cele identificate ca fiind situate în zone 

prioritare de intervenţie, pe baza „Metodologiei de lucru privind identificarea zonelor de intervenţie 

în mediul şcolar”. 

BENEFICIARI INDIRECŢI: 

- cadrele didactice, familiile, prietenii elevilor; 

- societatea în general. 

JUSTIFICARE: 

Una din problemele actuale ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în 

rândul populaţiei generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri 

în rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării noastre şi este 

necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a acestui flagel. 

„Studiul naţional în şcoli privind consumul de tutun, alcool şi droguri” reprezintă participarea 

României la Proiectul European de Cercetare în Şcoli privind Alcoolul şi alte Droguri (The European 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), identificat uzual prin abrevierea ESPAD. 
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Potrivit acestui studiu consumul de droguri ilicite de-a lungul vieţii în rândul adolescenţilor de 16 ani 

din România este de 10%, situându-se cu 8 procente sub media europeană înregistrată, de 18%. 

Comparativ însă cu studiul anterior, la nivel naţional, se remarcă o dublare a prevalenţei consumului 

de droguri ilicite de-a lungul vieţii: 10% în 2011, faţă de 5% în 2007. Consumul de canabis/haşiş de-

a lungul vieţii este de 7%, în creştere faţă anul 2007 (4%), 2003 (aprox. 3%) şi anul 1999 (1,3%), 

fiind însă sub media calculată de 17% pentru ţările participante. Consumul de substanţe inhalante 

până la vârsta de 16 ani în 2011 este de 7%, în creştere faţă de anul 2007 (4%), 2003 (1,7%) şi anul 

1999 (1,3%), situându-se sub media ţărilor studiate care este de 9%. Consumul de Ecstasy pe durata 

vieţii, în 2011 este de 2% în rândul elevilor de 16 ani, în creştere faţă de anii 2007 şi 2003, când a 

fost 1% şi faţă de anul 1999, când nu a fost raportat un asemenea consum. Media pentru toate ţările 

ESPAD este de 3%. Cu un procent sub media europeană, se situează prevalenţa consumului de-a 

lungul vieţii de amfetamine (2% faţă de 3% la nivel european), de ecstasy (2% faţă de 3% la nivel 

european), crack (1% faţă de 2% la nivel european) şi ciuperci halucinogene (1% faţă de 2% la nivel 

european). Faţă de anul 2007, consumul estimat de amfetamină pe durata vieţii s-a triplat (3% faţă de 

0,6%) în timp ce consumul de ecstasy se dublează (2% faţă de 1%). La acelaşi nivel cu media 

europeană se situează prevalenţa consumului de-a lungul vieţii de cocaină (2%), LSD (2%), heroină 

(1%), GHB (1%) şi droguri injectabile (1%). Faţă de anul 2007, consumul pe durata vieţii de LSD 

sau alte halucinogene se dublează (2% faţă de 1%). Practic necunoscute în România în 2007 

substanţele noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP) au avut un impact mare în rândul adolescenţilor din 

România. Astfel 5,3% dintre respondenţi au declarat consum de SNPP până la vârsta actuală. 

Prevalenţele ridicate ale consumului de SNPP de-a lungul vieţii, în ultimul an şi în ultima lună 

plasează aceste substanţe printre cele mai consumate droguri în rândul elevilor de 16 ani din România 

anului 2011, alături de canabis/haşiş şi inhalante. Disponibilitatea mare a acestor tipuri de substanţe 

pe piaţă, dar şi prin intermediul magazinelor on-line reprezintă unul dintre factorii care au 

favorizat/favorizează dezvoltarea acestui tip de consum. În aceste condiţii antrenarea populaţiei 

şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime prin diverse forme opinia şi atitudinea faţă de 

consumul de alcool, tutun şi droguri, inclusiv SNPP, conştientizând în acest fel şi consecinţele 

negative asociate acestuia devine o prioritate. Concursul naţional „Mesajul meu antidrog” reprezintă 

din acest punct de vedere un cadru adecvat de manifestare a copiilor şi tinerilor cuprinşi într-o formă 

de învăţământ şi va contribui alături de celelalte activităţi de acest gen la formarea de convingeri de 

viaţă sănătoase în rândul acestui segment de populaţie. 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 

Nr. 

crt. 
Activităţi Termen Responsabili 

1. Transmiterea către CPECA a regulamentului 

ediţiei a XII-a, a graficului de desfăşurare a 

concursului şi a materialelor de promovare. 

Săptămâna1 

Februarie 

A.N.A. 

M.E.N. 

M.T.S. 

2. Lansarea concursului; prezentarea noului 

regulament, a temei, secţiunilor şi materialelor 

de promovare a ediţiei a XII- a concursului; 

Conferinţa de presă. 

Săptămâna2 

Februarie 

A.N.A - S.R.C.D. 

3. 
Promovarea concursului în mediul şcolar. 

Săptămâna3 

Februarie 

C.P.E.C.A. 

I.S.J. 

4. 

Desfăşurarea etapei judeţene. Săptămâna4 

C.P.E.C.A. 

I.S.J. 

D.J.T.S. 
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Februarie 

până în 

Săptămâna1 

Mai 

5. 

Evaluarea lucrărilor la etapa judeţeană. 
Săptămâna2 

Mai 

C.P.E.C.A. 

I.S.J. 

D.J.T.S. 

6. Transmiterea lucrărilor distinse cu premiul I la 

nivel judeţean către Agenţia Naţională Antidrog. 

Săptămâna3 

Mai 

C.P.E.C.A. 

7. Înregistrarea lucrărilor premiate la nivel 

judeţean. 

Repartizarea lucrărilor pe secţiunile concursului. 

Săptămâna4 

Mai 

A.N.A.-S.R.C.D. 

Compartimentul 

prevenire în şcoală 

8. 

 
Evaluarea naţională pentru fiecare secţiune în 

parte. 

Întocmirea clasamentului final şi stabilirea 

câştigătorilor pentru fiecare secţiune. 

Transmiterea către C.P.E.C.A. a tabelului cu 

elevii premianţi ai concursului. 

Săptămâna1 

Iunie 

A.N.A.- S.R.C.D. 

M.E.N. 

M.T.S. 

9. Desfăşurarea festivităţii de premiere în cadrul 

taberei organizate de MTS cu elevii premiaţi la 

nivel naţional „Tabăra tinerelor talente”. 

Iulie 

M.T.S. 

A.N.A. - S.R.C.D. 

M.E.N. 

Proiectul se va desfăşura pe următoarele secţiuni: 

- film scurt metraj,  spot; 

- eseu literar; 

- arte vizuale; 

- sport. 

I. Film scurt metraj, spot antidrog: 

Titlul: „Colorează-ţi viaţa altfel...fără droguri!” 

Condiţii de participare: concursul este destinat doar elevilor de liceu 

Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10 - 15 min., circumscrise 

temei. Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. Nu se acceptă producţii 

care induc un mesaj verbal sau video violent; 

Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30 - 60 secunde, circumscrise 

temei. 

Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD sau DVD, inscripţionate cu numele 

producţie, autorul, unitatea şcolară şi judeţul de provenienţă. La faza naţională vor fi promovate 

numai lucrările care au obţinut locul I pe fiecare secţiune şi grupă de vârstă. 

II. Eseu literar: 

Titlul: „Colorează-ţi viaţa altfel...fără droguri!” 

Condiţii de participare: Lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caracter 

de 12, pe suport de hârtie şi electronic (CD). La evaluarea lucrărilor se vor avea  în vedere următoarele 

criterii: 

- încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 

- promovarea mesajelor pozitive; 

- originalitatea mesajului şi subiectului ales; 

- acurateţea stilului, claritatea limbajului. 
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Lucrările elaborate de participanţii aparţinând minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor fi 

traduse în limba română. La faza naţională se vor promova numai lucrările care au obţinut locul I pe 

fiecare grupă de vârstă (locul I la gimnaziu şi locul I la liceu). 

III. Arte vizuale: 

Titlul: „Colorează-ţi viaţa altfel...fără droguri!”   

Secţiuni: 

- grafică - tuş, creion - format A3; 

- pictură - acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format A3. 

Participanţi: 

- elevi din învăţământul gimnazial, clasele V - VIII; 

- elevi din învăţământul liceal, clasele IX - XII. 

În lucrările ce se vor realiza de către participanţi se vor promova mesaje pozitive evitându-se 

pe cât posibil cruci, seringi, cranii, schelete etc. La etapa naţională participă câştigătorii locului I ai 

fazei judeţene. 

IV. Sport: Această secţiune se va desfăşura doar la faza locală şi judeţeană 

Se organizează la disciplinele  înscrise în calendarul competiţional sportiv şcolar. În cadrul 

competiţiilor sportive şcolare pe diferite ramuri sportive, Centrele de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog vor colabora cu Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret şi Inspectoratele 

Şcolare Judeţene pentru promovarea practicării sportului şi mişcării în aer liber ca alternativă la 

consumul de droguri, vor susţine şi încuraja participarea elevilor şi studenţilor la competiţiile şi 

campionatele sportive locale destinate elevilor şi vor promova prin mijloace specifice mesaje antidrog 

oferind câştigătorilor în funcţie de posibilităţi diplome, plachete şi cupe. La desfăşurarea fiecărui 

eveniment va fi invitată şi presa. 

Evaluare: 

Indicatori cantitativi: 

- numărul de participanţi, la nivel judeţean şi naţional; 

- număr de emisiuni radio - TV, apariţii în presa locală şi centrală în legătură cu organizarea şi 

desfăşurarea concursului; 

- instituţii locale şi centrale, guvernamentale şi civile, personalităţi ale vieţii artistice, culturale, 

politice, etc. care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea concursului; 

- sponsori/parteneri - numeric şi fonduri atrase; 

- numărul de şcoli în care s-a făcut promovarea concursului; 

- numărul de elevi care au fost informaţi/care au participat; 

- materialele distribuite. 

Indicatori calitativi: 

- calitatea lucrărilor şi a ideilor/conceptelor rezultate atât ca şi conţinut, dar şi ca mod de expunere 

artistică; 

- originalitatea producţiilor; 

- aprecieri în media. 

NOTĂ: Comisiile de evaluare de la nivelul judeţean şi naţional vor fi formate din reprezentanţi ai 

instituţiilor partenere. La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de criteriile generale de evaluare 

menţionate pentru fiecare secţiune în parte. Comisiile judeţene şi naţională de evaluare a lucrărilor 

pot stabili, pentru departajarea câştigătorilor, şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la 

secţiunile concursului, cu condiţia ca acestea să fie stabilite înainte de începerea evaluării. Nu vor fi 

evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile minimale şi obligatorii 

stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite după data oficială de înscriere. 
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Titlul Creația literară și plastică în tabăra de vară 

Tipul de 

activitate 
concurs 

Grup ţintă elevi clasele I-VIII 

Profesor Ioan Liliana, Stanca Maria, Școala Gimnazială Nr. 39, Sector2 

Scop 

Implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să 

răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor, activități  

extracurriculare, menite să stimuleze originalitatea, creativitatea, 

inventivitatea. 

Obiective 

 descoperirea de noi informaţii despre ceea ce reprezintă creația literară 

și plastică; 

 stimularea interesului elevilor pentru creația literară şi pentru 

simbolurile acesteia; 

 participarea efectivă şi afectivă a copiilor la activităţile proiectului; 

 cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţile 

extracurriculare. 

Rezultate 

aşteptate 

 îmbogăţirea cunoştinţelor despre artă şi creație literară; 

 valorificarea potenţialului creativ al copiilor; 

 concursuri, competiţii pe clase, grupe, echipe; 

 realizarea unei reviste la nivelul unităţii. 

Resurse 

materiale 

 CD cu informații despre creația literară; 

 cărți puse la dispoziție de biblioteca școlii; 

 fișe, carioci, acuarele. 

Resurse de 

timp 
vacanța de vară,1 săptămână în tabăra de vară Maramureș 

 

SCENARIU: 

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

1. Lansarea proiectului 

2. „Literatura copilăriei” - concurs (creaţie literară, plastică, colaje). 

Descrierea activităţii principale: 

- se vor realiza creații literare și plastice pe tema propusă; 

- se va realiza expoziția de desene, premierea. 

Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă: 

- obţinerea sentimentului de împlinire în urma întreprinderii de activităţi competitive şi utile; 

- activităţi creative, pline de imaginaţie. 

Elevii înscrişi în proiect, îndrumaţi de cadrele didactice implicate, vor participa la concursul de creație 

literară și creație plastică. Concursul se va desfășura pe două secțiuni: 

- creații literare (povești, poezii, compuneri); 

- creații plastice (desene, picturi, colaje). 
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3. Rezultate 

Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

- elevii de toate categoriile de vârstă vor fi interesaţi de acţiunile derulate în proiect, precum şi 

dorinţa de a continua această activitate în viitor. 

- cadrele didactice îşi vor manifesta creativitatea profesională prin utilizarea unor strategii 

alternative cu eficienţă crescută în atingerea obiectivelor programului. 

- acţiunile întreprinse vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite, dar şi la descoperirea 

unor noi provocări care impun găsirea unor soluţii pe măsură. 

- rezultatele programului se vor concretiza atât în modalităţi concrete (biblioteci personale, 

expoziţii, colecţii diverse, albume, reviste pentru elevi) cât şi în progresele înregistrate în planul 

formării personalităţii elevilor sub diferite aspecte, cu precădere în dezvoltarea unui 

comportament artistic şi participativ. 

Rezultate cantitative: expoziţii, albume cu fotografii. 

Rezultate calitative: 

- mobilizarea elevior şi a părinţilor pentru exprimarea opţiunilor în domeniile educaţiei, culturii, 

petrecerea timpului liber; 

- dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor calităţi artistice. 

Realizări majore ale proiectului: 

- prin intermediul proiectului se va stimula comportamentul participativ al copiilor, se va 

dezvolta capacitatea artistică a acestora; 

- copiii vor avea prilejul de a își manifesta imaginaţia, creativitatea artistică, disponibilităţile în 

plan afectiv şi aptitudinile plastice. 

- în derularea proiectului se vor implica părinţii şi alți factori responsabili cu educaţia copiilor 

contribuind astfel la armonizarea educaţiei de tip formal, nonformal şi informal. 

Coordonare, strategii de acţiune şi de reţea: Se vor constitui echipe de cadre didactice şi grupe 

de elevi voluntari care vor proiecta şi desfăşura fiecare activitate. Participanții îşi vor aduce propria 

contribuţie la reuşita acţiunilor desfăşurate. Comunicarea permanentă între participanţii la proiect va 

avea ca scop depistarea precoce a obstacolelor şi găsirea unor soluţii viabile de depăşire a acestora. 

4. Monitorizarea și evaluarea proiectului se va realiza cu ajutorul fotografiilor, rapoartelor și 

înregistrărilor video. 

5. Diseminare 

Activităţi de promovare/ mediatizare şi de diseminare în timpul implementării proiectului: 

-  mese rotunde de informare a celorlalţi elevi din şcoală, a părinţilor, a celorlalte cadre didactice; 

descrierea activităţilor (fotografii, interviu), dialoguri deschise, dezbateri interactive; materiale 

de promovare: site-ul școlii și al inspectoratului, www.didactic.ro. 
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Titlul Motive tradiționale românești (costume populare, ceramică, arhitectură) 

Tipul de activitate concurs de desen ,,307 gânduri şi culori” 

Grup ţintă 
 elevi din ciclul primar și gimnazial; 

 cadre didactice îndrumătoare; 

 arhitecți din București. 

Profesor Petreanu Doina, Școala Gimnazială Nr 307, sector 2 

Scop 
Dezvoltarea sensibilității, a simțului estetic, a capacității de exprimare prin 

desen a sentimentelor față de tradițiile naționale românești. 

Obiective 

 realizarea unor lucrări artistico-plastice care să stimuleze creativitatea 

elevilor și interesul pentru cunoașterea tradițiilor românești, a 

motivelor decorative utilizate de către meșterii populari creatori de 

costume, ceramică și case românești; 

 organizarea unei expoziţii cu lucrările acestora înscrise în concurs; 

 prezentarea unor costume populare românești (zona de proveniență, 

vechime, elemente componente, motive populare folosite); 

 diseminarea proiectului în cadrul a doua acțiuni metodice din semestrul 

al II-lea al anului școlar. 

Rezultate aşteptate 

Dezvoltarea respectului pentru strămoși, pentru valorile naționale prin 

păstrarea în memoria generațiilor tinere a tradițiilor populare românești și 

a motivelor ornamentale folosite de către poporul nostru în decorarea 

veșmintelor, a obiectelor casnice și decorative, a caselor și porților 

țărănești. 

Resurse materiale 
sponsorizări obţinute prin parteneriatele încheiate în cadrul proiectului, 

autofinanţare 

Resurse de timp 6 luni 

 

SCENARIU: 

1. anunțarea detaliilor și a termenelor proiectului prim e-mail tuturor școlilor gimnaziale din 

București; 

2. realizarea desenelor și a obiectelor cu motive decorative românești de către elevi; 

3. primirea lucrărilor care vor participa la concurs; 

4. jurizarea lucrărilor împreună cu reprezentanții partenerilor; 

5. realizarea expoziției la sediul Uniunii Arhitecților din Romania;  

6. festivitatea de premiere; 

7. prezentare de costume populare românești; 

8. vizita premianților la ,,Muzeul țăranului roman”; 

9. acordarea adeverințelor de participare; 

10. diseminarea programului în cadrul întâlnirilor metodice ale consilierilor educativi și a 

învățătorilor din sectorul 2. 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 

- Expoziția de lucrări ale copiilor 

- Portofoliul proiectului 

- Albumul de fotografii cu lucrările elevilor  
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Titlul Găsește drumul spre cabană 

Tipul de 

activitate 

concurs de orientare 

Grup ţintă 32 de elevi de la clasa pregătitoare 

Profesor 
Deaconu Emiliana, bibliotecar Luca Florina, Școala Gimnazială Nr. 31, 

sector 2 

Scop 
Elevii participanți vor folosi semnele de orientare convenționale și 

neconvenționale pentru a parcurge un traseu spre locul de cazare. 

Obiective 

 să parcurgă un traseu de 2 km, folosind indicatoarele și simbolurile de 

pe traseu; 

 să participe și părinții elevilor în stabilirea traseului; 

 elevii să rezolve sarcinile pe măsură ce parcurg traseul. 

Rezultate 

aşteptate 

Toți elevii: 

  vor parcurge cu încredere și bucurie tot traseul, 

 vor recunoaște semnele de orientare,  

 vor colabora cu colegii lor în rezolvarea sarcinilor. 

Resurse 

materiale 

indicatore și marcaje, sfoară, vopsea, acuarele, cartoane, foi de placaj, 

markere, hărți, busole. 

Resurse de 

timp 
1 zi 

 

SCENARIU: 

Având în vedere capacitatea limitată de orientare în mediul înconjurător a școlarilor mici se 

propune o excursie în zona montană astfel încât locul de cazare să permită desfășurarea unui concurs 

în deplină siguranță. 

1. Proiectare: 

Se stabilește destinația excursiei și locul de cazare împreună cu părinții. 

2. Anunțarea activității: 

După ce s-a ajuns la destinație și s-a delimitat traseul cu indicatoare și simboluri sunt anunțați 

elevii despre concursul la care vor participa. 

3. Organizare: 

Colectivul clasei se va împărți în 8 grupe de elevi. Fiecare grupă va fi însoțită de un părinte 

pentru supraveghere și evitarea situațiilor neplăcute. 

4. Monitorizare: 

Un grup de 6 părinți vor monitoriza felul în care se desfășoară sarcinile pe parcursul traseului. 

Se vor filma și se vor fotografia momentele importante. 

5. Evaluare: 

Se evaluează lucrările efectuate de elevi și se vor fotografia. 

6. Concluzii: 

Se constată colaborarea elevilor cu părinții, bucuria de a rezolva sarcinile. 
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Titlul 

Pădurea, sănătate şi mişcare - orientare turistică (utilizarea mijloacelor 

educaţiei non-formale în lecţia de educaţie fizică şi sport pentru 

dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor) 

Tipul de 

activitate 
concurs 

Grup ţintă copii de nivel preşcolar, elevi primar şi gimnazial 

Profesor Țugulan Julieta Cătălina, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Sector 4 

Scop 

Dezvoltarea deprinderilor şi priceperilor motrice de bază, dezvoltarea 

personalităţii şi creativităţii, capacităţii de orientare spaţio temporală, a 

spiritului civic, capacitatea de a lucra în echipă, de a lua decizii privind 

sănătatea şi beneficiile mişcării în natură, prin culegerea de informaţii de 

cultură generală. 

Obiective 

 utilizarea parcului dendrologic al şcolii cu specii rare de arbori, ca 

spaţiu non-formal de desfăşurare a unor lecţii de educaţie fizică şi sport. 

 utilizarea jocului prin intermediul concursului de orientare turistică 

interactivă ca mijloc principal, pentru dezvoltarea fizică armonioasă a 

copiilor prin creşterea capacităţii de rezistenţă la eforturi fizice. 

Rezultate 

aşteptate 

 dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor prin creşterea capacităţii de 

rezistenţă la eforturi fizice, prin îmbunătăţirea aplicării deprinderilor şi 

priceperilor motrice de bază. 

 dezvoltarea personalităţii şi creativităţii 

 dezvoltarea capacităţii de orientare spaţio temporală, a spiritului civic, 

capacitatea de a lucra în echipă, de a lua decizii privind sănătatea şi 

beneficiile mişcării în natură. 

Resurse 

materiale 

pensule, acuarele, cutii de carton, hârtie colorată, harta (descrierea 

spațiului de desfășurare a activității), cronometru, aparat foto, computer 

cu imprimantă, diplome. 

Resurse de 

timp 
1 oră 

 

SCENARIU: 

S-a pornit demersul pedagogic prin identificarea resurselor materiale pentru realizarea acestuia. 

Astfel au fost achiziţionate cutii de carton (folosite la distribuirea laptelui în şcolii), pe care copiii le-

au reciclat, pictându-le, pentru ca acestea să aibă aspectul unui cufăr (Foto 1). 

Au fost selecţionate întrebări de cultură generală de la profesorii de limba şi literatura română, 

istorie, matematică, geografie, educaţie plastică, educaţie fizică şi sport, precum şi de la profesorii de 

învăţământ preşcolar şi primar, respectând nivelul lor de cunoştinţe. 

Exemple de întrebări: 

- Care este fluviul care străbate România? 

- Cum se numeşte autorul „Amintirilor din copilărie”. 

- Scrieţi pe foaia de traseu un campion olimpic (din orice sport). 

- Scrieţi pe foaia de traseu trei sporturi de echipă. 
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- Scrieţi pe foaia de traseu trei sporturi de iarnă. 

- Scrieţi pe foaia de traseu răspunsul la următoarea operaţie matematică: 2+2:2=. 

- Scrieţi numele domnitorului care a întâlnit-o pe Vrâncioaia. 

- Cine a scris „Somnoroase păsărele”? 

- Cum se numeşte imnul României? 

- Scrieţi culorile curcubeului. etc. 

În fiecare cutie confecţionată de către elevi a fost introdusă câte o întrebare, şi apoi au fost 

ascunse cutiile în parcul dendrologic. 

A fost concepută, pe calculator, o hartă în care se precizau poziţiile unde erau amplasate cutiile. 

Copiii au fost organizaţi în echipe de câte trei sau patru, fiecare echipă având o denumire distinctă. 

La nivel preşcolar a fost adaptată „harta comorilor”, aşa cum au numit-o ei, cu imagini (fotografia 

locului unde se afla ascunsă cutia), în interiorul cutiei au fost amplasate abţibilduri de diferite forme 

geometrice, pe care trebuiau să le scoată din cutie şi să le lipească pe spatele hărţii (Anexa 2). 

La nivel primar şi gimnazial, aceştia au trebuit să noteze pe spatele hărţii (Anexa 1), 

răspunsurile corecte la întrebările care se aflau în cutii. Toţi copiii au plecat în acelaşi timp şi au fost 

cronometraţi în cât timp parcurgeau traseul. La final se notau pe spatele hărţii lor, timpul realizat. În 

acest fel s-a realizat clasamentul, prin corelarea de răspunsuri corecte date pe spatele hărţii cu timpul 

cel mai bun efectuat în parcurgerea traseului. Nici un echipaj nu a abandonat traseul, reuşind să 

găsească toate cutiile ascunse şi să ofere răspunsuri corecte sau incorecte. 

În momentul în care toate echipele terminau traseul, se evaluau răspunsurile, se realiza 

clasamentul, se prezentau răspunsurile corecte la întrebări, şi se acorda o diplomă concepută special 

pentru această activitate pentru locurile I, II, şi III. 

Timpul efectiv de parcurgere a traseului a fost între 10 şi 20 de minute, copiii alternând mersul 

cu alergarea, căţărarea şi săritura în căutarea cutiilor, deoarece acestea nu au fost ascunse doar la 

nivelul solului, au fost aşezate pe ramurile copacilor mai mici, la nivelul capului, fiind necesară o 

căţărare sau o mică săritură peste obstacole. Întreg traseul a vizat dezvoltarea rezistenţei aerobe, 

dezvoltarea simţului de orientare spaţială, dar şi capacitatea de a lucra în echipă. 

CONCLUZII: 

În urma aprecierilor pozitive primite din partea copiilor, a cadrelor didactice care au participat 

la activitate, cât şi a părinţilor implicaţi în calitate de observatori voluntari, activitatea didactică 

realizată a îndeplinit obiectivele şi scopul programului, ducând la dezvoltarea fizică armonioasă a 

elevilor de nivel preşcolar şi primar prin utilizarea mijloacelor educaţiei non-formale în lecţia de 

educaţie fizică şi sport. Proiect a fost implementat cu ajutorul colegiilor la nivelul școlii, această 

activitate devenind o tradiție a catedrei de educație fizică și sport pentru săptămâna „ Şcoala Altfel - 

Să ştii mai multe sa fii mai bun!” 
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Hartă nivel primar și gimnazial                                             Anexa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartă nivel preșcolar                                                    Anexa 2 
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Titlul Concursul Humanitas în licee 

Tipul de 

activitate 
concurs transdisciplinar (proiect educativ) 

Grup ţintă elevi clasele IX-XII 

Profesor Liurcă Valentina, Liceul Teoretic “Dante Alighieri”, sector 3 

Scop Dezvoltarea gustului pentru lectură 

Obiective 

  să stimuleze elevii să citească publicații din diverse domenii ale 

cunoașterii: matematică, fizică, istorie, filozofie, literatură clasică, etc. 

 să încurajeze dezvoltarea abilităților de a lucra în grup; 

 să formeze și să dezvolte la elevi spiritul de echipă  

Rezultate 

aşteptate 

 trecerea de la o motivaţie extrinsecă la una intrinsecă, prin aceea că 

lectura este o experiență personală, iar dorința de a cunoaște trebuie 

cultivată de către fiecare elev în parte.   

 creşterea gradului de angajare personală prin faptul că fiecare dintre 

elevi va avea propria contribuție la punctajul echipei sale 

 comunicare eficientă prin acţiuni de selectare, evaluare, discuţie, 

dezbatere între membrii echipei și profesorul coordonator în timpul 

pregătirii participării la fiecare etapă a concursului.  

Resurse 

materiale 
.Sala de festivitati a liceului 

Resurse de 

timp 
noiembrie - iunie 

 

SCENARIU: 
Concursul se desfășoară la ora 10:00 într-o zi de sâmbătă în toată țara în trei etape, de regulă 

prima etapă în noiembrie-decembrie, a doua etapă în februarie-martie, a treia etapă în aprilie. În finală 

ajung primele douăe echipe clasate. 

Organizatori: Concursul este organizat de Grupul Humanitas împreună cu liceele înscrise în 

competiţie până în octombrie. Din partea editurii Humanitas, concursul este coordonat de doamna 

Mihaela Coman, iar din partea liceelor înscrise, de profesorii coordonatori ai echipelor din liceele 

respective. 

Participanţi: În acest an școlar, în competiţie s-au înscris de licee din din Bucureşti și oraşele: 

Braşov, Cluj-Napoca, Galaţi, Oradea, Piatra Neamţ, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Timişoara, Iaşi. 

Componenţa echipelor: Echipele înscrise în concurs sunt formate din câte trei elevi. Echipele îşi 

pot schimba componenţa pe durata concursului, dar acest lucru va trebui anunţat cel mai târziu cu o 

săptămână înaintea noii etape. 

Desfăşurarea concursului: Concursul este cu public şi se desfăşoară în sălile de festivități ale 

liceelor participante.Echipele pot fi însoţite de susţinători (colegi, părinţi, prieteni) veniţi la invitaţia 

concurenţilor şi a profesorilor coordonatori. Concursul Humanitas între licee are patru etape. Toate 

liceele vor participa la primele trei etape. La cea de-a patra etapă, finala, vor participa doar două licee, 

cele care au acumulat cel mai mare număr de puncte pe durata primelor trei etape. Cărţile Humanitas 

necesare pregătirii fiecărei etape vor fi oferite gratuit, fiecărei echipe la finalul fiecărei etape de 

concurs. Vor fi puse câte 12 întrebări din fiecare tema fiecărei echipe în parte, pe rând. Timpul de 

gândire este de 15 secunde pentru fiecare întrebare. Întrebările se referă strict la bibliografia primită 

de fiecare concurent și au un singur răspuns posibil. La finalul fiecărei etape se face un clasament 

bazat pe punctajul obţinut de fiecare echipă, care va fi publicat ulterior, alaturi de punctajele tuturor 

liceelor pe site-ul concursului:  http://humanitasconcurs.wordpress.co
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„Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.” 

Nicolae Iorga 

 

„Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine.” 

Pitagora 

 

„Excursia este o vânătoare de peisaje.” 

Jose Ortega y Gasset 

 

„Nu trebuie să te iei niciodată după ce spun florile. Trebuie doar să le privești și să le miroși.” 

Antoine de Saint-Exupery 

 

 

 

 

 

MODULUL 5 

 

COMUNICARE, EXCURSII, VIZITE 

ȘI PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ  

 

 

Teme propuse: 

 Ce spunem când spunem? 

 Învățăm, plimbându-ne! 

 Atitudini ecologice dezvoltate în activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

 Florile, prietenele copiilor 

 Școală după școală  
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Titlul Ce spunem când spunem? - workshop pentru facilitarea comunicării 

Tipul de 

activitate 
atelier comunicare 

Grup ţintă elevi clasa a X-a 

Profesor Ilie Cristina, Colegiul Naţional „Victor Babeş”, sector 2 

Scop 
Dezvolarea abilităţilor de comunicare, relaţionare şi interacţiune între 

elevi, părinți și profesori. 

Obiective 

Pentru proiect: 

 reducerea dificultăţilor de exprimare idei/ propuneri pentru elevi-

părinţi-profesori; 

 concretizare efecte comunicare eficientă/ ineficientă; 

 realizare alte 3 activităţi nonformale în care să fie implicaţi elevii, 

părinţii şi profesorii. 

Pentru activitate: 

 identificarea modalităţilor de comunicare (verbală, nonverbală, 

paraverbală) şi a diferenţelor dintre ele; 

 identificarea regulilor unei comunicări eficiente; 

 deprinderea de abilităţi de comunicare verbală scrisă, vizuală, 

nonverbală și paraverbală; 

 identificarea efectelor unei comunicări ineficiente. 

Rezultate 

aşteptate 

Reducerea dificultăţilor de exprimare a ideilor şi propunerilor pentru elevi, 

părinţi şi profesori va atrage după sine o mai bună gestionare şi rezolvare 

a conflictelor elevi-părinţi, părinţi-profesori, elevi-profesori, elevi-părinţi-

profesori, precum şi o creştere atât a numărului de activităţi nonformale, 

cât şi a numărului de oameni implicaţi în acestea. 

Resurse 

materiale 

sală de curs, mese, scaune, planşe, flipchart, perete, pioneze, lumini, 

marker, coli, casetofon/CD-player, proiector, PC, carte de oaspeţi 

Resurse de 

timp 
1 săptămână pregătire, 1h 50min activitatea propriu-zisă 

 

SCENARIU: 

Activitatea constă în expunerea, compararea şi identificarea diferitelor tipuri de comunicare de 

către elevi prin utilizarea mai multor mijloace. Ei vor primi anterior următoarele patru teme: Frumos, 

Urât, Iubesc, Urăsc (din care aleg una pe care doresc să o dezvolte), pentru care vor avea la dispoziţie 

o săptămână în care vor alege o modalitate de a comunica un mesaj privind temele (ce înţeleg ei prin 

ele, cum le-ar exemplifica, ce înseamnă pentru ei) fără a folosi limbajul verbal oral. Ei vor aduce 

lucrările, care pot fi realizate şi în echipe, şi le vor expune pe pereţii sălii sau le vor pregăti pe PC, 

după caz (10 minute). 

Fiecare elev/ echipă va prezenta lucrarea sa (poză, desen, graffitti, joc de umbre, storytelling în 

scris, bileţele, grafică, mimică, gestică, flashmob, dans, muzică, film etc.), iar ceilalţi vor ghici cărei 

teme îi aparţine şi ce mesaj doreşte să transmită pentru tema respectivă (60 minute). 

După ce vor prezenta toţi elevii, participanţii vor fi împărţiţi în 4 grupe care vor trage la sorţi 

una dintre cele patru teme şi vor fi rugaţi să realizeze pentru ea un arbore al problemelor, în care să 

identifice cauzele şi efectele clarităţii mesajului transmis şi modalităţii de exprimare alese identificate 

prin lucrările prezentate, pe care trebuie sa îl expună lângă lucrare. Fiecare arbore va fi discutat, 

completat după caz, cu alte idei şi sugestii şi pozitivat de către toţi participanţii (50 minute). 

La final, participanţii vor fi rugaţi să scrie în cartea de oaspeţi impresiile, învăţămintele, criticile, 

concluziile, lucruri învăţate, lucruri ştiute, sugestii, idei de alte proiecte etc. (30 minute). 
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Titlul Învăţăm, plimbându-ne! 

Tipul de 

activitate 
excursie tematică 

Grup ţintă 
minimum 40 de elevi din clasele V-VIII, profesori cu specialităţi de 

predare din ariile curriculare Limbă şi comunicare, Om şi societate, Arte 

Profesor Călinescu Andrei Ştefana, Şcoala Gimnazială nr. 135, Sector 5 

Scop 

Formarea şi consolidarea elevilor, prin activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare a valorilor, atitudinilor, şi competențelor necesare 

adaptabilităţii şi inserţiei sociale. 

Obiective 

 să deprindă, să aplice şi să evalueze reguli de comportare în grup; 

 să colecteze informaţii obţinute în mediul extraşcolar; 

 să realizeze produse educaţionale de calitate (albume tematice, buletin 

informativ, prezentare powerpoint); 

 să colecteze informaţii pe telefon, cameră video, tabletă, reportofon. 

Rezultate 

aşteptate 

 comportare civilizată în mediul extraşcolar; 

 dezvoltarea competenţelor de procesare a informaţiilor dobândite şi 

aplicarea lor în mediul şcolar; 

 consolidarea valorilor morale şi atitudinale. 

Resurse 

materiale 

hărţi, pliante, tablete, laptop, reportofon, telefoane, hârtie. 

Resurse de 

timp 

3 zile 

 

SCENARIU: 

1. Proiectarea excursiei: 

Coordonatorul excursiei stabileşte scopul, obiectivele, rezultatele aşteptate, resursele materiale, 

resursele de timp, resursele umane necesare şi tematicile de studiu pe arii curriculare.  

Coordonatorul şi echipa de cadre didactice vor stabili itinerariul excursiei, obiectivele culturale 

şi turistice, vor prospecta piaţa ofertei turistice şi vor alege firma cea mai rentabilă, respectându-se 

procedura privind organizarea şi desfăşurarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de 

timp liber, elaborată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

2. Anunţarea activităţii:  

Coordonatorul solicită direcţiunii prin cerere cu număr de înregistrare, aprobarea pentru 

realizarea excursiei. Echipa organizatoare anunţă activitatea prin pliante şi afişe destinate informării 

elevilor şi părinţilor. 
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3. Organizare 

 Înscrierea elevilor pentru numărul de locuri disponibile; 

 Formarea mini-grupurilor de elevi şi desemnarea cadrelor didactice responsabile; 

 Coordonarea elevilor în realizarea portofoliilor excursiei cu informaţii geografice, culturale, 

istorice ce urmează a se vizita; 

 Completarea documentelor stabilite prin Procedura Operaţională: 

- plan de excursie în afara oraşului; 

- procesul verbal încheiat în urma întâlnirii cu elevii şi părinţii acestora, în care au 

fost prelucrate regulile de comportare şi respectare a normelor de siguranţă şi 

securitate privind deplasarea în excursia şcolară; 

- declaraţiile coordonatorului şi ale cadrelor didactice responsabile. 

 Completarea dosarului cu documentele firmei de turism, firmei transportatoare şi ale 

operatorului economic - serviciul de cazare şi masă. 

4. Monitorizare 

Mini-grupurile de elevi sunt coordonate şi monitorizate permanent pe tot parcursul excursiei de 

cadrele didactice responsabile: îmbarcare, comportare în autocar, în vizitele la obiectivele stabilite, 

activităţi de sistematizare a informaţiilor obţinute, activităţi distractive, programul de cazare şi 

servirea mesei, programul de igienă personală, comunicarea cu părinţii. etc. 

Coordonatorul excursiei va întocmi detaliat fişa de activitate pentru fiecare zi de excursie. 

5. Evaluare 

Se va realiza la finalul fiecărei zile de excursie prin chestionare de satisfacţie şi prin discuţii 

organizate la nivelul grupului ţintă. 

Evaluarea finală se va realiza în şcoală pe baza produselor realizate de către elevi: eseuri, 

desene, albume cu fotografii, interviuri realizate pe telefon sau reportofon, buletin informativ, 

expoziţie cu aceste produse. 

6. Concluzii 

Cadrele didactice participante vor realiza o analiză SWOT a activităţilor şi vor stabili măsurile 

corective pentru viitoarele activităţi de acest gen. 
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Titlul Atitudini ecologice dezvoltate în activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

Tipul de 

activitate 
excursie școlară 

Grup ţintă elevi clasele V- VI 

Profesor Karban Mariana, Şcoala Gimnazială „Luceafărul”, Sector 5 

Scop 

Consolidarea cunoştinţelor acumulate în şcoală în vederea formării unor 

atitudini ecologice; dezvoltarea însuşirilor pozitive ale elevilor 

participanţi; formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare. 

Obiective 

a) de referinţă: 

 să utilizeze modalităţi elementare de orientare; 

 să coreleze obiectele din realitate cu imaginile din salină. 

b) operaţionale: 

 să identifice locaţia salinei şi compoziţia pereţilor; 

 să descrie forma, dimensiunea, culoarea şi configuraţia; 

 să explice formarea galeriilor subterane (artificial, prin săpare); 

 să înţeleagă utilitatea folosirii acesteia în vindecarea bolilor pulmonare; 

 să confirme existenţa sării prin gustarea câtorva granule, să compare 

această rocă cu altele. 

Rezultate 

aşteptate 

Copiii învaţă să respecte regulile de convieţuire socială manifestând un 

comportament civilizat; să cunoască regulile de protecţie a naturii şi să 

anticipeze pericolele încălcării lor; să înţeleagă efectele negative ale 

activităţii omului asupra mediului; să manifeste atitudini de 

responsabilitate faţă de mediul în care trăiesc; să-şi manifeste creativitatea 

în lucrări destinate atenţionării celor din jur asupra necesităţii unui 

comportament adecvat (exemplu: realizarea unor afişe, desene, machete, 

sacoşe ecologice), participând la diferite concursuri pe teme ecologice. 

Resurse procedurale: observaţia, explicaţia, conversaţia, text lacunar, 

analiza SWOT. 

Resurse 

materiale 
Salina, aparat foto, informaţii de pe internet 

Resurse de 

timp 
o zi, orele 800-1800 

 

SCENARIU: 

1. Proiectare: 

Pregătirea excursiei a constat în documentarea asupra obiectivului vizitat în laboratorul de 

biologie şi informatică accesând informaţii de pe internet; alegerea traseului, programului activităţii; 

obţinerea acordurilor părinților pentru deplasare; informarea elevilor asupra scopului activităţii, 

obiectivelor care vor fi vizitate, echipamentului, alimentelor pe care elevii trebuie să le deţină; 

semnarea procesului verbal de prelucrare a regulilor de respectare a normelor de educaţie şi circulaţie 

rutieră, protecţia muncii, PSI, situaţii de urgenţă, comportament civilizat, educaţie pentru sănătate şi 

acordarea primului ajutor în caz de accidente. 
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2. Anunţarea activităţii: 

Excursie şcolară de o zi la Slănic Prahova pe traseul: București – Ploiești - Vălenii de munte - 

Slănic Prahova 

Obiective vizitate: Salina Unirea, Sala Genezei, Muzeul Sării, Grota Miresei, Muntele Verde. 

3. Organizare: 

Desfăşurarea excursiei începe cu adunarea elevilor la o oră stabilită în faţa şcolii în vederea 

realizării instructajului final; se trasează responsabilităţi concrete pe durata deplasării, vizitării 

obiectivelor, efectuării sarcinilor de învăţare de către elevi (observarea aspectelor prezentate, notarea 

informaţiilor). În salină are loc: fotografierea unor aspecte - tavanul, pereţii, iluminarea artificială; 

colectarea unor bucăţi brute de sare; efectuarea unor schiţe cu modul de dispunere a unor obiective 

(loc de joacă, baza de tratament, muzeul, etc.) 

4. Monitorizare: 

La coborârea în salină elevii au fost plăcut impresionaţi de dimensiunea locului excavat în 

peretele de sare fiind cea mai mare din Europa şi de statuile lui Decebal, Traian, Eminescu; au 

observat amplasarea sălii şi au conştientizat că pereţii salinei sunt constituiţi din straturi de sare, 

gustând mici granule din această substanţă; au analizat cu atenţie bolta salinei şi au localizat toate 

obiectivele amplasate în incintă; au colectat mici bucăţi de sare pentru a le observa mai bine; au notat 

informaţiile şi au făcut observaţii în scris în carneţele special aduse, pentru a avea o bază minimă de 

date necesare pentru elaborarea unor descrieri, referate, postere; au îmbinat utilul cu plăcutul, 

jucându-se în micul parc de distracţii amenajat în interiorul salinei; au realizat că se află la 210 metri 

sub pământ şi că deasupra lor se desfăşoară activităţi cotidiene obişnuite ceea ce i-a determinat să se 

simtă ca într-o călătorie „SF”. S-au comportat civilizat; au fost atenţi şi au respectat regulile impuse 

de coordonator. La orele de ştiinţe au „experimentat” proprietatea sării de a fi miscibilă, dizolvându-

se în apă şi producând un amestec miscibil sărat. Am chestionat oral elevii cu scopul monitorizării 

evoluţiei proiectului şi identificării unor schimbări în atitudinea acestora. 

5. Evaluare: 

Copiii sunt foarte receptivi la nou, interesaţi să se implice, păstrând imaginea locurilor vizitate 

în mintea lor, pentru tot restul vieţii consolidându-şi cunoştinţele de biologie, geografie. Cu 

informaţiile primite la ora de dirigenţie au rezolvat corect un chestionar (Anexa 1) cu sarcini de lucru: 

a) completarea unui text lacunar; 

b) analiza SWOT cu 2 puncte tari, 2 puncte slabe, 2 oportunităţi şi 2 pericole pentru această 

locaţie. 

6. Concluzii: 

Activitatea a fost o reuşită prin implicarea activă a elevilor care au valorificat informaţiile 

practice. Copiii interrelaţionează cu mai multă uşurinţă deoarece s-au aplicat tehnici în grup în 

desfăşurarea unor activităţi şi au reuşit să se cunoască mai bine, solicitându-se reciproc în rezolvarea 

unor sarcini primite. Copiii timizi au reuşit să depăşească bariera neîncrederii în sine, cooperând cu 

ceilalţi pentru îndeplinirea sarcinilor în comun. Au realizat lucrări plastice, referate, participând la 

diferite concursuri pe teme ecologice unde au obţinut diverse premii. 
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Anexa 1 

Nume şi prenume elev: ___________________________________________ 

Clasa: ______________ 

 

CHESTIONAR 

1. Completează spațiile punctate: 

Orașul Slănic se află în zona central-nordică a județului ___________________; zona era 

locuită de _______________ care și-au vândut un teren spătarului __________________________ 

în schimbul a _______ de taleri. Acesta a deschis o ocnă de sare pe Valea Verde în 1688. În 1713, 

spătarul a donat moșia sa ______________________________ din București. Lucrările de exploatare 

s-au încheiat în 1943, când s-a trecut la o nouă exploatare sub minele Mihai și Carol, care s-a numit 

_________________. Accesul în mină se realizează cu două ______________. În mina Unirea 

(Salina Slănic Prahova), elevii pot descifra istoria milenară a poporului român admirând bustul 

sculptat în sare al lui Burebista de sculptorul Iustin Năstase, iar în „Sala ______________” se pot 

admira sculpturile în sare reprezentându-i pe cei doi mari conducători, Decebal şi Traian, înconjuraţi 

de elemente specifice popoarelor dac şi ______________. De asemenea, pot admira un basorelief, 

marele domnitor Mihai Viteazul şi bustul sculptat în sare al „luceafărului” poeziei româneşti, 

___________________________________. La mică distanţă de salină se pot vizita Casa Cămărăşiei, 

azi Muzeul __________________________; Muntele de Sare, unic în lume, monument al naturii, un 

masiv de sare dezgolit, în interiorul căruia se află o veche ocnă umplută cu apă, căreia localnicii îi 

spun Grota _____________, Baia Baciului, Baia Verde şi cariera de tuf vulcanic Piatra Verde - 

Muntele ______________. 

 

2. Realizează analiza SWOT precizând pentru această locaţie : 

 2 puncte tari:  

 

 

 2 puncte slabe:  

 

 

 2 oportunităţi:  

 

 

 2 pericole:  

 

 

(Rezolvare pentru itemul 1:Prahova; moșneni; Mihai Cantacuzino; 700; Mănăstirii Colțea; Unirea; lifturi ; 

Genezei; roman; Mihai Eminescu; Sării; Miresei; Verde.)   



MODULUL 5 – PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 

89 

 

Titlul Florile, prietenele copiilor 

Tipul de 

activitate 
vizită la Grădina Botanică 

Grup ţintă preşcolarii grupei mijlocii 

Profesor Marcu Ioana Georgiana, Școala Gimnazială „Uruguay”, Sector 1 

Scop 
Aprofundarea cunoştinţelor despre flori prin intermediul vizitei la Grădina 

Botanică Bucureşti 

Obiective 

 să observe direct unele plante, precum şi mediului de viaţă propice 

dezvoltării acestora; 

 să descopere lucruri noi referitoare la florile de primăvară şi despre 

modul de îngrijire a acestora; 

 să manifeste deprinderi de a comunica, de a asculta cu atenţie ghidul, 

de a pune întrebări legate de subiect; 

 să respecte regulile de circulaţie, precum şi regulile de grup. 

Rezultate 

aşteptate 

 creşterea gradului de cunoaşterea a Grădinii Botanice şi a secţiunilor 

prezentate în sere; 

 conştientizarea avantajelor îngrijirii plantelor; 

 prezenţa unei colaborări eficiente între cadru didactic, preşcolar și 

părinţi; 

 realizarea de lucrări reprezentative în urma vizitei şi amenajarea unei 

expoziţii permanente în incinta grădiniţei. 

Resurse 

materiale 
microbuz, calculator, aparat foto, videoproiector 

Resurse de 

timp 
2 ore 

 

SCENARIU: 

1. Proiectarea activităţii 

- Se stabileşte ziua pentru vizitarea Grădinii Botanice Bucureşti şi se ia legătura cu 

administratorul acesteia pentru a realiza o programare. Se întocmeşte dosarul pentru deplasare 

conform procedurii I.S.M.B. şi se trimite la avizat. Conducătorul grupului va întocmi o 

documentare bibliografică pentru asigurarea caracterului didactic al deplasării, pe care o va face 

cunoscută tuturor însoţitorilor de grup. 

- Se discută probleme de organizare cu părinţii: asigurarea mijlocului de transport, durata 

vizitei, a echipamentului şi hranei de care au nevoie preşcolarii. 

2. Anunţarea activităţii 

- Se realizează din timp, cu două săptămâni înainte de efectuarea ei. Se trezeşte curiozitatea 

preşcolarilor prin prezentarea de vederi, pliante aparţinând Grădinii Botanice Bucureşti, 

amintindu-se că la sfârşitul activităţii-vizită vor avea de realizat lucrări artistico-plastice pe baza 

lucrurilor văzute, a explicaţiilor şi a informaţiilor primite în grădină şi în seră. 
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- Se prelucrează normele de conduită şi disciplină din timpul vizitei. Se face într-o şedinţă 

specială de instructaj, în care preşcolarilor li se comunică scopul vizitei, obiectivele ce vor fi 

urmărite, tipul acestei activităţi. Vor afla informaţii referitoare la: istoricul grădinii (pe înţelesul 

lor), detalii despre exponatele existente referitor la tema urmărită, condiţiile păstrării florilor şi 

îngrijirea lor în grădină. 

3. Organizarea activităţii: 

- În ziua şi la ora fixată, preşcolarii alături de educatoarea grupei se deplasează, după pregătirea 

stabilită anterior, la Grădina Botanică Bucureşti. Se respectă orarul stabilit şi ritmul de deplasare. 

Vizita începe prin caracterizarea fizico-geografică a Grădinii Botanice Bucureşti. Reprezentantul 

Grădinii Botanice oferă copiilor informaţii suplimentare privind organizarea şi menţinerea unor 

medii de viaţă necesare creşterii şi dezvoltării unor plante specifice diferitelor zone ale globului. 

Având cu ei toate cele necesare, coordonaţi de ghidul de serviciu şi de educatoare, desfăşoară 

activitatea conform scenariului următor: 

 Vizitarea tuturor secţiunilor grădinii, sub îndrumarea ghidului de serviciu; 

 Vizitarea în amănunt a secţiunii vizate: florile de primăvară; 

 Întrebări adresate de preşcolari ghidului (pe echipe); 

 Prezentarea către ghid a colecţiei de flori presate (lucrare colectivă a grupei); 

 Recitarea în cor a unor poezii despre florile de primăvară şi cântarea unor cântece 

referitoare la aspectele anotimpului (în momentul plimbării pe alei). 

4. Monitorizare: 

- Fotografii şi proces verbal. 

5. Evaluare:  

- Expoziţie cu lucrări artistico-plastice şi lucrări practice. 

6. Concluzii: 

- Preşcolarii împărtăşesc părinţilor experienţa trăită, comunicându-le aspectele care i-au 

impresionat. Activitatea s-a desfăşurat într-o maniera relaxantă, degajată care a permis 

acumularea de cunoştinţe, într-un cadru informal, informaţii ce pot fi valorificate ulterior în 

cadrul activităţilor. 
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Titlul Programul „Școală după școală” 

Tipul de 

activitate 
Școală după școală 

Grup ţintă elevi din învăţământul primar, cu precădere din clasa pregătitoare şi clasa I 

Profesor Trăistaru Luciana Denisa, Școala Gimnazială Nr. 149, Sector 3 

Scop 

Cultivarea unor valori şi atitudini, dezvoltarea competenţelor cognitive şi 

culturale, dezvoltarea personală şi adaptarea la un stil de viaţă sănătoasă, lărgirea 

orizontului de cunoaştere al copilului şi asigurarea cadrului competiţional pentru 

creşterea performanţelor şcolare ale elevilor. 

Obiective 

Obiectiv general: 

 oportunităţi de învăţare formală şi non-formală pentru îmbogățirea 

cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor, pentru consolidarea competenţelor 

dobândite, pentru accelerarea învăţării, precum şi pentru învăţarea remedială. 

Obiective specifice: 

 furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să 

amelioreze comportamentul de adaptare şcolară; 

 asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; 

 prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară; 

 creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune 

pentru îngrijirea şi educarea copiilor; 

 optimizarea psihocomportamentală a şcolarului, prin folosirea activităţilor de 

grup; 

 stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a 

comunicării interpersonale şi a relaţionării. 

Rezultate 

aşteptate 

 activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze 

comportamentul de adaptare şcolară; 

 crearea unei motivaţii optime pentru activitatea (participarea) şcolară; 

 prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar; 

 implicarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării 

relaţiei intrafamiliale (copii-adulţi); 

 facilitarea integrării şcolii în comunitate şi medierea relaţiei părinţi-şcoală în 

cazul familiilor prea ocupate sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor; 

 formarea deprinderilor de a-şi gestiona singuri un mic buget propriu precum şi 

gestionarea timpului liber (dezvoltarea competenţelor antreprenoriale). 

Resurse 

materiale 

Partea financiară a programului Școală după școală (plată personal, plată masă 

caldă, etc.) va fi suportată în regim de cofinanţare în parteneriat cu Asociația 

Părinţilor Şcolii Gimnaziale, de părinţii elevilor. 

Resurse de 

timp 

Programul Școală după școală se derulează de regulă pe perioada desfăşurării 

cursurilor, conform structurii anului şcolar.  

Programul Școală după școală se desfăşoară în continuarea programului şcolar şi 

va fi organizat astfel: 1200 - 1700/ 1800, din care:1200 - 1500 program de recreere, 

masă şi activităţi artistice; 1500 - 1700/ 1800 program de activităţi educative şi de 

activităţi sportive. 
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SCENARIU: 

Principalele activităţi zilnice/ timpul alocat (Anexa 1): 

1. Servicii de îngrijire a copilului - hrănire (1 oră); 

2. Activităţi cu sprijin specializat (1 oră şi jumătate): 

- supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor – Anexa 2; 

- recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin 

activităţi remediale; 

- activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţă. 

3. Activităţi tematice (1 oră) 

- activităţi de încurajare a lecturii independente; 

- consiliere, logopedie; 

- opțional. 

4. Activităţi recreative sau opţionale (1 oră şi jumătate) 

- activităţi practic-aplicative pe diferite domenii – Anexa 3 (limba engleză, arte, 

tehnologii, sport). 

 

Anexa 1 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ZILNICE 

 

Nr. 

crt. 

Obiective 

specifice 
Tipuri de activităţi 

Resurse materiale 

şi umane 
Perioada Responsabil 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Însușirea 

deprinderilor de 

igienă personală 

și a unei 

alimentații 

sănătoase. 

 

Dezvoltarea 

competenţelor 

cheie şi a 

competenţelor 

superioare 

necesare 

proceselor de 

învăţare, de 

aprofundare şi 

de extindere 

Realizarea igienei 

personale și servirea 

mesei 

 

 

 

Activități de 

performanță: 

-pregătirea temelor 

pentru a doua zi 

-activităţi pentru 

participarea la 

competiții și 

olimpiade școlare 

- recuperare pentru 

elevii cu dificultăţi 

cognitive, 

emoţionale, tulburări 

de limbaj prin 

activităţi remediale 

Profesori pentru 

învăţământul 

primar, profesori 

de diferite 

specialităţi, 

educaţie muzicală, 

educaţie plastică, 

educaţie fizică, 

religie, limbi 

străine 

 

Spaţiul destinat 

derulării 

programului 

Școală după școală 

 

Materiale didactice 

de specialitate 

 

Mijloace didactice 

De luni 

până joi 

pe toată 

perioada 

progra-

mului 

Cadre 

didactice 

3. Dezvoltarea 

competențelor 

de comunicare și 

- activităţi de 

pregătire pentru 

viață 

Fişe de lucru 

personalizate 

 

De luni 

până joi 

pe toată 

Cadre 

didactice 
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relaționare în 

grup 

 

Stimularea 

gustului pentru 

lectură 

 

Cultivarea unei 

atitudini 

pozitive faţă de 

sine, și a 

încrederii în sine 

și în ceilalți 

 

Stimularea 

gândirii critice și 

reflexive 

 

Stimularea 

interesului 

elevilor pentru 

un stil de viaţă 

sănătos 

- activități care 

contribuie la 

dezvoltarea 

interesului pentru 

lectură, prin 

participări active în 

cadrul bibliotecii 

școlii,dar și prin 

audiții ale unor 

lecturi 

- activități care 

contribuie la 

dezvoltarea 

capacităților 

creatoare 

- activităţi de 

dezvoltare personală 

- activități de aplicare 

a cunoștințelor nou 

învățate în 

rezolvarea unor 

sarcini autentice 

- activităţi de adaptare 

la mediul 

înconjurător 

- activităţi de 

stimulare a unui 

comportament 

sănătos 

Mijloace didactice 

 

Fișe de lectură 

 

Spaţiul destinat 

derulării 

programului SDS 

perioada 

progra-

mului 

Bibliotecaru

l școlii 

 

Consilier 

școlar 

 

Logoped 

4. Dezvoltarea 

unor atitudini 

generale și de 

implicare a 

elevilor în viața 

comunității 

- ateliere și activități 

tematice 

- proiecte 

interdisciplinare 

- vizite, drumeții 

Prof. consilier, 

parteneri în 

proiect, prof. 

diriginți 

 

Spaţiul destinat 

derulării 

programului 

Școală după școală 

În fiecare 

zi de 

vineri a 

săptămâ-

nii 

Cadre 

didactice 

 

Parteneri în 

proiect 

5. Exersarea 

abilităţilor şi 

deprinderilor 

sportive dar și a 

celor artistice 

- activităţi sportive 

care să încurajeze 

mişcarea şi sportul 

- activități artistice, 

abilități practice, etc. 

Prof. de educaţie 

fizică 

 

Profesori de 

muzică, desen, etc. 

În fiecare 

zi a 

săptămâ-

nii 

 

 

 



MODULUL 5 – PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 

94 

 

Anexa 2 

 

FIŞA DE MONITORIZARE LUNARĂ A ACTIVITĂŢII ELEVULUI 

 

Nume si prenume elev: __________________________________________         Clasa: _______ 

Profesor: _____________________________________                   Luna: ___________________ 

 

 

Itemi (descriere) 

O
p
o
za

n
t 

P
as

iv
 

C
o
o
p
er

an
t 

E
n
tu

zi
as

t 

Observații 

Atitudinea generală      

Modul de lucru      

Relaționare cu profesorii      

Relaționare cu colegii      

Implicare în activități 

practice-aplicative 
     

Implicare în proiecte      

Alte aspecte individuale 

specifice 
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Anexa 3 

PACHET EDUCAȚIONAL 

 

Disciplina Activitatea 
Nr. 

ore/ 

săpt. 

Profesorii 

responsabili 

Limba 

română 

Activități cu sprijin specializat: 

- supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor; 

- recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare; 

- activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de 

performanţă; 

- activităţi de încurajare a lecturii independente; 

- activităţi de cunoaştere, intercunoaştere, de 

dezvoltare personală. 

4 ore 
Profesorii 

şcolii 

Matematică 

Activități cu sprijin specializat: 

- supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor; 

- recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare; 

- activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de 

performanţă; 

- activităţi de cunoaştere, intercunoaştere, de 

dezvoltare personală. 

4 ore 
Profesorii 

şcolii 

Limba 

engleză 

- recuperare şi remediere pentru elevii cu dificultăţi de 

învăţare; 

- activităţi de dezvoltare pentru elevii capabili de 

performanţă. 

2 ore 
Profesorii 

şcolii 

Cunoaştere

a mediului 

Ateliere/ activităţi tematice: 

- proiecte tematice; 

- drumeţii/excursii/ vizionări de spectacole 

2 ore 
Profesorii 

şcolii 
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