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Aprobat în ședința Consiliului Profesoral din 29.04.2020 

 

 

PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR DIN SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL”  

11 - 15 MAI 2020 

 

https://padlet.com/floricatuduran/8hkwssyuyx9w06br 

 

Domeniile propuse prin intermediul platformei padlet dau posibilitatea elevilor și cadrelor didactice să participle la un număr cât mai mare de 

activități, atât în mediul online cât și offline. 

Elevii își vor alege cel putin 2 tipuri de activități la care să participe în fiecare zi. Pentru aceste activități trebuie să ofere feedback, fie sub forma 

unor sarcini de lucru, fie sub forma unor imagini, comentarii sau chestionare pe care să le transmită dirigintilor. 

La finalul săptămânii elevii și părinții sunt rugați să completeze Chestionarul de evaluare a activităților din această săptămână. 

 

Modulul Tipul de Activitate 
Responsabili / 

Participanți 
Sarcini de lucru Evaluare 

1. Siguranța pe 

internet / 

Cyberbullying 

Cum să utilizăm internetul în siguranță? 

Siguranța online 

Fake news 

Ce este și cum reacționăm la cyberbullying 

(Elevii vor avea la dispoziție mai multe link-uri 

referitoare la utilizarea internetului în siguranță, 

modul cel mai potrivit de a reacționa la fake news 

și cyberbullying, chestionare, prezentări, filme 

referitoare la acest domeniu.) 

Director, Cadre 

didactice, 

Diriginți 

Elevi din clasele 

de liceu zi și 

seral, învățământ 

profesional, 

Consilier școlar, 

Părinți  

Fiecare elev va tebui să vizioneze cel puțin 2 

materiale din acest domeniu, să le evalueze pe site 

și: 

- să precizeze câte două informații care li s-au 

părut interesante, motivându-și alegerea; 

- să explice rolul educativ al materialelor alese. 

Să realizeze 

fișe de 

observații, să le 

transmită 

online 

dirigintelui și 

să le adauge în 

portofoliul 

personal  

2. Educație 

culturală / 

Vizite virtuale 

Biblioteci online 

Filme educaționale 

Ecranizări ale operelor literare studiate 

Site-uri de artă din diferite domenii 

Documentare despre educație 

Cadre didactice, 

Diriginți 

Elevi din clasele 

de liceu zi și 

seral, învățământ 

Fiecare elev va tebui să vizioneze cel puțin un 

film (artistic sau documentar), să parcurgă cel 

puțin unul din tururile virtuale puse la dispoziție, 

să citească o carte / o revistă sau să facă cel puțin 

un test din cele propuse (minim 2 activități) 

Să realizeze 

fișe de 

observații sau 

print screen-uri 

(screenshot-uri) 
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Teste de cultură generală 

Tururi virtuale ale unor muzee, obiective 

culturale sau turistice 

(Elevii vor avea la dispoziție mai multe link-uri 

referitoare la diverse domenii culturale, vizite 

virtuale, informații referitoare la obiective turistice 

și culturale) 

profesional  - să caracterizeze unul dintre personaje sau să 

facă o scurtă cronică a unui film, spectacol (de 

teatru, balet, operă etc.), pictură, literatură etc.; 

- să își exprime opinia despre mesajul filmului 

vizionat; 

- să facă o poză cu coperta cărții sau a revistei și 

să o trimită dirigintelui însoțită de un scurt 

comentariu despre cartea (revista) aleasă; 

- să aleagă două exponate din două muzee diferite 

pe care să le prezințe pe scurt, explicând ce l-a 

determinat să le aleagă; 

- să răspundă întrebărilor unui test de cultură 

generală și să facă o captură de ecran cu 

rezultatul. 

pe care să le 

transmită 

online 

dirigintelui și 

să le adauge în 

portofoliul 

personal 

3. Hobby / 

Ateliere de 

creație 

Hobby-uri (muzică, dans, desen, pictură, gătit, 

fotografie, puzzle, sport, mecanică, grădinărit, 

construcții, etc.) 

Realizare de obiecte decorative 

Obiecte decorative din materiale reciclabile 

Să realizeze colecții sau expoziții de obiecte 

(Elevii își pot prezenta hobby-urile și creativitatea 

realizănd fotografii sau scurte  videoclipuri cu ceea 

ce îi pasionează, cu ceea ce fac sau creează în casă 

sau în jurul casei.) 

Cadre didactice, 

Diriginți 

Elevi din clasele 

de liceu zi și 

seral, învățământ 

profesional, 

Părinți 

Elevii vor trimite diriginților poze/ filmulețe  care 

surprind activitățile desfășurate  (se pot 

fotografia/ filma gătind, cântând, dansând, 

reparând bicicleta, pictând,  plantând sau îngrijind 

plantele, prezentându-și colecția de mașinuțe, 

echipamente sportive, jocuri video, făcând colaje 

cu pozele cele mai frumoase pe care le-au în 

telefon, etc.). 

Poze sau 

videoclipuri cu 

activități ale 

elevilor 

4. Activități 

sportive / 

Activități 

distractive 

Diverse sporturi indoor sau outdoor pe care elevii 

le pot adapta pentru a fi făcute acasă 

Programe de antrenament in casă 

Jocuri, experimente sau activități distractive 

realizate în casă 

(Elevii își demonstrează abilitățile sportive, 

rezultatele obținute până acum, modul cum 

adaptează sporturile preferate la „statul în casă” 

prin diverse activități sau joacă jocuri de interior)  

Cadre didactice, 

Diriginți 

Elevi din clasele 

de liceu  zi și 

seral, învățământ 

profesional  

Părinți 

Elevii vor trimite diriginților imagini cu cel puțin 

2 dintre activitățile sportive sau jocurile preferate  

 

Poze sau 

videoclipuri cu 

activități ale 

elevilor 

5. Orientare in 

carieră / 

Autocunoaștere 

Sfaturi pentru alegerea carierei 

Prezentarea unor meserii 

Teste de abilități pentru orientare profesională 

Teste de autocunoaștere 

Director, Cadre 

didactice, 

Diriginți 

Elevi din clasele 

Elevii vor alege cel puțin 2 prezentări sau teste și 

vor trebui să răspundă întrebărilor din test și să 

facă o captură de ecran cu rezultatul sau cu 

prezentarea care i-a interesat.  

Imagini cu 

rezultatele 

testelor sau 

prezentărilor 



 

Filme documentare referitoare la autocunoaștere 

sau orientare profesională 

(Elevii vor alege posibilele meserii potrivite cu 

abilitățile și interesele lor în urma analizei 

rezultatelor la teste de autocunoaștere sau a 

vizionării prezentărilor unor meserii) 

de liceu zi și 

seral, învățământ 

profesional, 

Consilier școlar, 

Părinți 

Pot realiza o fișă cu avantaje și dezavantaje ale 

câtorva meserii de care sunt interesați. 

urmărite, fișe 

de decizie 

6. Educație 

ecologică / 

Educație 

pentru sănătate 

Prezentări ale unor atracții turistice,  

Zone protejate din țară sau stăinătate 

Sfaturi pentru o viață sănătoasă 

Alimentație sănătoasă,  

Medicină 

Consiliere  

Voluntariat 

(Elevii vor viziona cel puțin un material legat de 

educația ecologică, prezentându-l pe scurt 

Pentru domeniul Educație pentru sănătate, elevii 

vor viziona cel puțin un material din cele sugerate 

și vor da un exemplu de principiu de viață 

sănătoasă pe care îl respectă) 

Cadre didactice, 

Diriginți 

Elevi din clasele 

de liceu zi și 

seral, învățământ 

profesional, 

Părinți 

Elevii vor realiza o prezentare sau un top al 

atracțiilor turistice preferate (menționând 

motivele pentru care ar merita să fie vizitate), vor 

face o captură de ecran pentru materialele  de 

educație pentru sănătate vizionate sau vor întocmi  

o fișă de observație. 

Imagini și 

materiale 

realizate de 

către elevi 

7. Feedback 

elevi și părinți 

Chestionar pentru elevi 

Chestionar pentru părinți 

Elevi, părinți, 

diriginți, Comisie 

de monitorizare 

La finalul săptămânii elevii și părinții sunt rugați 

să evalueze activitățile desfășurate. 

Chestionare 

 

 

Director,   Coordonator pentru proiecte şi programe educative, 

Prof. ing. Băişanu Steliana      Prof. Coşeri Corina 


