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Nr. 1090/24.04.2020 

Aprobat în CA din 24.04.2020 

PROGRAMUL  „ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

04 - 08 mai 2020 

Program adaptat situaţiei de urgenţă cu resurse on-line: ”Școala altfel ...online!” 

 

NIVEL PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activitǎtii 

Tipul 

activitǎtii 

Mod de organizare Data 

desfǎşurǎrii şi 

durata in ore 

Clasa şi numǎrul 

estimativ al  elevilor 

participanti 

Cadrul didactic 

coordonator al 

activitǎtii 

1  

Casuta 

povestilor 

 

 

 

Activitate 

culturală 

Copiii isi amenajeaza in propria camera ,,o casuta a 

povestilor”,unde  cu imaginatie si creativitate intra in 

atmosfera  

https://www.suntparinte.ro/ 

activitate-in-familie/povesti-scrise-de-copii-scriere-

creativa 

Luni,  

4 mai 2020 

3 ore  

Elevii ciclului primar  prof.inv. 

primar 

2  

Exploratori 

de la 

distanta 

 

Activitate  

educativa 

,,Ne plimbam,ne distram,invatam!”- Tur virtual prin 

parcurile nationale/ muzee 

https://artsandculture.withgoogle.com/en-us/national-

parks-service/parks 

https://naturalhistory.si,edu/visit/virtual-tour 

Marți,  

5 mai  2020 

3 ore 

Elevii ciclului primar  prof.inv. 

primar 

3 

 

Culorile 

primăverii 

 

Educaţie 

plastică 

Atelier on- line de creaţie plastică 

”Mai puternici împreună. Nimic nu ne doboară!” 

Miercuri, 

6 mai 2020 

3 ore 

Elevii ciclului primar  prof.inv. 

primar 

4 Sport si 

sanatate 

Educatie 

cultural-

sportiva 

,,Ne distram  in familie!”  - Cantece pentru copii 

https://www.youtube.com/ 

wathtv=jUNBurgFIiU 

Joi,  

7 mai  2020 

3 ore 

Elevii ciclului primar  prof.inv. 

primar si prof. 

Livadariu Mihaela 

5 Artisti in 

bucatarie 

Educatie 

culturala 

,,Gatim impreuna!”  Exemple de bune practici 

https://wwwyoutube.com/ 

chanel/UCpDhnpJUa7sN0p1IUy6zhRw 

Vineri, 

8 mai 2020 

3 ore 

Elevii ciclului primar  prof.inv. 

primar 

Parteneri părinții 

Evaluare Produsele activității vor fi centralizate de fiecare coordonator de clasă: impresii de vizitator / telespectator / auditor / 

desene / creații literare 

Coordonatorii programului ”Școala altfel” vor realiza panouri si expozitii pe holul școlii si in salile de clasa,conținând 

produsele activității din cadrul Proiectului Național ”Școala Altfel”. 

mailto:liceu.gheorgheduca@yahoo.ro
https://naturalhistory.si,edu/
https://www.youtube.com/
https://wwwyoutube.com/


NIVEL GIMNAZIAL ȘI LICEAL 
 

 
 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activitǎtii 

 

Tipul 

activitǎtii 

 

Mod de organizare 

Data 

desfǎşurǎrii şi 

durata in ore 

Clasa şi numǎrul 

estimativ al 

elevilor 

participanti 

Cadrul didactic 

coordonator al 

activitǎtii 

1 Curiozități și 

lucruri inedite 

Activitate 

culturală 

- prezentari ppt, 

- discutii libere 

luni 

4 mai 2020 

2 ore 

cls. 5-8 Tătaru Neculai 

Codreanu Ioana 

Lupașcu Loredana 

2 Să exersăm 

origami în familie 

Activitate 

culturală 

- să creeze diferite obiecte folosind tehnica origami luni 

4 mai 2020 

2 ore 

cls. 5-12 Vătavu Carmen 

Zelca Mirela 

Gogu Elena 

3 O călătorie 

virtuală -unde aș 

petrece vacanța 

mare? 

Activitate 

culturală 

Legende, sacralitate, magie si un loc desprins din 

povesti. 

http://www.hai-cu-butterfly.com/efes-magia-meliselor-

razbo.…/ 

impresii din vacațele trecute 

luni 

4 mai 2020 

2 ore 

cls 5-12 Bezușcu Victor 

Năstase Virgil 

Livadariu Mihaela 

4 Legile fericirii Activitate 

culturală 

A fost odată Rationalia 

Cum sa învingem depresia?  

luni 

4 mai 2020 

1 ore 

cls. 9  

 

Simion Marioara 

5 Cum invingem 

anxietatea? 

Activitate 

culturală 

O prezentare cu dinozauri? 

 www. retman.ro 

luni 

4 mai 2020 

1 ore 

cls. 10 

6 Conceperea si 

producerea 

vaccinurilor 

antigripale 

sezoniere si 

antipandemice 

Educație pentru 

sănătate 

Elevii fiecarei clase vor vizualiza prezentarea ppt 

intocmita de cadrele didactice coordonatoare ale 

activitatii. 

marți 

5 mai 2020 

1 ora 

 

cls 5-12 

 

 

Costea Maria 

 

Ilie Daniela 

 

7 Cosmarul 

secolului XXI- 

Etnobotanicele 

Educație pentru 

sănătate 

Elevii fiecarei clase vor vizualiza prezentarea ppt 

intocmita de specialisti in domeniul medical cu care 

colaboreaza cadrele didactice coordonatoare ale 

activitatii 

marți 

5 mai 2020 

1 ora 

cls 5-12 

8 Aurora boreala- 

luminile nordului 

Activitate 

educativa 

Elevii fiecărei clase vor vizualiza filmul documentar: 

https://explore.org/livecams/aurora-borealis-northern-

lights/northern-lights-cam 

marți 

5 mai 2020 

2 ore 

cls 9-12 Nitescu Mirela 

Grosu Veronica 

9 Să ne jucăm cu 

definițiile 

 - rebusuri matematice 

- curiozități matematice 

marți 

5 mai 2020 

2 ore 

cls 5-8 Saghin Marioara 

Nitescu Mirela 

10 Parcul Național 

Yellowstone 

Activitate 

educativa 

Elevii fiecărei clase vor vizualiza filmul documentar: 

https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualt

ours.htm 

marți 

5 mai 2020 

2 ore 

cls 5-8 Cernescu 

Cerasela 

 

http://www.hai-cu-butterfly.com/efes-magia-meliselor-razboinica-artemis-grota-celor-7-adormiti-si-casa-maicii-domnului/?fbclid=IwAR1l3zna6uLqZZ6skasCU_tyiCIRA8wX4ZwAYt7igH2Ng5MEflQhg36e1jg
http://www.hai-cu-butterfly.com/efes-magia-meliselor-razboinica-artemis-grota-celor-7-adormiti-si-casa-maicii-domnului/?fbclid=IwAR1l3zna6uLqZZ6skasCU_tyiCIRA8wX4ZwAYt7igH2Ng5MEflQhg36e1jg
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm


11 Delta Dunarii- 

Amazonul 

Europei 

Activitate 

educativa 

Elevii fiecărei clase vor vizualiza filmul documentar: 

https://youtu.be/6PYrWH2nJf8 

marți 

5 mai 2020 

2 ore 

cls 9-12 Omer Nisa 

12 Internetul prieten 

sau dusman 

Activitate 

educativă 

prezentari realizate de elevi, concurs interactiv miercuri 

6 mai 2020 

2 ore 

cls 5-8 Corneanu Mariana 

Saghin Marioara 

 

13 Să ne 

documentăm 

Activitate 

culturală 

Fiecare elev are acces la o paleta largă de documentare 

online puse la dispoziție de Biblioteca Digitală 

Mondială – UNESCO  https://www.wdl.org/en/ 

miercuri 

6 mai 2020 

2 ore 

cls 5-8 Halici Mirela 

 

14 Pasionati de IT Activitate 

educativă 

In urma vizionarii materielului documentar 

,,ROBOTI", elevii trebuie sa realizeze un desen cu 

tema:,, Robotul anului 2020" . 

miercuri 

6 mai 2020 

2 ore 

cls 9-12 Corneanu Mariana 

Iancu Geila 

15 O călătorie 

virtuală prin 

patrimoniul 

european 

Activitate 

educativă 

https://www.europeana.eu/portal/ro 

Să își aleagă fiecare clasă un domeniu 

miercuri 

6 mai 2020 

2 ore 

 

cls 9-12 

Halici Mirela 

 

16 O călătorie în 

tărâmul 

Cunoașterii 

Activitate 

educativă 

Fiecare elev are acces la un test de cultură generală pe 

care îl completează. Acestea vor fi centralizate pe clase și 

primii cei mai buni 3 elevi din fiecare clasă vor fi 

premiați. 

Joi 

7 mai 2020 

2 ore 

 

cls 5-12 

Falcă-Celescu anca 

Moșoiu Mihaela 

Constantinescu 

Cersaela 

Cotoi Constanța 

17  

Pe urmele 

scriitorilor români 

 

Activitate 

culturală 

Tururi virtuale: 

Muzeul memorial Ion Pop-Reteganul 

 http://www.360x.ro/muzeu-bn/reteag/ 

Muzeul memorial George Coșbuc 

http://www.360x.ro/muzeu-bn/cosbuc/ 

Casa memorială Liviu Rebreanu 

http://www.360x.ro/muzeu-bn/rebreanu/ 

 

Joi 

7 mai 2020 

3 ore 

 

 

cls 9-12 

 

 

Ștefanopol Paul 

tur virtual – casa memorială Ion Creangă 

vizionarea filmului „Amintiri din copilărie”(1964) 

Joi 

7 mai 2020 

2 ore 

cls. 5 Marin Mariana 

vizionarea documentarului „I.L.Caragiale” 

vizionarea filmului „O scrisoare pierdută” (1953) 

Joi 

7 mai 2020 

2 ore 

cls. 8 Marin Mariana 

18  

Să ne 

documentăm 

 

Activitate 

culturală 

vizionarea documentarului „Cetatea Neamțului” 

vizionarea filmului „Întoarcerea lui Vodă 

Lăpușneanu” (1980) 

Joi 

7 mai 2020 

2 ore 

cls. 7  

 

Marin Mariana 

Activitate 

culturală 

*vizionarea documentarului „Misterul plăcuțelor dacice 

de la Sinaia” 

Joi 

7 mai 2020 

2 ore 

cls. 7 

*vizionarea documentarului „Columna lui Traian” 

*vizionarea filmului „Columna” (1968) 

Joi 

07 mai 2020 

2 ore 

cls. 8 

https://youtu.be/6PYrWH2nJf8
http://www.wdl.org/en/
https://www.europeana.eu/portal/ro
http://www.360x.ro/muzeu-bn/reteag/
http://www.360x.ro/muzeu-bn/cosbuc/
http://www.360x.ro/muzeu-bn/rebreanu/


19 Stai acasă și 

citește? 

Activitate 

educativă 

Băiatul de pe Facebook, Jessica Park Joi 

7 mai 2020 

2 ore 

cls. 6  

Micauta Simona 

20 Literatura express Activitate 

culturală 

tur virtual al Muzeului Național al Literaturii Române Joi 

7 mai 2020 

2 ore 

cls. 6 

21 Gătim,ne distrăm 

și mâncăm sănătos 

Activitate 

gastronomică 

- se vor prepara rețetele preferate 

- se va face schimb de rețete culinare 

- concurs online - cel mai frumos preparat 

vineri 

8 mai 2020 

2 ore 

cls 9-12 Micauta Simona 

Voiculescu 

Mirela 

22 De ce să reciclez? Activitate 

educativă 

- protecția mediului 

- prezentari ppt, 

- discutii libere 

vineri 

8 mai 2020 

 1 ora 

cls 5-8 Drobnițchi Adina 

Lazăr Claudia 

23 Meteorologia in 

literatura! 

Activitate 

educativă 

- realizarea unui desen dupa un text dat vineri 

8 mai 2020 

 1 ora 

cls 5-8 Drobnițchi Adina 

Lazăr Claudia 

24 Vizita virtuala Activitate 

culturală 

- Muzeul National Moldova, Iasi vineri 

8 mai 2020 

 1 ora 

cls 9-12 Lazăr Claudia 

25 „9 MAI – O 

EUROPĂ 

UNITĂ” 

Activitate 

educativă 

- prezentari ppt, 

- discutii libere 

vineri 

8 mai 2020 

2 ore 

cls 5-12 Saghin Marioara 

Reșid Nargis 

Adoliu Doina 

Evaluare  Produsele activității vor fi centralizate de fiecare coordonator de clasă: impresii de vizitator / telespectator / auditor / desene 

/ creații literare/chestionare 

 Coordonatorii programului ”Școala altfel” vor realiza un CD și pagini ale revistei școlii conținând produsele activității din 

cadrul proiectului  

 

 

Director,        Director adjunct, 

prof. Gogu Elena       prof. Saghin Marioara  

 


