PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
LUNI - GIMNAZIU
Activit
atea
Nr.
(interv
Crt. Ziua . orar)

COD

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

1 lu

1 102211_1

Sănătate și mișcare.
Fotbal

Arsente Horea Ion

gimnaziu

30

1

1 CNLR

2 lu

1 117411_1

Şezătoare literară

Burje Camen

gimnaziu V, VI

30

1

1 CNLR

Descriere activitate

Campionat de fotbal. Dezvoltarea capacităților de
îndemânare, colaborare, efort
Prin lecturarea mai multor texte literare relevante din
literatura română si universala, această activitate
urmăreşte cultivarea necesităţii inerioare de deschidere
spre interculturalitate, a gustului
estetic ptr literatura de valoare etc

Resurse/
conditii
speciale
echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de fotbal,
tricouri
departajare

Aceasta activitate presupune pregatirea sufleteasca a
eleviilor pentru intampinarea sarbatorii Invierii Domnului.
3 lu

1 129911_1

Urcus spre Inviere

Ciupa Lăcrimioara

gimnaziu

30

1

1 Biserică

4 lu

1 103411_1

Sănătate și mișcare.
Campionat Fotbal

Coroban Paul
Bogdan

gimnaziu

30

1

1 CNLR

5 lu

1 101711_1

Campionat de șah

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

6 lu

1 109811_1

Concurs de monologuri
(limba engleza)
Ienciu Camelia

gimnaziu VIIVIII, liceu XI-XII

30

1

1 CNLR

Minicampionat de fotbal. Dezvoltarea spiritului de echipă,
colaborare
Concursul se va desfășura în sala de sport 3 sau săli de
clasă. Baza materială corespunzătoare există
Elevilor li se va da o fotografie sau un citat in limba
engleza, adaptat nivelui lor de limba. In grupe de cate 4,
vor pregati cate un discurs, iar reprezentantul fiecarui grup
va prezenta monologul (3-5 min). Un juriu format din 3
persoane va desemna castigatorii. Monologurile vor fi
filmate, iar cele mai reusite vor fi inscrise in concursul
„Speak Out”.

7 lu

1 125111_1

gimnaziu

30

1

1 CNLR

Teste

gimnaziu, liceu

90

1

1 CNLR

Dezbateri legate de educaţia pentru sanatate

8 lu

1 104811_1

9 lu

1 120911_1

10 lu

1 118411_1

11 lu

1 106311_1

Matematică distractivă
Educaţie pentru
sanatate

Mara Valeriu
Moş Gabriela

Deutsche Spiele, Musik
und Magie
Nistea Domnița

Vizionare de filme dupa
romane studiate
Simionca Simona
Vizionare filme
documentare
Sofroni Danila

Ţirău Liana

Câmpan
Felicia

gimnaziu VI

30

1

1 CNLR

gimnaziu

30

1

1 CNLR

Se invata jocuri tipice germane, cantece in limba germana
si se vor incerca numere de magie. Se exerseaza astfel
pronuntia corecta, se dezvolta creativitatea si se face
cunostinta ,cu jocuri de copii din Germania. Ne vom imparti
pe echipe si ne vom intrece intr-un mod placut
Activitatea isi propune sa demonstreze ca filmele nu sunt
numai un
mijloc de divertisment ci si un excelent instrument de
comunicare si
devin o resursa valoroasa in educatie. Se vor urmari
relatiile dintre
literatura si alte limbaje artistice.

30

1

1 CNLR

Vizionare filme documentare,

gimnaziu
1/11

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de fotbal,
tricouri
departajare
încălțăminte
de sală

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
LUNI - GIMNAZIU
Activit
atea
Nr.
(interv
Crt. Ziua . orar)

12 lu

13 lu

COD

1 103211_1

1 117111_1

Denumire

Coordonator

Sănătate și mișcare.
Campionat Fotbal
Someșan Rodica
“Bistrița Memorabilă”Proiect de recuperare și
punere în circuit a
istoriei
recente a orașului
Bistrița

Șular Claudiu

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

gimnaziu

Max elevi

30

gimnaziu, liceu

30

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

1

1

1 CNLR

Campionat de fotbal. Dezvoltarea capacităților de
îndemânare, colaborare, efort

1 CNLR

Prezentarea unor imagini din trecutul apropiat al orașului, a
unor interviuri privind istoriile personale, opinii și impresii în
care ne regăsim, fragmente vii sau uitate ale Bistriței. La
activitate urmează să fie prezentă un invitat special, care
va povesti elevilor aspecte legate de istoria ultimului secol,
văzut din prisma experiențelor proprii de viață.

14 lu

1 129511_1

Creare de afișe

Tulac Mihaela

gimnaziu

30

1

1 CNLR

15 lu

1 126411_1

Communication Games Unchiu Dorina

gimnaziu

20

1

1 CNLR

16 lu

2 120212_1

”A fi sau a nu fi...
bookaholic”

gimnaziu V VI

30

1

2 sala 5

Bașotă Ionela

Descriere activitate

rolurile personajelor preferate sau studiate de ei la orele de
literatură.Interpretarea rolurilor Nică, Ionel, D-l Goe etc,pe
lângă latura
amuzantă îi ajută pe elevi să înţeleagă complexitatea vieţii

2 117912_1

Atelier de teatru și
interpretare artistică

Burje Camen

gimnaziu

30

1

2 CNLR

18 lu

2 108112_1

Activitate literara si
stiintifica

Catinean Carmen

gimnaziu VI

30

1

19 lu

2 114212_1

Jocuri matematice

Cioanca Monica

gimnaziu

30

1

2 CNLR
Parcul
2 orașului

2/11

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de fotbal,
tricouri
departajare

Activitatea vizeaza crearea de afise pe diferite teme
(Protejarea Mediului, Voluntariat, Sanatate etc) si crearea
unor slogane specifice; activitate pe grupuri de elevi
Elevii vor folosi abilitățile de comunicare în limba engleză
într-un mod distractiv.
Dezbatere și ateliere pe tema locului pe care îl ocupă
lectura în viața de preadolescent, satisfacțiile și capcanele
dependenței de lectură; realizarea hărții traseului parcurs
Planșe,
de un bookaholic; redactarea unei pagini de jurnal cu titlul- creioane
”Reflecțiile unui bookaholic”
colorate
Prin această activitate, elevii vor avea posibilitatea să
interpreteze

17 lu

Resurse/
conditii
speciale

personajelor, să raporteze personajele la anumite tipologii
umane etc
Prezentarea vietii si activitatii literare a poetului Andrei
Muresanu
Prezentarea modului in care functioneaza dispozitivele de
masurare a temperaturii si a modului in care se realizeaza
prognoza meteo.
JOC DE ȘAH, CALCUL DE ARII ȘI PERIMETRE ÎN
PARCUL ORAȘULUI

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
LUNI - GIMNAZIU
Activit
atea
Nr.
(interv
Crt. Ziua . orar)

COD

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

20 lu

2 103512_1

Sănătate și mișcare.
Campionat Fotbal

Coroban Paul
Bogdan

gimnaziu

30

1

2 CNLR

21 lu

2 101812_1

Campionat de șah

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

2 CNLR

22 lu

2 122612_1

23 lu

2 127012_1

Bistritz-vechiul burg prin
ochii elevilor din
Colegiul National,,Liviu
Rebreanu”
Mucea Gabriela
Personalități și genii
care au schimbat soarta
lumii
Oniga Alina

24 lu

2 100612_1

Realizare machetă
campus CNLR

Rus Constantin

gimnaziu materna

30

1

Bistrita,
2 CNLR

gimnaziu

30

1

2 CNLR

gimnaziu

30

1

2 CNLR

Descriere activitate

Minicampionat de fotbal. Dezvoltarea spiritului de echipă,
colaborare
Concursul se va desfășura în sala de sport 3 sau săli de
clasă. Baza materială corespunzătoare există

2 103312_1

Sănătate și mișcare.
Campionat Fotbal

Someșan Rodica

gimnaziu

30

1

2 CNLR

Campionat de fotbal. Dezvoltarea capacităților de
îndemânare, colaborare, efort

26 lu

2 128912_1

Vizionare filme
francofone

Suarășan Mariana

gimnaziu V,
liceu

30

1

2 CNLR

Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului in
limba franceza, discutii pe marginea filmelor- scop educativ.

2

Activitatea vizeaza crearea de afise pe diferite teme
(Protejarea Mediului, Voluntariat, Sanatate etc) si crearea
unor slogane specifice; activitate pe grupuri de elevi

2 129612_1

Creare de afișe

Tulac Mihaela

gimnaziu

30

3/11

1

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de fotbal,
tricouri
departajare
încălțăminte
de sală

Realizarea de catre elevi a unei colectii de fotografii si
desene cu locuri reprezentative din partea veche a
orasului.Cuprinderea lor intrun mic filmulet sau o
prezentare.
Vizionare film istoric/Prezentări. Cultivarea interesului
pentru cunoașterea personalităților lumii, dezvoltarea
capacității de selectare a informațiilor
Elevii vor fi implicați în realizarea măsurătorilor campusului
CNLR (teren și clădiri), reducerea acestora la scară și
realizarea schițelor necesare pentru MACHETA CAMPUS
CNLR

25 lu

27 lu

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de fotbal,
tricouri
departajare

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MARȚI - GIMNAZIU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

1 ma

2 ma

COD

Denumire

1 124321_1

Întreținerea vie a
preistoriei

1 102421_1

educație, mișcare,
sănătate - badminton

Coordonator

Profesor 1

Arcălean Ioan

Profesor 2

Grup țintă

Câte
Interval
Resurse/
activități
orar
Loc desf.
Descriere activitate
conditii speciale
Bistrita Muzeul
Vizitarea secției de restaurare/conservare a Muzeului județean BN ale
20
1
1 județean
coordatorului acestei secții.

Max elevi

gimnaziu V-VI

Arsente Horea Ion

gimnaziu

30

1

1 CNLR

3 ma

1 117521_1

Şezătoare literară

Burje Camen

gimnaziu V, VI

30

1

1 CNLR

4 ma

1 130021_1

Urcus spre Inviere

gimnaziu

30

1

1 CNLR

5 ma

1 104021_1

gimnaziu

30

1

1 CNLR

6 ma

1 124621_1

Șah
Rebusuri și jocuri
matematice

Ciupa Lăcrimioara
Coroban Paul
Bogdan
Dascălu Monica

gimnaziu

30

1

1 CNLR

7 ma

1 101921_1

Campionat de șah

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

gimnaziu VI

30

2

1 CNLR

Molnar Alina

Țifu Teodora

gimnaziu VI

30

2

1 CNLR

gimnaziu VIIVIII, liceu XI-XII

30

1

1 CNLR

9 ma

1 110321_1

Communication Games Leonte Renata

gimnaziu V

30

1

1 CNLR

10 ma

1 112121_2

11 ma

1 112221_2

Jocuri didactice
Jocuri si activitati de
creatie

1 121621_1

14 ma

1 103121_1

Vizionare de filme dupa
romane studiate
Simionca Simona
Jocuri ce stimuleaza
creativitatea pe
calculator
Sofroni Danila

Educație, sănătate,
mișcare Badminton

Concursul se va desfășura în sala de sport 3 sau săli de clasă. Baza
materială corespunzătoare există

Țifu Teodora

Concurs de monologuri
(limba engleza)
Ienciu Camelia

13 ma

joc de șah pe echipe și individual

Molnar Alina

1 109921_1

1 118621_1

Prin lecturarea mai multor texte literare relevante din literatura română
si universala, această activitate urmăreşte cultivarea necesităţii
inerioare de deschidere spre interculturalitate, a gustului
estetic ptr literatura de valoare etc
Aceasta activitate presupune pregatirea sufleteasca a eleviilor pentru
intampinarea sarbatorii Invierii Domnului.

Elevilor li se va da o fotografie sau un citat in limba engleza, adaptat
nivelui lor de limba. In grupe de cate 4, vor pregati cate un discurs, iar
reprezentantul fiecarui grup va prezenta monologul (3-5 min). Un juriu
format din 3 persoane va desemna castigatorii. Monologurile vor fi
filmate, iar cele mai reusite vor fi inscrise in concursul „Speak Out”.
Jocurile comunicative ofera elevilor posibilitatea de exersa in limba
engleza, creind un context in care limba este folosita cu un anume
scop, pentru a atinge un obiectiv, dar folosind mijloace diferite de cele
traditionale, de predare la clasa. Unul dintre cele mai importante
scopuri ale acestei activitati este acela de a a-i face pe elevi sa
comunice si in acelsi timp sa se distreze.
activitatea presupune alegerea unor jocuri de strategie care să
dezvolte gândirea si imaginația.
activitatea presupune alegerea unor jocuri de strategie care să
dezvolte gândirea si imaginația.

8 ma

12 ma

Campionat de badminton pe echipe mixte (fata+baiat), fete, băieți.
Îndemânare, viteză de reacție, atenție

Someșan Rodica

gimnaziu

30

1

1 CNLR

Activitatea isi propune sa demonstreze ca filmele nu sunt numai un
mijloc de divertisment ci si un excelent instrument de comunicare si
devin o resursa valoroasa in educatie. Se vor urmari relatiile dintre
literatura si alte limbaje artistice.

gimnaziu

30

1

1 CNLR

Jocuri ce stimuleaza creativitatea pe calculator

gimnaziu

30

4/11

1

1 CNLR

echipament sport,
încălțăminte de
sală, rachete
badminton

Campionat badminton, pe echipe mixte: fată- băiat și separat

încălțăminte de
sală

echipament sport,
încălțăminte de
sală, rachete
badminton

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MARȚI - GIMNAZIU
“Bistrița Memorabilă”Proiect de recuperare
și punere în circuit a
istoriei

15 ma

1 117121_1

recente a orașului
Bistrița

Șular Claudiu

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

16 ma

2 118022_1

Atelier de teatru și
interpretare artistică

Burje Camen

gimnaziu

30

1

17 ma

2 114322_1

Jocuri matematice

Cioanca Monica

gimnaziu

30

1

2 CNLR
Parcul
2 orașului

18 ma

2 102022_1

Campionat de șah

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

2 CNLR

19 ma

2 125422_1

Mara Valeriu

gimnaziu

30

1

2 CNLR

20 ma

2 127122_1

Matematică distractivă
Personalități și genii
care au schimbat
soarta lumii

Oniga Alina

gimnaziu

30

1

2 CNLR

21 ma

2 110822_1

Roșca Diana

1

CNLR2 Sala 18

2 128922_1

gimnaziu V-VII
gimnaziu V,
liceu

30

22 ma

Games
Vizionare filme
francofone

30

1

2 CNLR

2 104722_1

Seminar și activitate
sportivă demonstrativă Șular Claudiu

23 ma

Suarășan Mariana

Zbîncă Loredana

gimnaziu, liceu

60

5/11

1

2 CNLR

Prezentarea unor imagini din trecutul apropiat al orașului, a unor
interviuri privind istoriile personale, opinii și impresii în care ne
regăsim, fragmente vii sau uitate ale Bistriței. La activitate urmează să
fie prezentă un invitat special, care va povesti elevilor aspecte legate
de istoria ultimului secol, văzut din prisma experiențelor proprii de
viață.
Prin această activitate, elevii vor avea posibilitatea să interpreteze
rolurile personajelor preferate sau studiate de ei la orele de
literatură.Interpretarea rolurilor Nică, Ionel, D-l Goe etc,pe lângă latura
amuzantă îi ajută pe elevi să înţeleagă complexitatea vieţii
personajelor, să raporteze personajele la anumite tipologii umane etc
JOC DE ȘAH, CALCUL DE ARII ȘI PERIMETRE ÎN PARCUL
ORAȘULUI
Concursul se va desfășura în sala de sport 3 sau săli de clasă. Baza încălțăminte de
materială corespunzătoare există
sală
Teste
Vizionare film istoric/Prezentări. Cultivarea interesului pentru
cunoașterea personalităților lumii, dezvoltarea capacității de selectare
a informațiilor
Elevii sunt implicați în jocuri în care trebuie să folosească limba
engleză (scrabble, word jigsaws). Va fi organizat un concurs în funcție
de jocul pe care fiecare îl alege.
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului in limba franceza,
discutii pe marginea filmelor- scop educativ.
„Din sala de clasă, în sala de sport... Educația și stilul de viață adecvat
pentru o viață sănătoasă” se dorește să fie o prezentare teoretică
privind alimentația, activitățile sportive și stilul de viață pe care un
adolescent /tânăr este recomandat să le urmeze pentru o viață
sănătoasă, dicuții și activități sportive demonstrative susținute de
Virgil Rus, doctor în educație fizică și sport, profesor în cadrul
Facultății de Educație Fizică și Sport UBB Extensia Bistrița și personal
trainer.

jocuri Scrabble

echipament sport,
încălțăminte de
sală

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MIERCURI - GIMNAZIU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

COD

Denumire

1 mi

1 124431_1

Întreținerea vie a
preistoriei

Arcălean Ioan

gimnaziu V-VI

2 mi

1 120031_1

Cărți în oglindă

Bașotă Ionela

gimnaziu V VI

3 mi

1 117631_1

4 mi
5 mi

1 107831_1
1 124831_1

Şezătoare literară
Burje Camen
Distractie da, probleme
ba!
Câmpan Felicia
Matematicieni celebrii Dascălu Monica

gimnaziu V, VI
Țirău Liana

Resurse/
Câte
Interval
conditii
Max elevi activități
orar
Loc desf.
Descriere activitate
speciale
Bistrita Muzeul
Vizitarea secției de restaurare/conservare a Muzeului județean BN ale
20
1
1 județean
coordatorului acestei secții.
Ateliere de realizare a unor postere pe tema ”Realitatea cărții versus realitatea
obiectivă”, având drept scop compararea diferitelor opere ale literaturii pentru
copii, care tratează subiecte actuale și contemporane, cu propria experiență Postere,
30
1
1 sala 5
oferită de contactul cu universul real al copilăriei.
markere
Prin lecturarea mai multor texte literare relevante din literatura română si
universala, această activitate urmăreşte cultivarea necesităţii inerioare de
deschidere spre interculturalitate, a gustului
30
1
1 CNLR
estetic ptr literatura de valoare etc

gimnaziu
gimnaziu

60
30

1
1

1 CNLR
1 CNLR

Prezentarea informațiilor despre droguri legale și ilegale, dezbatere

6 mi

1 101631_2

Campionat de
badminton

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

2

1 CNLR

7 mi

1 110031_1

Concurs de monologuri
(limba engleza)
Ienciu Camelia

gimnaziu VIIVIII, liceu XI-XII

30

1

1 CNLR

Campionat de badminton
Elevilor li se va da o fotografie sau un citat in limba engleza, adaptat nivelui lor
de limba. In grupe de cate 4, vor pregati cate un discurs, iar reprezentantul
fiecarui grup va prezenta monologul (3-5 min). Un juriu format din 3 persoane
va desemna castigatorii. Monologurile vor fi filmate, iar cele mai reusite vor fi
inscrise in concursul „Speak Out”.

8 mi

1 125531_1

Matematică distractivă

gimnaziu

30

1

1 CNLR

Teste
Culegere si descriere de jocuri ale copiilor. Elaborarea unei mici ,,culegeri de
jocuri” ilustrate de elevi. Utilizarea vocabularului special pentru descrierea
instrucțiunilor unui joc. Ilustrare cu desene proprii ale copiilor.

Mara Valeriu

9 mi

1 122131_1

Limba germana prin joc Mucea Gabriela

gimnaziu,
germană

10 mi

1 121231_1

Buch vorstellung

Nistea Domnița

gimnaziu

30

1

11 mi

1 110931_1

Games

Roșca Diana

gimnaziu V-VII

30

1

12 mi

1 121731_1

Vizionare filme
documentare

Sofroni Danila

gimnaziu

30

1

13 mi

2 118132_1

Atelier de teatru și
interpretare artistică

Burje Camen

gimnaziu

30

1

14 mi

2 114432_1

Jocuri matematice

Cioanca Monica

gimnaziu

30

1

2 CNLR
Parcul
2 orașului

15 mi

2 123132_1

Tehnici de comunicare
eficienta
Iacob Mihaela

gimnaziu

30

1

2 CNLR

16 mi

2 110132_1

Concurs de monologuri
(limba engleza)
Ienciu Camelia

gimnaziu VIIVIII, liceu XI-XII

30

1

2 CNLR

6/11

30

1

1 CNLR

1 CNLR
CNLR1 Sala 18
CNLR,
Corp B
1 Sala 38

echipament
sport,
încălțăminte
de sală,
rachete
badminton

Se prezinta in limba germana o carte citita.(date despre autor, rezumat scurt,
de ce merita citita aceasta carte) vielleicht Theaterstuck,Dialoge inszenieren.
Elevii sunt implicați în jocuri în care trebuie să folosească limba engleză
(scrabble, word jigsaws). Va fi organizat un concurs în funcție de jocul pe care jocuri
fiecare îl alege.
Scrabble

Vizionare filme documentare
Prin această activitate, elevii vor avea posibilitatea să interpreteze
rolurile personajelor preferate sau studiate de ei la orele de
literatură.Interpretarea rolurilor Nică, Ionel, D-l Goe etc,pe lângă latura
amuzantă îi ajută pe elevi să înţeleagă complexitatea vieţii
personajelor, să raporteze personajele la anumite tipologii umane etc
JOC DE ȘAH, CALCUL DE ARII ȘI PERIMETRE ÎN PARCUL ORAȘULUI
Se vor desfasura activitati care urmaresc dezvoltarea abilitatilor de
comunicare si insusirea unor tehnici de comunicare eficienta.
• Comunicarea în echipă, asertivitatea
• Roluri. Conflict inter/intrarol
• Rezolvarea conflictelor
• Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
• Managementul timpului
Elevilor li se va da o fotografie sau un citat in limba engleza, adaptat nivelui lor
de limba. In grupe de cate 4, vor pregati cate un discurs, iar reprezentantul
fiecarui grup va prezenta monologul (3-5 min). Un juriu format din 3 persoane
va desemna castigatorii. Monologurile vor fi filmate, iar cele mai reusite vor fi
inscrise in concursul „Speak Out”.

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MIERCURI - GIMNAZIU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Descriere activitate

1

Mushin
Dojo
2 Bistrița

Prezentarea elagantei arte marțiele numită Aikido, atât baze prin prisma unor
aspecte practice, procedee de autoapărare, cât și filosofia defensivă care
fundamentează această atitudine nonviolentă. Toate acesta se desfășoară în
dojo, atmosfera de acolo fiind mai potrivită pentru a intra în atmosfera de
Echipament
învățare.
de sport.

17 mi

2 123732_1

Știu să mă apăr – sunt
mai liniștit
Linul Corneliu

18 mi

2 105031_2

Să cunoaştem oraşul

Moş Gabriela

gimnaziu

30

2

1 Bistrița

Vizitarea unor obiective din oraş: Biserica Evanghelică, Parcul Municipal,
Casa Armatei, Sinagoga, Muzeul Judeţean, Prefectura, fântânile arteziene

19 mi

2 121332_1

Buch vorstellung

Nistea Domnița

gimnaziu

30

1

2 CNLR

Se prezinta in limba germana o carte citita.(date despre autor, rezumat scurt,
de ce merita citita aceasta carte) vielleicht Theaterstuck,Dialoge inszenieren.

20 mi

2 130432_1

21 mi

2 128932_1

22 mi

2 128932_1

23 mi

2 109232_1

„RECUNOASTE
MELODIA”
Vizionare filme
francofone
Vizionare filme
francofone

Atelier gastronomic

Purcil Mihăiță
Suarășan Mariana
Suarășan Mariana

Toderean Simona

24 mi

2 109232_1

Atelier gastronomic

Toderean Simona

25 mi

2 126832_1

Role play

Unchiu Dorina

26 mi

2 126832_1

Role play

Unchiu Dorina

gimnaziu, liceu

30

gimnaziu
gimnaziu V,
liceu
gimnaziu V,
liceu

gimnaziu V-VI

30

1

2 CNLR

30

1

2 CNLR

30

1

2 CNLR

Sub coordonarea profesorului se vor audia cu toata clasa un număr de piese
muzicale de diferite genuri. In continuare clasa se împarte in mai multe echipe
urmând să se asculte din nou o parte din melodii iar echipele vor scrie pe o
coala de hârtie numele, genul și interpretul/compozitorul melodiei audiate. In
final se va face punctajul și se va stabilii echipa câștigătoare
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului in limba franceza, discutii
pe marginea filmelor- scop educativ.
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului in limba franceza, discutii
pe marginea filmelor- scop educativ.

2 CNLR

Ingrediente,
ustensile de
bucatarie,
platou,
tocator,
farfurii si
Elevii se vor grupa in echipe de 4-5 si vor realiza preparate alimentare simple pahare de
,Pe parcursul activitatii se va urmari respectarea igienei, asocierea corecta a unica
alimentelor, utilizarea corecta si in siguranta a ustensilelor de bucatarie,
folosinta, saci
aspectul si gustul preparatelor, precum si modul de prezentare; aranjarea
menajeri, sort
mesei.
de bucatarie.

30

gimnaziu V-VI
gimnaziu VIIVIII
gimnaziu VIIVIII
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Resurse/
conditii
speciale

1

30

1

2 CNLR

20

1

2 CNLR

20

1

2 CNLR

Ingrediente,
ustensile de
bucatarie,
platou,
tocator,
farfurii si
Elevii se vor grupa in echipe de 4-5 si vor realiza preparate alimentare simple pahare de
,Pe parcursul activitatii se va urmari respectarea igienei, asocierea corecta a unica
alimentelor, utilizarea corecta si in siguranta a ustensilelor de bucatarie,
folosinta, saci
aspectul si gustul preparatelor, precum si modul de prezentare; aranjarea
menajeri, sort
mesei.
de bucatarie.
Elevii vor fi împărțiți pe grupe. Vor extrage bilețele cu situații pe care vor
încerca să le pună în scenă.
Elevii vor fi împărțiți pe grupe. Vor extrage bilețele cu situații pe care vor
încerca să le pună în scenă.

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
JOI - GIMNAZIU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

1 jo

COD

1 121941_1

Denumire

Să ne cunoaștem
trecutul – vizită la
Muzeul Județean

Coordonator

Chiș Monica

Profesor 1

Ciupa
Lăcrimioara

Profesor 2

Grup țintă

gimnaziu

Max elevi

60

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

1

1 CNLR

2 jo

1 101541_1

Demonstrație Karate

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

3 jo

1 125741_1

Matematică distractivă

Mara Valeriu

gimnaziu

30

1

1 CNLR

4 jo

1 105141_2

Educaţie rutieră

Moş Gabriela

gimnaziu

30

2

1 CNLR

Descriere activitate
Această activitate culturală are ca scop cunoașterea
aspectelor din trecutul nostru, prin descoperirea
altor elemente, în afara celor prezentate la clasă în
timpul orelor de Religie sau Istorie.
Deplasarea se va face la Muzeul Județean Bistrița,
sub îndrumarea profesorilor menționați.
Elevii înscriși vor participa, echipați corespunzător,
la un antrenament specific începătorilor cu accent
pe autoapărare dar și cu elemente specifice acestei
discipline de atac.

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală

Teste
Prezentarea unor filmuleţe privind circulaţia rutieră
şi dezbaterea acestora

5 jo

1 130541_1

„RECUNOASTE
MELODIA”

Purcil Mihăiță

gimnaziu

30

1

1 CNLR

6 jo

1 128942_1

Vizionare filme
francofone

Suarășan Mariana

gimnaziu V,
liceu

30

2

1 CNLR

Sub coordonarea profesorului se vor audia cu toata
clasa un număr de piese muzicale de diferite
genuri. In continuare clasa se împarte in mai multe
echipe urmând să se asculte din nou o parte din
melodii iar echipele vor scrie pe o coala de hârtie
numele, genul și interpretul/compozitorul melodiei
audiate. In final se va face punctajul și se va stabilii
echipa câștigătoare
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului
in limba franceza, discutii pe marginea filmelorscop educativ.

1 CNLR

Ac de cusut
cu urechi
Elevii vor lucra individual realizand diverse cusaturi mari,
traditionale folosind diverse tehnici. Se vor
etamina, fire
familiariza cu utilizarea acului de cusut, vor asocia PNA,
culori , isi vor forma deprinderi practice si estetice. foarfeca.

7 jo

8 jo

1 109441_1

1 129841_1

ATELIER CREATIE
ARTIZANALACUSATURI
TRADITIONALE

Filmulețe

Toderean Simona

Tulac Mihaela

gimnaziu V-VI

gimnaziu

30

30

1

1

1

Activitatea privilegiaza vizionare de materiale video
cu cantece si fragmente de desene animate, avand
ca obiectiv insusirea unui lexic specific.
Prin această activitate, elevii vor avea posibilitatea
să interpreteze
rolurile personajelor preferate sau studiate de ei la
orele de
literatură.Interpretarea rolurilor Nică, Ionel, D-l Goe
etc,pe lângă latura
amuzantă îi ajută pe elevi să înţeleagă
complexitatea vieţii

9 jo

2 118242_1

Atelier de teatru și
interpretare artistică

Burje Camen

gimnaziu
8/11

30

1

2 CNLR

personajelor, să raporteze personajele la anumite
tipologii umane etc

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
JOI - GIMNAZIU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

10 jo

COD

2 122042_1

Denumire

Să ne cunoaștem
trecutul – vizită la
Muzeul Județean

Coordonator

Chiș Monica

Profesor 1

Ciupa
Lăcrimioara

Profesor 2

Grup țintă

gimnaziu

Max elevi

60

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

1

2 CNLR

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale

Această activitate culturală are ca scop cunoașterea
aspectelor din trecutul nostru, prin descoperirea
altor elemente, în afara celor prezentate la clasă în
timpul orelor de Religie sau Istorie.
Deplasarea se va face la Muzeul Județean Bistrița,
sub îndrumarea profesorilor menționați.
Activitatea își propune să ofere oportunitatea de a
învăța și exersa
tehnici de autoapărare Hoshinsul, specifice
Taekwondo-ului.
Practicarea tehnicilor și a filozofiei Hoshinsul în
mod organizat
poate contribui la consolidarea stării de sănătate
mentala și fizica,
cât și la creșterea condițiilor de siguranță, ca
varianta de auto

Echipament
de sport,
inclusiv
încălțăminte
de sală

11 jo

2 117342_1

Tehnici de autoapărare
Taekwondo
Creț Alina

gimnaziu, liceu

60

1

12 jo

2 123242_1

Tehnici de comunicare
eficienta

Iacob Mihaela

gimnaziu

30

1

13 jo

2 123842_1

Știu să mă apăr – sunt
mai liniștit

Linul Corneliu

gimnaziu, liceu

30

1

Sala sport
2 CNLR
apărare.
Se vor desfasura activitati care urmaresc
dezvoltarea abilitatilor de comunicare si insusirea
unor tehnici de comunicare eficienta.
• Comunicarea în echipă, asertivitatea
• Roluri. Conflict inter/intrarol
• Rezolvarea conflictelor
• Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
2 CNLR
• Managementul timpului
Prezentarea elagantei arte marțiele numită Aikido,
atât baze prin prisma unor aspecte practice,
procedee de autoapărare, cât și filosofia defensivă
care fundamentează această atitudine nonviolentă.
Mushin
Toate acesta se desfășoară în dojo, atmosfera de
Dojo
acolo fiind mai potrivită pentru a intra în atmosfera Echipament
2 Bistrița
de învățare.
de sport.

14 jo

2 130642_1

15 jo

2 106742_1

„RECUNOASTE
MELODIA”
Jocuri ce stimuleaza
creativitatea pe
calculator

Purcil Mihăiță

gimnaziu

30

1

2 CNLR

Sub coordonarea profesorului se vor audia cu toata
clasa un număr de piese muzicale de diferite
genuri. In continuare clasa se împarte in mai multe
echipe urmând să se asculte din nou o parte din
melodii iar echipele vor scrie pe o coala de hârtie
numele, genul și interpretul/compozitorul melodiei
audiate. In final se va face punctajul și se va stabilii
echipa câștigătoare

Sofroni Danila

gimnaziu

30

1

2 CNLR

Jocuri ce stimuleaza creativitatea pe calculator
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
JOI - GIMNAZIU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

16 jo

COD

2 109342_1

Denumire

Atelier gastronomic

Coordonator

Toderean Simona

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

gimnaziu

10/11

Max elevi

30

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

1

2 CNLR

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale

Ingrediente,
ustensile de
bucatarie,
platou,
Elevii se vor grupa in echipe de 4-5 si vor realiza
tocator,
preparate alimentare simple ,Pe parcursul activitatii farfurii si
se va urmari respectarea igienei, asocierea corecta pahare de
a alimentelor, utilizarea corecta si in siguranta a
unica
ustensilelor de bucatarie, aspectul si gustul
folosinta, saci
preparatelor, precum si modul de prezentare;
menajeri, sort
aranjarea mesei.
de bucatarie.
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
VINERI - GIMNAZIU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)
1 vi

COD

1 107751_2

Denumire
Coordonator
Excursie parcul național
Munții Rodnei
Câmpan Felicia

2 vi

1 102151_2

Campionat de
minifotbal

3 vi

1 123351_1

4 vi

1 113851_1

Grapini Grigore

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

gimnaziu liceu

35

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.
2

Rodna

gimnaziu, liceu

30

2

1 CNLR

Tehnici de comunicare
eficienta
Iacob Mihaela

gimnaziu

30

1

1 CNLR

Hands on fun math

gimnaziu

30

1

1 CNLR

Mititean Anca

5 vi

1 105251_1

Joc şi joacă

Moş Gabriela

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

6 vi

1 130751_1

„RECUNOASTE
MELODIA”

Purcil Mihăiță

gimnaziu

30

1

1 CNLR

Descriere activitate
Impreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu Bistrița Năsăud vom vizita
rezervația.

Se vor forma echipe, pe categorii de vârstă, Sistem Turneu sau eliminatoriu în
funcție de numărul de echipe.
Se vor desfasura activitati care urmaresc dezvoltarea abilitatilor de comunicare si
insusirea unor tehnici de comunicare eficienta.
• Comunicarea în echipă, asertivitatea
• Roluri. Conflict inter/intrarol
• Rezolvarea conflictelor
• Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
• Managementul timpului
Activitati logico-matematice de mobilitate mentala: gandire logica, Turnul instabil,
numere incrucisate, spargere de coduri, probleme de iesire din labirint, constructia
unor figuri,
Activitatea se va desfasura pe grupe de cate 4-6 elevi, sub forma unui concurs
cu mai multe probe.

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală,
minge

Nisip kinetic,
Vizionare filme educative, jocuri socio-educative, mimă, modelare plastelină, nisip plastelină,
kinetic, joc de rol
mulaje
Sub coordonarea profesorului se vor audia cu toata clasa un număr de piese
muzicale de diferite genuri. In continuare clasa se împarte in mai multe echipe
urmând să se asculte din nou o parte din melodii iar echipele vor scrie pe o coala
de hârtie numele, genul și interpretul/compozitorul melodiei audiate. In final se va
face punctajul și se va stabilii echipa câștigătoare
Prin această activitate, elevii vor avea posibilitatea să interpreteze
rolurile personajelor preferate sau studiate de ei la orele de
literatură.Interpretarea rolurilor Nică, Ionel, D-l Goe etc,pe lângă latura
amuzantă îi ajută pe elevi să înţeleagă complexitatea vieţii

7 vi

2 118352_1

gimnaziu

30

1

2 CNLR

Știu să mă apăr – sunt
mai liniștit
Linul Corneliu

gimnaziu, liceu

30

1

1

2 CNLR

Suarășan Mariana

gimnaziu
gimnaziu V,
liceu

30

2 128952_1

„RECUNOASTE
MELODIA”
Vizionare filme
francofone

30

2

1 CNLR

2 109552_1

ATELIER CREATIE
ARTIZANALACUSATURI
TRADITIONALE

Toderean Simona

gimnaziu V-VI

30

1

1 200651_1

Sa fim sanatosi si
voiosi

2 CNLR
Partie ski
Cocosul
sau Casa
1 Ema

2 123952_1

9 vi

2 130852_1

10 vi

12 vi

Burje Camen

Mushin
Dojo
2 Bistrița

8 vi

11 vi

Atelier de teatru și
interpretare artistică

Purcil Mihăiță

Toniuc Anca

gimnaziu

30
11/11

1

personajelor, să raporteze personajele la anumite tipologii umane etc
Prezentarea elagantei arte marțiele numită Aikido, atât baze prin prisma unor
aspecte practice, procedee de autoapărare, cât și filosofia defensivă care
fundamentează această atitudine nonviolentă. Toate acesta se desfășoară în
Echipament
dojo, atmosfera de acolo fiind mai potrivită pentru a intra în atmosfera de învățare. de sport.
Sub coordonarea profesorului se vor audia cu toata clasa un număr de piese
muzicale de diferite genuri. In continuare clasa se împarte in mai multe echipe
urmând să se asculte din nou o parte din melodii iar echipele vor scrie pe o coala
de hârtie numele, genul și interpretul/compozitorul melodiei audiate. In final se va
face punctajul și se va stabilii echipa câștigătoare
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului in limba franceza, discutii pe
marginea filmelor- scop educativ.
Ac de cusut
cu urechi
mari,
Elevii vor lucra individual realizand diverse cusaturi traditionale folosind diverse
etamina, fire
tehnici. Se vor familiariza cu utilizarea acului de cusut, vor asocia culori , isi vor
PNA,
forma deprinderi practice si estetice.
foarfeca.
Activitate in aer liber ce vizeaza probe de ski la alegere, sanius si multa veselie. In
caz de lipsa zapada, activitatea se va muta la Casa Ema si va consta in aqua
Echipament
gimnastica si invatare diverse stiluri de inot
adecvat

