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≈ Despre dascăli şi elevi ≈ 

Gânduri introductive.... 
 

Activități extracurriculare și Programul „Școala altfel” de acasă 
 

Activitățile organizate în afara orelor de curs sau în afara școlii se 

circumscriu unui spectru larg și divers în influențe educative. Munca în afara 

clasei și a școlii contribuie din plin la lărgirea orizontului cultural, științific al 

elevilor, îmbogățește cu noțiuni noi cunoștințele dobândite la lecții, contribuie la 

formarea și la consolidarea unor priceperi și deprinderi practice, fără de care nu 
este posibilă integrarea socială. 
 Temele abordate îşi propun tratarea problematicii actuale a 
învăţământului în contextul asigurării standardelor de calitate în educaţie. 

Totodată, creşterea calităţii procesului educaţional este completă prin 
dezvoltarea şi promovarea potenţialului activităţilor educative extraşcolare ca 

modalitate complementară de integrare socială şi participare activă a tinerilor în 
comunitate şi îmbunătăţirea activităţilor instructiv-educative din învăţământul 
contemporan. 

 Anul acesta, învățământul românesc a fost supus unei încercări. Odată cu 

instalarea stării de urgență din cauza pandemiei cu COVID19, tot sistemul 

educațional a trebuit să regândească actul instructiv-educativ în așa fel încât nu 

a mai făcut-o niciodată. Toate activitățile de la clasă s-au mutat în cadrul on-

line, toate privirile de care aveau nevoie dascălii nu mai erau în fața acestuia, 

ochișorii lor aflându-se în spatele unui ecran.  

 Încă din prima zi a schimbării forțată, au apărut întrebări: cum vom obține 

un feed-back de la elevi?, cum vom face disciplinele fără să mai interacționăm 

cu elevii?, cum se vor antrena elevii noștri pentru a face față competițiilor?, fără 
să ne imaginăm vreodată că va urma o perioadă de două luni de izolare. 
 Prezentul număr al reviste „Tribuna sportivului” vrea să arate câteva din 

activitățile desfășurate la nivelul Liceului cu Program Sportiv Arad pe parcursul 

anul școlar 2019-2020, dar mai ales a vrut să evidențieze activitățile desfășurate 

în Programul „Școala altfel” realizată în acest an cu adevărat „altfel”, în mediul 
on-line, de acasă, în izolare.  

 Prin aceste activități, cadrele didactice au abordat diferite teme ținând cont 

de: educația interculturală, educație ecologică, educație nutrițională, educație 

oratorică și mass-media, educație pentru timpul liber, rupându-i pe elevi din 

lumea tristă și părăsită dominată de pandemie.  
 Cadrele didactice au demonstrat că indiferent de tehnologizarea pe care o 

trăim și o „gustăm”, implicarea, devotamentul și inima profesorului nu pot fi 

înlocuite de un laptop, iar școala își va păstra mereu menirea în viața copiilor și 
a societății.     

director prof. Mandache Gheorghe 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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 În luna decembrie 2019, doamna director 

adjunct Kuschausen Cristina Teodora alături de 

doamna prof. Blaj Ancuța, doamna prof. Körösi 

Ramona, domnul prof. Bondor Bogdan și domnul 

prof. Tulescu Alexandru au participat la stagiul de 

formare în Lisabona din cadrul proiectului 

„Erasmus+ Vise împlinite în și prin sport”. 

 A fost o ocazie unică de a câștiga 

experiență în domeniu sportiv de la cele mai mari 

cluburi sportive ale Portugaliei: Benfica și 

Sporting, de a se întâlni cu mari sportivi, dar și de 

a participa la conferințe cu renumiți antrenori. 

 Domnii profesori au asistat la numeroase 

meciuri demonstrative de fotbal și handbal și au 

vizitat bazele sportive ale acestor cluburi, dar și 

Universitatea de Sport din Lisabona. 

 De-asemenea, acest proiect a fost o 

oportunitate pentru participanți de a vizita și 

punctele turistice ale Lisabonei: Liftul din Santa 

Justa, orașul vechi Alfama, Cabo da Roca, 

catedrala Santa Maria Maior. 

director adjunct prof. Kuschausen Cristina 
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Cake Day – un moment dulce pentru un 

zâmbet 

 

 

  Joi, 21.11.2019, elevii, părinții și 
cadrele didactice de la  Liceul cu Program 

Sportiv Arad, locația Gai, s-au îndulcit în 
cadrul activității interdisciplinare „Cake 
Day”. Fiindcă procesul instructive-educativ 
se realizează într-o strânsă legătură cu 

părinții și alți participant ai comunității, 
cadrele didactice s-au gândit să organizeze 

cu elevii și părinții o activitate cu scop 
caritabil.  

„Cake Day” este o activitate cu tradiție 
în școala noastră, care constă într-un târg 
unde se oferă doar prăjituri de casă, 

preparate de elevi și părinții acestora. 

Grupul țintă al acestei 

activități a fost alcătuit din elevii de 
la clasele primare și gimnaziale din 
localul Gai. 

Ca dovadă că educabilii învață 

la școală despre toleranță și 
altruism, aceștia au hotărât ca banii 
care s-au adunat în urma 
degustărilor de prăjituri să fie 

folosiți pentru a lua cadouri colegilor 
mai mici, din clasele primare. 

Cadrele didactice mulțumesc 

atât părinților pentru efortul depus, 

cât și celorlalți reprezentanți ai 

comunității care au participat la 
activitate. 

 

Prof. Gavriluță Călina 
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Comisarul Meszar Răzvan alături de elevii 
de clasa a III-a de la Liceul Sportiv Arad 

 

În data de 21 octombrie 2019, 

Comisarul Meszar Răzvan le-a făcut o 

vizită elevilor de clasa a III-a B, de la 

Liceului cu Program Sportiv din Arad. 

Elevii au învățat alături de polițiști 

principalele reguli de circulație. 

Această acțiune a avut ca scop 

învățarea principalelor reguli de 

circulație precum și respectarea lor de 

către elevii care încă sunt la vârsta la 

care mai au multe de învățat.   

La îndrumarea doamnei 

învățătoare Kocsis Maria-Magdalena, precum și a Comisarului Meszar Răzvan, 

copiii au înțeles cât de important este să respecte aceste reguli circulație, să fie 

atenți la drum și să poarte întotdeauna centura de siguranță în timp ce 

călătoresc cu un autoturism. Copiii au fost extrem de încântați de această 

activitate care a fost o adevărată 

reușită, iar vremea a ținut cu 

ei. Elevii au înțeles că polițiștii sunt 

prietenii copiilor și le apără 

întotdeauna viața. 

Prin amabilitatea domnului 

Comisar Răzvan Meszar s-au 

distribuit pliante cu materialul 

„Siguranță de nota 10” și cărți 

„Pepe, copiii și regulile de 

circulație” și s-au executat 

traversări la trecerea de pietoni din 

apropierea școlii”. 

 

 

prof. înv. primar Kocsis Maria-Magdalena  
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Siguranță de nota 10 la Liceul cu Program 

Sportiv Arad 

 

  În data de 12 noiembrie 2019, la Liceul cu 
Program Sportiv Arad s-a desfășurat activitatea „Siguranță 

de nota 10”, activitate susținută de comisarul Meszar 
Răzvan și Memete Andreea, reprezentant de la Crucea 

Roșie. 
  Grupul țintă al acestei activități: 64 de elevi din 
clasa a XII-a.  

Principalul obiectiv al activității a fost siguranța în 
trafic. Elevii au avut ocazia ca prin intermediul unor 
ochelari profesionali să înțeleagă impactul la nivelul 

simțurilor atunci când șoferul se află în stare de ebrietate. 
Atât domnul comisar, cât și doamna Andreea a explicat 

elevilor pericolul la care se supune conducătorul auto aflat 
în stare de ebrietate. Mai mult de atât, domnul comisar, 
doamna Andreea și cadrele didactice prezente la activitate 

au evidențiat pericolul și riscul 
foarte mare la care sunt supuși și 
restul participanților la trafic atunci 

când decidem să urcăm la volan în 
stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe. 

Pe lângă această simulare, elevii au fost informați 
despre modalitatea de acordare a primului ajutor la locul 
accidentului, cât și despre posibilitatea de a deveni 

victime ale traficul de persoane. 
Ținând cont de pericolele la care sunt supuși tinerii 

în ziua de azi, Liceul cu Program Sportiv Arad a programat 
și în lunile următoare alte activități pe aceste teme în 
parteneriat cu Poliția Română, Crucea Roșie și Asociația 

Euromediu. 
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Scriitoarea Lucia Bibarț și o zi de pomină, la 
Liceul cu Program Sportiv din Arad 

 

Fiecare județ își are scriitorii săi valoroși, contemporani. Aceste 

personalități literare sunt adevărate modele de cultură, de talent și nu în ultimul 

rând, de conduită morală. Invitarea lor în mijlocul elevilor poate deveni o 

experiență benefică în educarea elevilor, în trezirea interesului lor pentru lectură. 

La inițiativa doamnei prof. Kocsis Maria-Magdalena, echipa de proiect 

formată din doamnele prof. Cucu Nadia, Noghi Maria, Bonca Simona, Păcurar 

Carolina și Mihalca Anne-Marie, împreună cu elevii ciclului primar ai Liceului 

cu Program Sportiv Arad, s-au întâlnit cu Președinta Ligii Scriitorilor Arad, d-na 

Lucia Bibarț.  

Prin amabilitatea doamnei scriitoare Lucia Bibarț, copiii au pășit în lumea 

volumului O ZI DE POMINĂ, un volum pe gustul celor mici, cu întâmplări hazlii. 

Copiii au fost foarte entuziasmați de întâlnire, au avut posibilitatea de a-i adresa 

întrebări d-nei Lucia, dar au și lecturat scurte întâmplări din volumul mai sus 

amintit. 

Prin prezența doamnei Lucia 

Bibarț, am avut bucuria să 

cunoaștem, într-o toamnă plină de 

culoare, dincolo de un scriitor, un 

om cu un suflet mare, a cărui 

lumină din priviri ne va rămâne 

mult timp întipărită în inimă. Vă 

mulțumim pe această cale, d-na 

Lucia Bibarț pentru vizita pe care ați făcut-o în mijlocul elevilor noștri. 
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Săptămâna legumelor şi a fructelor donate 

 

În perioada 25-29 noiembrie 2019 la Liceul cu Program Sportiv 

s-a desfăşurat activitatea „Săptămâna 

legumelor şi a fructelor donate”. La 

iniţiativa doamnelor învăţătoare, dar și 

a cadrelor didactice sub coordonarea 

doamnei prof.înv.primar Păcurar 

Carolina, elevii au fost mobilizaţi să 

adune cât mai multe fructe şi legume, 

dar şi alte produse alimentare pentru a 

putea aduce o mică lumină în sânul 

unor familii nevoiaşe. 

Cadrele didactice au fost impresionate de numărul foarte mare 

de produse adunate de micuţii noştri elevi care ascund în sufletul lor 

o bunătate deosebită. În data de 

29.11.2019, elevii au adunat 

toate produsele pentru a fi 

transportate la Parohia Ortodoxă 

Bujac, preotului Vasile Pop, care 

s-a ocupat de distribuirea lor spre 

familiile nevoiaşe. 
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prof.înv.primar Păcurar Carolina 
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Voluntari din Georgia, Turcia și Grecia în 
cadrul Proiectului „Discover” la Liceul cu 

Program Sportiv Arad 
 

AIESEC este un ONG prezent în peste 200 de țări, care are drept scop 

dezvoltarea abilităților de lider în tineri. Face acest lucru prin facilitarea 

schimburilor de experiență, de către membrii activi (studenți și liceeni din județul 

Arad), iar studenților din toată lumea le este oferită posibiliatea de a participa la 

un program de voluntariat într-o țară aleasă de ei. 

Proiectul Discover a demarat pe 21 ianuarie și se va încheia în luna 

februarie, pentru Liceul cu Program Sportiv Arad. Municipiul Arad este cuprins 

pentru prima dată în anul 2020, în acest proiect. Orașul nostru va găzdui voluntari 

internaționali din Turcia, Grecia și Georgia. 

Acest proiect are scopul de a le oferi copiilor deschidere către alte culturi, 

educație nonformală în vederea dezvoltării unor abilități din sfera inteligenței 

emoționale precum comunicarea, creativitatea, lucrul în echipă, 

responsabilitatea, conștientizarea propriilor calități, ca ulterior aceștia să se 

poată integra mai ușor în societate. 

Sesiunile au fost desfășurate de voluntari internaționali, care îi vor ajuta 

pe elevi să se dezvolte pe plan emoțional şi să își îmbunătățească abilitățile de 

limbă engleză.  

În cadrul proiectului, voluntarii și-au prezentat țările din care provin, 

tradițiile lor, împărtășindu-le elevilor noștri bucuria de a fi în țara noastră, alături 

de noi. Liceul cu Program Sportiv Arad susține acest parteneriat și vine în 

sprijinul acestor voluntari prin participarea directă la activitățile comune 

desfășurate la clasă de acești voluntari. 
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Mihai Eminescu – actual sau perimat? 

 

 În data de 15 ianuarie 2020, elevii Liceului cu Program Sportiv Arad 

îndrumaţi de doamnele prof. de limba și literatura română, alături de doamnele 

prof. de educație muzicală și de istorie au pregătit o activitate în cinstea poetului 

Mihai Eminescu intitulată Mihai Eminescu – actual sau perimat? 

 Activitatea a urmărit dezvoltarea gustului pentru lectură, având ca texte 

suport poeziile lui Mihai Eminescu. Doamnele prof. şi elevii claselor V-VIII au 

pregătit un program cu caracter interdisciplinar pentru a evidenţia „actualitatea” 

poetului Mihai Eminescu. 

 Elevii claselor V-VI, îndrumaţi de doamnele prof. au pregătit un program 

artistic intitulat Eminescu – Idee continuă în care au redactat un colaj din 

versurile poetului în care au redat condiţia poetului: 

 Porni Luceafărul 

 La steaua care-a răsărit... 

              cândva 

 Fiind băiet păduri cutreieram, 

              dar 

 Trecut-au anii, 

 Ca nouri lngi pe şesuri... 

              apoi 

 Unde eşti, copilărie, 

 Cu pădurea ta cu tot? 

       şi 

 Sara pe deal, buciumul sună cu jale... 

 Vino-n codru, la izvorul care tremură pe prund. 

       căci 

 De treci codrii de aramă –  

Auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. 

acolo 

Vom visa un vis ferice.... 

Floare-albastră, floare-albastră 

Pe veci pierdut-o, vecinic adorat-o! 

Vreme trece, vreme vine... 

 dar 

Virtutea-i o nerozie. 

Geniul? – o nefericire! 

Toate-s praf...Lumea-i cum este.... 

Şi ca dânsa suntem noi! 
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Unde-s şirurile clare din viaţă-mi să le spun? 

Nu credeam să învăţ a muri vreodată! 

 şi totuşi 

Ce-ţi doresc eu ţie, ţara mea de dor, 

Dulce Românie... 

 

 După prezentarea acestui colaj, elevii au prezentat proiecte inspirate din 

poeziile poetului: Scrisoare III, Floare albastră, Glossă, Trecut-au anii, Fiind 

băiet păduri cutreieram, Sara pe deal, Călin (file din poveste). Proiectele vor fi 

expuse la panoul care va evidenţia talentul şi perspicacitatea elevilor. 

 Elevii Clasei a VIII-a au realizat o dezbatere pe tema prezentului proiect: 

Mihai Eminescu – actual sau perimat? O echipă alcătuită din trei băieţi a 

încercat să demonstreze că Mihai Eminescu nu mai este actual, deoarece temele 

poeziilor lui nu mai corespund sentimentelor tinerilor de azi care sunt foarte 

preocupaţi de noua tehnologie. Echipa adversă, alcătuită din trei fete, a încercat 

să demonstreze contrariul, anume că Mihai Eminescu este actual, poeziile lui 

fiind citite de numeroşi tineri, studiate aproape în fiecare an de studiu, începând 

de la nivelul primar. Echipa fetelor a subliniat faptul că opera scriitorului poate 

fi regăsită pe internet, semn că acestea sunt citite de un număr foarte mare de 

vizitatori. Un alt argument adus de echipa lor a fost numeroasele activităţi 

naţionale şi chiar internaţionale cum ar fi Festivalul Naţional de Muzică şi Poezie 

„Eminesciana”, festival care se desfăşoară în fiecare an în pădurea Scoreni din 

Republica Moldova. Pentru a demostra actualitatea poetului, elevele au parodiat 

poezia Glossă. 

 Elevii au înţeles că Mihai Eminescu a rămas până astăzi „cântăreţul” 

neîntrecut al iubirii, al naturii, al trecutului, al sufletului şi al pământului 

românesc, simbolizând melancolia absolută a poporului român. 

 

Prof. Moțiu Alina 
Prof. Rechtenwald Lavinia 

Prof. Vulpoiu Laura 

Prof. Vărcuș Alina 

Prof. Buga Loredana 
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O zi destinată sentimentelor 

 

 Pentru că programul școlar al elevilor trebuie să 

fie adaptat fiecărui elev în parte promovând activități 

interdisciplinare, cadrele didactice de la Liceul cu 

Program Sportiv Arad au profitat de ziua de 14 februarie 

2020 pentru a-i ajuta pe elevi să-și exprime 

sentimentele, promovând astfel toleranța în rândul 

tinerilor. 

Elevii şcolii noastre au decorat holul principal cu 

mesaje pozitive, de iubire. În pauza mare, în acordurile 

celor mai faimoase 

melodii de dragoste, 

aceştia au lipit pe spatele colegilor şi a cadrelor 

didactice mesaje pozitive, transformând astfel o zi 

ploioasă de februarie, într-una luminoasă cu 

multe zâmbete!  

Prin aceste activități, cadrele didactice își 

doresc să-i sensibilizeze pe elevi, promovând 

înțelegerea, acceptarea celui de lângă noi, 

exprimarea sentimentelor, pacea și iubirea. 

Tot pe parcursul acestei săptămâni, odată 

cu vremea care ne permite 

tot mai mult să ne 

petrecem timpul afară, 

elevii din locația din 

cartierul Bujac au început 

un amplu proiect de 

igienizare și îngrijire a mediului înconjurător. Elevii au 

început cu spațiul înconjurător școlii, iar săptămâna 

viitoare, vor continua cu străzile din apropierea acesteia. 

Sperăm ca acest proiect să-i determine atât pe elevi, cât 

și pe adulți să păstreze mediul curat. 
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Programul „Școala altfel” – desfășurat 

„altfel” prin sloganul „Distanța ne va ține 
împreună” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

director adjunct prof. Kuschausen Cristina Teodora 

Programul Şcoala altfel s-a desfăşurat în perioada 30 martie – 3 aprilie şi a avut drept 

scop implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi 

preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite 

domenii şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate în contexte nonformale, ținând cont de 

următoarele direcții educaționale: educația înterculturală, educația ecologică, educația pentru 

sănătate, educația pentru comunicare și mass-media, educația pentru cetățenie democratică și 

drepturile copilului, educația pentru toleranță, educația financiară. Astfel, misiunea școlii 

presupune dezvoltarea inițiativei în rândul elevilor, a leadershipului, a competențelor de rezolvare 

a problemelor sociale, făcând utile și necesare activitățile extracurrculare. Programul „Școala 

altfel” își propune să implice atât elevii, cât și cadrele didactice și părinții într-o suită de activități 

care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor și tinerilor, punând în valoare 

talentele și capacitățile lor în diferite domenii, stimulând participarea lor la acțiuni variate, în 

contexte formale și nonformale.  

Pe parcursul celor cinci zile de „școala altfel”, elevii trebuie să se bucure și să își desfășoare 

activitățile profitând de natură, joc și zâmbet. Dar, din păcate, anul acesta, s-a schimbat radical 

modul de desfășurare a acestor activități: în contextul pandemiei COVID19, cadrele didactice și-

au reorganizat activitatea în mediul on-line, așa cum nu au mai făcut niciodată până acum, 

cadrele didactice fiind nevoite să schimbe întreaga viziune asupra acestui program. 

Scopul activităţilor propuse este:  

Realizarea unei oferte culturale diversificate, atractive, inovatoare şi de calitate în mediul 

on-line. 

Obiective specifice: 

• Cultivarea interesului şi respectului faţă de mediul înconjurător; 

• Cultivarea spiritului de echipă şi al colegialităţii. 

• Cultivarea în rândul tinerilor a interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi într-un 
mediu ambiant: lectura on-line; 

• Valorificarea valenţelor creative ale elevilor; 

• Stimularea elevilor în exersarea scrierii creative; 

• Stimularea interesului pentru lectură prin jocuri de rol; 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate. 
 

  Activităţile planificate în perioada 30 martie – 3 aprilie s-au desfăşurat conform 

programului stabilit la nivelul unității de învățământ, în mediul on-line prin intermediul 

aplicațiilor și platformelor educaționale ZOOM și CRED. Activitățile propuse sunt parte integrantă 

din proiectele desfășurate la nivelul instituției de învățământ: „Culoare muzică și suflet curat” – 

educație pentru artă, „Gândește local, acționează global” – educație ecologică, „Prietenii și 

dușmanii corpului tău” – educație nutrițională, „La început a fost cuvântul” – educația pentru 

comunicare și mass-media, „Primăvară afară, primăvară în suflet” – educație pentru familie, 

schimbare și dezvoltare. 
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Școala altfel, 2020 

„Distanța ne va ține împreună” 

 

Cu creionul m-am jucat, uite așa am 

desenat! 

~nivel preșcolar~ 

 

 

 

 

 
Activități realizate de:   

prof.înv.preșcolar Aur Csilla 

ed. Cosma Nicoleta 

prof.înv.preșcolar Curtuțiu Miada 

prof.înv.preșcolar Dobroica Laura 

prof.înv.preșcolar Erdodi Izabela 

                      prof.înv.preșcolar Magdău Cristina 

prof.înv.preșcolar Onuțiu Anita 

                      prof.înv.preșcolar Oros Cristina 

prof.înv.preșcolar Spinare Viorica  

                       

 

            Liceul cu Program Sportiv Arad 

„Fă-te suflete, copil 

Și strecoară-te tiptil 

Prin porumb cu moț și ciucuri 

Ca să poți să te mai bucuri.” 

                   T. Arghezi 
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Peisaj de primăvară 
 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru timpul liber 

 

Numărul de participanți la activitate:74 
 

Efectivul de elevi:65 
 
Numărul cadrelor didactice:9 

 
Materiale necesare: 

- acuarele, coli A4, pensule, pahar cu apă, șervețele 
 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=hWgiBg3nJbA&fbclid=IwAR0jMwenXzTvN_kcFqne_XapiaG
xfAi2wuiRJJmO8BNCC-0vvWXTVB5ylD0 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

     La activități au participat un număr relativ mare de preșcolari,        

raportându-ne la situația în care ne aflăm. Pornind de la tema enunțată, copiii 

au vizionat un tutorial pe Youtube în care au fost explicate câteva tehnici pe care 

le-au aplicat apoi în lucrarea proprie. Pornind de la caracteristicile specifice 

vârstei preșcolare, copii au avut nevoie de ajutorul părinților. Ajutorul părinților 

a constat în asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților propuse, 

deoarece, copiii fiind de vârstă preșcolară, nu stăpânesc metodele de navigare pe 

internet și nici modul de operare cu aceste instrumente online. 

     Nu am întâmpinat probleme tehnice, activitatea necesitând doar acces la 

internet și materiale didactice regăsite în activitățile zilnice desfășurate la grupă, 

fiind cunoscute copiilor. 

     Părinții au răspuns pozitiv invitației de a fi alături de copii și cadre didactice 

în această săptămână și au participat activ la activități. 

       Activitatea a fost potrivită pentru nivelul de vârstă și intereselor copiilor. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWgiBg3nJbA&fbclid=IwAR0jMwenXzTvN_kcFqne_XapiaGxfAi2wuiRJJmO8BNCC-0vvWXTVB5ylD0
https://www.youtube.com/watch?v=hWgiBg3nJbA&fbclid=IwAR0jMwenXzTvN_kcFqne_XapiaGxfAi2wuiRJJmO8BNCC-0vvWXTVB5ylD0
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Feedback-uri  

•  

Andrea Mihaela Rabcsansky Si pe noi ne-a uimit dar se pare că e motivat caci le face pentru grădiniță. 

                         
Anca Anghelin - Saplacan Superb 
 

 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

Mențiuni finale:  

Educatoarele au coordonat activitatea propusă, au inițiat și menținut 

contactul cu părinții, fiind la dispoziția acestora cu sfaturi sau indicații atunci 

când a fost necesar. Activitatea s-a desfășurat între orele 9-12 dar și în intervalul 

16-18 pentru acei copii și părinți care din diverse motive nu au reușit să se 

încadreze în primul interval orar.  

 

 

 

https://www.facebook.com/apostol.andrea?comment_id=Y29tbWVudDo2NzQzODA0NTY2NDE2NThfNjc0NDQ0OTg5OTY4NTM4
https://www.facebook.com/saplacan.anca.3?comment_id=Y29tbWVudDo2NzQxOTgxMzMzMjY1NTdfNjc0MjEwMjY5OTkyMDEw
https://www.facebook.com/saplacan.anca.3?comment_id=Y29tbWVudDo2NzQxOTgxMzMzMjY1NTdfNjc0MjEwMjY5OTkyMDEw
https://www.facebook.com/apostol.andrea?comment_id=Y29tbWVudDo2NzQzODA0NTY2NDE2NThfNjc0NDQ0OTg5OTY4NTM4
https://www.facebook.com/saplacan.anca.3?comment_id=Y29tbWVudDo2NzQxOTgxMzMzMjY1NTdfNjc0MjEwMjY5OTkyMDEw
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Albastrul, în lucrările copiilor 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru timpul liber 
 

Numărul de participanți la activitate:70 

 
Efectivul de elevi:61 
 

Numărul cadrelor didactice:9 
 

Materiale necesare: 

- acuarele, coli A4, pensule, pahar cu apă, șervețele, bețișoare de 
urechi 

 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=Ig1aX2I8C_E 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

   Pornind de la tema enunțată, copiii au vizionat un tutorial pe Youtube în care 

au fost explicate câteva tehnici pe care le-au aplicat apoi în lucrarea proprie. În 

materialul prezentat s-a realizat cu ajutorul vopselelor acrilice un ghiocel. Se 

solicită utilizarea în lucrare a culorii albastre. Subiectul picturii rămâne la 

aprecierea copiilor și a părinților, dar să conțină cât mai multă culoare albastră 

de intensitate diferită. Sarcina este de a combina alb cu albastru pentru a obține 

diferite nuanțe de albastru .S-a specificat că se pot utiliza orice fel de acuarele 

sau culori pe care le au acasă pentru a nu genera costuri și drumuri 

suplimentare. Ajutorul părinților a constat în asigurarea condițiilor necesare 

desfășurării activităților propuse, deoarece, copiii fiind de vârstă preșcolară, nu 

stăpânesc metodele de navigare pe internet și nici modul de operare cu aceste 

instrumente online. 

     Nu am întâmpinat probleme tehnice și materiale utilizate sunt cunoscute 

copiilor. 

     Activitatea a fost potrivită pentru nivelul de vârstă și intereselor copiilor, 

oferind copiilor posibilitatea și libertatea de a viziona, analiza și a pune apoi în 

practică tehnici noi. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig1aX2I8C_E
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Feedback-uri  
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Dovezi ale activității desfășurate:  

      

 

 

 

 

 

 

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale:  

Educatoarele au coordonat activitatea propusă, au inițiat și menținut 

contactul cu părinții, fiind la dispoziția acestora cu sfaturi sau indicații atunci 

când a fost necesar. Activitatea s-a desfășurat între orele 9-12 dar și în 

intervalul 16-18 pentru acei copii și părinți care din diverse motive nu au reușit 

să se încadreze în primul interval orar.  
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Culorile curcubeului 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru timpul liber 
 

Numărul de participanți la activitate:71 

 
Efectivul de elevi:63 
 

Numărul cadrelor didactice:9 
 

Materiale necesare: 

- acuarele, coli A4, pensule, pahar cu apă, șervețele, creioane 
colorate 

 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=F7-JtvCiC3E&t=49s 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

     Pornind de la tema enunțată, copiii au vizionat un tutorial pe Youtube în care 

au fost explicate câteva tehnici pe care le-au aplicat apoi în lucrarea proprie. Am 

optat pentru această temă a curcubeului pentru a aminti copiilor culorile care 

se regăsesc în curcubeu. De asemenea, pornind de la realitatea  care ne 

înconjoară, mulți alți copiii, din alte colțuri ale lumii stau în aceste momente în 

case și de asemenea pictează, desenează un curcubeu, ca simbol al speranței, 

dar și de încurajare în aceste vremuri de restriște. Ajutorul părinților a constat 

în asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților propuse, deoarece, 

copiii fiind de vârstă preșcolară, nu stăpânesc metodele de navigare pe internet 

și nici modul de operare cu aceste instrumente online. 

     Nu am întâmpinat probleme tehnice și materiale utilizate sunt cunoscute 

copiilor. 

     Activitatea a fost potrivită pentru nivelul de vârstă și intereselor copiilor, 

oferind copiilor posibilitatea și libertatea de a viziona, analiza și a pune apoi în 

practică tehnici noi. 

 

9.Feedback-uri  

Culda Manu: „Da, foarte mult i-a plăcut atât ei, cât și frățiorilor...ei au ajutat cu 

prezența. Sunt încântați de toate pentru ca nu se plictisesc " 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=F7-JtvCiC3E&t=49s
https://www.facebook.com/emanuel.culda.1
https://www.facebook.com/emanuel.culda.1
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Dovezi ale activității desfășurate:  

        

 

   

 

11.Mențiuni finale:  

Educatoarele au coordonat activitatea propusă, au inițiat și menținut 

contactul cu părinții, fiind la dispoziția acestora cu sfaturi sau indicații atunci 

când a fost necesar. Activitatea s-a desfășurat între orele 9-12 dar și în intervalul 

16-18 pentru acei copii și părinți care din diverse motive nu au reușit să se 

încadreze în primul interval orar.  
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Sunt un pictor talentat! 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru timpul liber 

 

Numărul de participanți la activitate:69 
 

Efectivul de elevi:60 
 
Numărul cadrelor didactice:9 

 
Materiale necesare: 

- acuarele, coli A4, pensule, pahar cu apă, șervețele, bețișoare de 
urechi, creioane colorate 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=MKF_FJy3CxU 

     

Desfășurarea pe scurt a activității: 

   Pornind de la tema enunțată, copiii au vizionat un tutorial pe Youtube în care 
au fost explicate câteva tehnici pe care le-au aplicat apoi în lucrarea proprie. 

Ajutorul părinților a constat în asigurarea 

condițiilor necesare desfășurării 

activităților propuse, deoarece, copiii fiind 

de vârstă preșcolară, nu stăpânesc 

metodele de navigare pe internet și nici 
modul de operare cu aceste instrumente 
online. 

     Nu am întâmpinat probleme tehnice și 
materialele utilizate sunt cunoscute 
copiilor. 

     Activitatea a fost potrivită pentru 

nivelul de vârstă și interesele copiilor, 

oferind copiilor posibilitatea și libertatea 

de a viziona, analiza și a pune apoi în 
practică tehnici noi. 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKF_FJy3CxU
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Feedback-uri  

 
 

 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/emanuel.culda.1
https://www.facebook.com/emanuel.culda.1
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Dovezi ale activității desfășurate:  
 

  

 
           
   
 

   
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mențiuni finale:  
Educatoarele au coordonat activitatea propusă, au inițiat și menținut 

contactul cu părinții, fiind la dispoziția acestora cu sfaturi sau indicații atunci 

când a fost necesar. Activitatea s-a desfășurat între orele 9-12 dar și în intervalul 

16-18 pentru acei copii și părinți care din diverse motive nu au reușit să se 

încadreze în primul interval orar.  
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Cu creionul m-am jucat, uite așa am 

desenat! 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru timpul liber 
 

Numărul de participanți la activitate:71 
 
Efectivul de elevi:62 

 
Numărul cadrelor didactice:9 
 

Materiale necesare: 

- acuarele, coli A4, pensule, pahar cu apă, șervețele, creioane 
colorate 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=xGfXZkHcPYc 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

  Pornind de la tema enunțată, copiii au vizionat un tutorial pe Youtube în 

care au fost explicate câteva tehnici pe care le-au aplicat apoi în lucrarea proprie. 

Ajutorul părinților a constat în asigurarea condițiilor necesare desfășurării 

activităților propuse, deoarece, copiii fiind de vârstă preșcolară, nu stăpânesc 

metodele de navigare pe internet și nici modul de operare cu aceste instrumente 

online. 

  Nu am întâmpinat probleme tehnice și materiale utilizate sunt cunoscute 

copiilor. 

     Activitatea a fost potrivită pentru nivelul de vârstă și interesele copiilor, 

oferind copiilor posibilitatea și libertatea de a viziona, analiza și a pune apoi în 

practică tehnici noi. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGfXZkHcPYc
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Feedback-uri  

 

 



Tribuna sportivului, nr. 13 ~ An școlar 2019-2020 ~ 

32 
 

 

Dovezi ale activității desfășurate:  
       

 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mențiuni finale:  
Educatoarele au coordonat activitatea 

propusă, au inițiat și menținut contactul cu 

părinții, fiind la dispoziția acestora cu sfaturi sau 

indicații atunci când a fost necesar. Activitatea s-

a desfășurat între orele 9-12 dar și în intervalul 

16-18 pentru acei copii și părinți care din diverse motive nu au reușit să se 

încadreze în primul interval orar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/emanuel.culda.1
https://www.facebook.com/emanuel.culda.1
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Școala altfel, 2020 

„Distanța ne va ține împreună” 

 

Proiect educațional 

„Culoare, muzică și suflet curat” 

~ educație pentru artă ~ 

„Logica te va duce din punctul A în punctul B . Imaginaţia te va duce oriunde 

vei vrea.” 
Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul activităților propuse de cadrele didactice în cadrul 

proiectului „Culoare, muzică și suflet curat”, au fost propuse 
următoarele obiective: 

• Să cunoască şi să-şi dezvolte capacităţile creative; 

• Să perceapă arta și actul creator ca fiind o parte importantă în 

dezvoltarea psihico-emoțională; 

• Să formeze şi să-şi dezvolte competenţe de comunicare şi dialog. 
 

Includerea diferitelor forme de artă (pictură, muzică, dans, teatru, etc) în 

viața elevului conduce la o deschidere către nou, la întărirea stimei de sine, la 

sporirea dorinței, precum și a capacității de a fi creativ. Arta a avut mereu rolul de 

a lăsa omul să fie creativ, să se descopere pe el, să își descopere aptitudinile, 

abilitățile și capacitățile, arta a reușit mereu să ne facă să comunicăm, să fim 

deschiși, fără prejudecăți, ne-a ajutat mereu să îl înțelegem mai bine pe cel de 

lângă noi. Să excludem arta din viața elevului, este ca și cum ai exclude educația 

din viata lui. 

Arta dezvoltă gândirea, sensibilitatea senzorială, comportamentală, îl 

pregătește pe copil sa traiască în frumusețe și armonie. Gesturile, culorile, 

cuvintele, mișcările, sunetele, sunt mijloace de exprimare, exteriorizare a 

dorințelor și așteptărilor. Arta are rolul de a sensibiliza, de a socializa și comunica 

indiferent de limba vorbită, de a exprima bucuria, tristețea, iubirea sau dorință. 
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Primăvara în culori 

 

 

Tipul activității:  
-Educaţia interculturală   

-Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 
virtuale,etc) 

 

Numărul de participanți la activitate:21 
 

Efectivul de elevi:29 
 

Numărul cadrelor didactice: 2 

 
Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie/caiete,  pensulă, 
acoarele, acces la internet pe un  grup de comunicare(whatsApp-contul 

părinților), bloc de desen, acuarele, pensulă 
 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=izOQ-GDVXaY 
https://www.youtube.com/watch?v=CL3svNrej3E 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea propusă are ca scop să identifice valori culturale prin intermediul 

a diferite arte, să compare tradiții românești cu tradiții din alte culturi, să 

exprime punctul de vedere față de diferite arte. 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare whatsapp, cu 

ajutorul părinţilor, deoarece nu toţi elevii pot citi, fiind doar în clasa pregătitoare 

şi nu am finalizat alfabetul. 

Am scris pe grupul de Whatsapp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-urile 

cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat ce 

activităţi ar putea face la tema respectivă. 

         O parte dintre elevii clasei nu au participat la activitate, deoarece nu au 

acces la tehnologie sau părintii au fost la munca, telefonul fiind singura sursa 

de internet. 

Modalități de evaluare: lucrările, materialele realizate de copii vor fi 

publicate în revistele școlii: „Tribuna sportivului”, ISSN 2067-5143 și „În lumea 

cărților”, ISSN - 2248 – 163X.   

https://www.youtube.com/watch?v=izOQ-GDVXaY
https://www.youtube.com/watch?v=CL3svNrej3E
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele propuse şi 

implicându-se activ în realizarea desenelor şi  completarea fişelor. 

 

Fișă realizată de:  

Prof.înv.primar Cucu Nadia Mihaela 

Prof. Tulescu Alex 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Spărgătorul de nuci 

 

Titlul activității: Spărgătorul de nuci 

Tipul activității: 

         -Educația pentru artă 

Numărul de participanți la activitate: 19 
Efectivul de elevi: 21 

Numărul cadrelor didactice: 3 
Materiale necesare: foi, creioane colorate, foarfecă, lipici, acuarele, 
laptop/ tabletă/telefon; 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 

• https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0 

• https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs 

• https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2545797-flori-de-primavara-powerpoint 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp, 
cu ajutorul părinţilor. 

Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor clasei, tema zilei. Am trimis 

link-urile cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare, dupa cum 
urmează: 

1. Ascultă cântecele din link-ul următor 

(https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0)  

și vizionează prezentarea despre florile de primăvară. 
(https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2545797-flori-de-primavara-
powerpoint) 

2. Vizionează filmulețul „Spărgătorul de nuci”, 
(https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs) 
 apoi realizează un desen care să ilustreze o scenă din filmul vizionat. 

 

 Sarcinile au fost realizate pe fișe și vor fi păstrate de elevi într-o folie 

pentru a fi aduse la școală și atașa portofoliului personal al acestora. 
Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0
https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs
https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs
https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0
https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs
https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea sarcinilor propuse. 

Doi elevi nu au participat la activităti toată săptămâna, neavând acces la 

internet. 

 
Activitate realizată de: 

Prof. înv. primar  Kocsis Maria-Magdalena 

Prof. Iuhoz Lavina 
Prof. Bondor Bogdan 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Culorile vii ale primăverii 

Tipul activității:  

Educația pentru artă, dezvoltare personală 

Numărul de participanți la activitate: 12 

Efectivul de elevi: 18 (clasa a III-a G) 
     Numărul cadrelor didactice: 2 
     Materiale necesare: computer, tabletă, telefon, coli de hârtie, acuarela, 

pensule, creioane colorate 
 
     Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=izOQ-GDVXaY 
https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0 

 
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Elevii au primit indicații referitoare la tema zilei și li s-au sugerat câteva 

linkuri pe care să le acceseze. Copiii au urmărit materialele propuse spre 

vizionare și au redat prin desen conținutul cântecului „Floricică de pe șes” sau 
au încercat să reproducă pictura prezentat în clip (peisaj de primavară). Pentru 
activitatea în limba engleză, copiii au realizat curcubeul „Totul va fi bine!” 

Majoritatea elevilor s-au implicat în activitate, unii dintre aceștia realizând 

toate activitățile propuse pentru tema zilei. Și părinții s-au implicat, facilitându-

le copiilor accesul la materialele video și trimițând fotografii cu lucrările realizate.  

Dintre problemele tehnice întâmpinate aș aminti lipsa suportului tehnic 

pentru a viziona materialele în condiții optime, la dimensiuni mai mari (unii elevi 

le-au vizionat pe ecranul telefonului mobil al părinților). Copiii și părinții au avut 

posibilitatea de a-mi adresa întrebări suplimentare pe grupul de Whats App sau 
telefonic. 

Elevii au conștientizat rolul artelor în viața cotidiană. De esemenea, au înțeles 

conținuturile materialelor prezentate și au respectat cerințele în realizarea 

sarcinilor de lucru. 
 

    Feedback părinți  

 

(A.F., mamă elev clasa a III-a G) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=izOQ-GDVXaY
https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0
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Dovezi ale activității desfășurate:  

                  

Popovici Alessia                                                           Dumitraș Dario 

       

Ernyi Robert                                                  Ernyi Robert 

    

Ernyi Robert                                         Liță  David 

Mențiuni finale: Prin activitățile realizate au fost atinse obiectivele propuse. 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Omilescu Mirela 

Prof. Gavriluță Călina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Primăvara, anotimpul verde! 
 

 

Tipul activității:  
-Educația pentru artă 

 

Numărul de participanți la activitate: 19  
 

Efectivul de elevi: 23 
 

Numărul cadrelor didactice:3 
 

Materiale necesare: foi, creioane colorate, foarfecă, lipici, acuarele, 
laptop/ tabletă/telefon; 

 

Sursele on-line utilizate (link-uri): 
• https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0 

• https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs 

• https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2545797-flori-de-primavara-powerpoint 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare 

WhatsApp, cu ajutorul părinţilor. 
Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

urile cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare, precum și 

activitățile concrete de realizat. Astfel au fost parcurși următorii pași: 

1. Ascultă cântecele din link-ul următor 

(https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0)  
și vizionează prezentarea despre florile de primăvară. 

(https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-t-2545797-flori-de-primavara-powerpoint) 
2. Realizează un desen, o pictură sau un colaj cu floarea de primăvară 
preferată de tine. Caută și scrie informații despre floarea preferată. 

3. Vizionează filmulețul „Spărgătorul de nuci”, 
(https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs) 
 apoi răspunde la următoarea întrebare: „Ce jucărie le-ai fi dăruit tu celor doi 
copii ca și cadou? Motivează răspunsul. 

 

 Sarcinile au fost realizate pe fișe și vor fi păstrate de elevi într-o folie 
pentru a fi aduse la școală și atașa portofoliului personal al acestora. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-

mi, astfel feedback-ul activităţii propuse. 
        

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.youtube.com/watch?v=
https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs
https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0
https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs
https://www.youtube.com/watch?v=EcuFi8tivMs
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea sarcinilor propuse. 

 

Fișă realizată de: 
Prof. înv. primar Păcurar Carolina 

Prof. Iuhos Lavinia 
Prof. Tulescu Alex 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Primăvară în natură, copaci înfloriţi  

           

Tipul activității:  

-Educaţia interculturală  

-Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite virtuale,etc. 
 

Numărul de participanți la activitate: 20 
Efectivul de elevi: 24 
Numărul cadrelor didactice:3 

Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie/caiete,  pensulă, 
acoarele 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

 
 https://www.youtube.com/watch?v=izOQ-GDVXaY 
https://www.youtube.com/watch?v=CL3svNrej3E 
 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare 

whatsapp, cu ajutorul părinţilor, deoarece nu toţi elevii pot citi, fiind doar în 

clasa I şi nu am finalizat alfabetul. 

Am scris pe grupul de Whatsapp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

urile cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat 

ce activităţi ar putea face la tema respectivă. 

Doamna profesor de limba engleză le-a trimis elevilor fişe de completat 

cu unele cuvinte în limba engleză, cunoscute de catre elevi şi de colorat, cu tema 

propusă „Primăvară în natură, copaci infloriţi”. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-

mi, astfel feedback-ul activităţii propuse. Toţi elevii care au participat la 

activitate mi-au trimis poze cu desenele realizare de către ei, iar eu i-am felicitat, 

fiind mulţumită de implicarea, atât a elevilor, dar mai ales a părinţilor, la 

activitatea propusă în prima zi de „şcoală altfel”, pentru toată lumea. 

Patru dintre elevii clasei nu au participat la activitate, deoarece nu au 

acces  la tehnologie. 

https://www.youtube.com/watch?v=izOQ-GDVXaY
https://www.youtube.com/watch?v=CL3svNrej3E
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea desenelor şi  completarea fişelor. 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Bonca Simona - Florina 

Prof. Moler Camelia 

Prof.Tulescu Alexandru 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Primăvara 

 

Tipul activității:  
-Educația pentru artă 

 

Numărul de participanți la activitate: 23 
 

Efectivul de elevi: 29 
 

Numărul cadrelor didactice: 2 
 
Materiale necesare:   calculator/telefon/tabletă, hârtie, intrumente de 

scris, creioane colorate, carioci, foarfecă, lipici 
 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v= pM0ZIR4XTl0  
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp. 

Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

urile cu filmuleţul pe care le-am propus copiilor spre vizionare, precum și 

activitățile concrete de realizat. Astfel au fost parcurși următorii pași: 

1. Ascultă cântecele din link-ul următor 

(https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0)  

2. Realizează coregrafia unui dans care să dureze maxim 3 minute pe muzica 

din link-ul de sus.  

2. Realizează un desen, o pictură sau un colaj cu un peisaj de primăvară.  

 

 Desenele vor fi păstrate de elevi într-o folie pentru a fi aduse la școală și 

atașa portofoliului personal al acestora. 

 Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=%20
https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0
https://www.youtube.com/watch?v=pM0ZIR4XTl0
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a plăcut elevilor. Ei au realizat 

sarcinile cu interes. 

 

 

Activitte realizată de:  

Prof.înv.primar Mihalca Anne-Marie 

Prof. Rotaru Sorin 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Desenul abstract 

Tipul activității:  

-Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 
virtuale,etc) 

Numărul de participanți la activitate: 5 
Efectivul de elevi: 14 
Numărul cadrelor didactice: 3 

Materiale necesare: ACUARELE, PENSULE, FOI A4 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

În prima zi de Școală Altfel, elevii clasei a VII-a  G, au desfășurat o activitate 

în cadrul Educație pentru artă. În prima fază, elevii au observat 4 tablouri 

celebre: Fata cu cercel de perlă, Noapte înstelată, Anemone-Ștefan Luchian. Apoi, 

au observat 3 tipuri de tablouri abstracte, iar după modelul dat, au realizat la 

rândul lor picturi abstracte, excelente! 

Elevii au fost încântați de aceasă activitate, iar creațiile lor au fost 

deosebite! 

Singura problemă ce ar putea fi menționată, este, faptul că, inainte de a 

arăta modele de tablouri abstracte, am fost întrebată de câțiva elevi, ce este un 

tablou abstract. 

Mă bucur, că, prin intermediul acestei activități au aflat si descoperit cum 

se transpune in artă noțiunea de abstract. 

De asemenea cred ca pentru unii dintre ei a fost prima oară când au văzut 

tablouri faimoase precum: Fata cu cercel de perlă, Noapte înstelată, Anemone-

Ștefan Luchian. 

Sper ca atunci când vor avea ocazia să le vadă într-un muzeu sau o carte 

cu picturi celebre să le recunoască și să-și aminteasca această activitate de la 

școală. 

Feedback și alte mențiuni: această activitate a fost una plăcută de elevi, așa 

cum au declarat în raportul realizat la finalul Săptămânii Altfel 
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Problema majoră întâlnită, a fost lipsa participării tuturor elevilor la 

activități, deși părinții au fost înștiințați în repetate rânduri de faptul că, elevii, 

primesc sarcini pentru școală online. 

Din păcate, mulți dintre elevii clasei a VII-a sunt singuri în timpul zilei, 

sau cu bunicii, mulți părinți sunt la muncă, astfel nu pot controla în totalitate 

cum decurge o zi din viața copiilor în această perioadă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Gavriluță Călina 

Prof. Ioana Dronca 

Prof. Buga Loredana 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Cum ne ajută artele în gândire? 
 

 

Tipul activității:  

-Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 
virtuale,etc) 

 

Numărul de participanți la activitate: 23 
Efectivul de elevi: 29 
Numărul cadrelor didactice: 6 

Materiale necesare: laptop, telefon, hârtie, creioane colorate 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 

https://www.youtube.com/watch?v=OctbQHnU5dg 

https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QclU 

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lDwlttyhGUQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI 

https://www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-kg 

 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

În urma definitivării listei participanților am creat, utilizând platforma 

folosită la instruirea CRED, o întâlnire online pe care participanții au accesat-

o folosind laptopul sau telefonul personal.  

Etapele definite pentru această activitate au fost: 

- Audierea părții I din opera Anotimpuri, de Vivaldi 

- Prezentarea unui tur virtual al unui muzeu 

- Vizionarea unui exemplu de realizare al unui peisaj de primăvară 

- Vizionarea piesei de teatru O scrisoare pierdută, de I. L. Caragiale 

- Vizionarea actului I din opera Spărgătorul de nuci, de Tchaikovsky 

- Realizarea din partea elevilor al unui desen care înfățișează un peisaj 

de primăvară 

- Discuții pe tema beneficiilor muzicii în procesul de gândire. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OctbQHnU5dg
https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QclU
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://www.youtube.com/watch?v=lDwlttyhGUQ
https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI
https://www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-kg
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Feedback-uri  

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

  Elevii s-au bucurat de folosirea mijloacelor tehnice actuale 

fiindcă ei aparțin unei generații strâns conectate de tehnologie. În 

urma discuțiilor s-au cunoscut mai profund deoarece discuțiile avute 

au adus la iveală preferințele muzicale ale fiecăruia. 
 

Activitate realizată de:  

Prof. Kiss Ana- Eniko 

Prof. Kuschausen Cristna 

Prof. Duca Ioana 

Prof. Buga Loredana 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Matematica și arta 

Titlul activității: Orașul meu geometric 

Tipul activității:  
           -Educaţia pentru tehnologie şi progres,Educația pentru artă, 
dezvoltare personală 

Numărul de participanți la activitate: 9 
Efectivul de elevi: 21 
Numărul cadrelor didactice:1 
Materiale necesare: creioane colorate, hartie,  laptop/telefon / calculator, 

Sursele on-line utilizate (link-uri): WhatsApp  

Desfășurarea pe scurt a activității: 

La începutul activității, doamna profesor Buțiu Emilia a recapitulat cu elevii 

formele geometrice și câteva noțiuni teoretice despre fiecare corp. 

Pentru următorul moment al activității, doamna prof. Kuschausen Cristina a 

propus elevilor vizionarea unor filmulețe despre „Orașe de poveste” 

(https://www.youtube.com/watch?v=9BDhe48ea34; 

https://www.youtube.com/watch?v=ruhR4eDJy8Y) 

Provocarea acestei activități, a venit din partea doamnei Emilia Buțiu. Elevii 

au avut de făcut un tablou din figuri geometrice, l-au fotografiat și au trimis pe 

WhatsApp fotografia respectivă. 

Evaluarea activității s-a făcut pe tot parcursul acesteia prin mesaje adresate 

prin WhatsApp și la sfârșitul activității fiecare elev a primit aprecieri scrise pentru 

activitatea desfășurată și implicare. 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

Figură 1- Ignat Iasmina , VI G 

 

 

 

                  Figură 2- Iambor 
Norbert  

                                   VIG 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9BDhe48ea34
https://www.youtube.com/watch?v=ruhR4eDJy8Y
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Figură 3-Cucu Izabela, VI G 

 

             Figură 4-Varga 
Claudiu,VIG 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 5-Feier Andreea , clasa a VIII-a G 

 

 

        Figură 6-Hobeanu Ramiro, clasa a VIII-a G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 7-Grad Beatrice, clasa a VIII-a G 
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Doamna profesoară Kuschausen Cristina a propus elevilor să redacteze un 

scurt text cu titulul „Orașul meu de poveste”. 

Somoșan Georgiana (Liceul cu Program Sportiv Arad): 

În viziunea mea, orașul meu de poveste ar fi un oraș unde toți locuitorii ar 

fi mereu fericiți, prieteni unii cu ceilalți, pozitivi și buni la suflet, ajutandu-se 

mereu la nevoie unul pe celălalt. Un oraș unde oamenii încearcă să nu polueze 

pe cât de mult posibil, și unde aceștia nu aruncă deșeuri pe jos, ci unde încearcă 

să protejeze cât mai mult natura. 

În orașul meu de poveste, oamenii au grijă de toate animalele străzii, 

oferindu-le adăposturi curate și călduroase, pline cu jucării unde acestea sunt 

iubite și îngrijite, dar și un adăpost pentru oamenii străzii, unde aceștia să aibă 

strictul necesar, dar și locuri de munca pentru ei, ca să-i ajute să revină la o 

viață normală. 

După cum se poate observa și în rândurile de mai sus, viziunea mea 

pentru un oraș de poveste se referă la un oraș curat, cu oameni fericiți, unde toți 

încearcă să îi ajute pe cei din jurul lor. 

Iescău Adelina (Liceul cu Program Sportiv Arad) 

Mi-e dor de orașul meu de poveste. Mi-e dor să mă întâlnesc cu colegii și 

prietenii mei, să ieșim, să ne plimbăm și să ne simțim bine în orașul nostru de 

poveste. Mi-e dor să mă plimb pe malul Mureșului, prin parcuri și să fiu 

înconjurată de oameni optimiști și plini de viață. Mi-e dor să urmăresc un film 

sau o piesa de teatru împreună cu oameni dragi. 

Mi-e dor de școală, de ore cu profesorii noștri iubiți și de discuțiile cu 

doamna dirigintă. Mi-e dor de meciurile de handbal și de zilele când urmăream 

jocuri din tribună și făceam galerie. Mi-e dor de sala noastră de clasă și holurile 

unde ne-am adunat amintiri deosebite. 

Mi-e dor de toate aceste activități, care împreună formează orașul meu de 

poveste! 

Hatcu-Ocak Sakira (Liceul cu Program Sportiv Arad) 

Orașul meu de poveste este Aradul. Aici m-am născut și am crescut alături 

de familie și prieteni. Acest oras este de poveste deoarece cele mai frumoase 

amintiri sunt petrecute aici. Pe aceste strazi ale Aradului, am învățat multe 

lucruri care acum îmi sunt de mare folos, cum ar fi ca atunci când cazi trebuie 

să te ridici sau am învățat să fac lucruri de care nu credeam că sunt capabilă. 

Încă de mică nu credeam că o să pot ajunge vreodată să merg cu bicicleta, dar 

după multe căzături și multe încercări nereușite mi-am dat seama că dacă îți 

propui să faci ceva și îți dorești acest lucru, poți realiza orice. Aradul este orașul 

în care am învățat multe lucruri și unde am avut multe trăiri și sunt sigură că 

voi mai avea parte de o multitudine de amintiri frumoase! 

Activitate realizată de:  

Prof.Buțiu Emilia 

Prof. Kuschausen Cristina Teodora 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Lumea mea geometrică 

 

Tipul activității:  
-Educaţia pentru tehnologie şi progres 

-Educația pentru artă, dezvoltare personală 
 

Numărul de participanți la activitate: 4 
 
Efectivul de elevi: 14 

 
Numărul cadrelor didactice:1 
 

Materiale necesare: creioane colorate, hartie,  laptop/telefon / calculator, 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Elevii au avut de făcut un tablou din figuri geometrice, l-au fotografiat și 

mi-au trimis pe WhatsApp fotografia respectivă. 

Evaluarea activității s-a făcut pe tot parcursul acesteia prin mesaje adresate 

prin WhatsApp și la sfârșitul activității fiecare elev a primit aprecieri scrise pentru 

activitatea desfășurată și implicare. 

 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof.Buțiu Emilia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Arta din sufletul nostru 

 

 

Tipul activității:  

-Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 
virtuale,etc) 

 

 

Numărul de participanți la activitate: 12 
Efectivul de elevi: 15 
Numărul cadrelor didactice: 3 

Materiale necesare:laptop, internet, site-uri arta 
 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 
www.youtube.com/watch?v=hWgiBg3nJbA 

www.youtube.com/watch?v=CL3svNrej3E 
www.youtube.com/watch?v=OctbQHnU5dg 

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/   
  www.youtube.com/watch?v=1DwlttyhGUQ  

www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI 

www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-kg actul I 
 
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Organizarea activităților a fost frontală. Elevii au vizionat galeriile propuse 

si au fost purtate discuții cu privire la tipurile de artă vizionate. Totodată am 

cerut un punct de vedere propriu cu privire la materialele vizionate și ascultate. 

Ulterior am cerut o reprezentare desenată a artei respective și un rezumat al 

actului vizionat.  

Majoritatea elevilor s-au implicat, dar cu rețineri. Doi părinți s-au implicat 

pentru a clarifica și a-și ajuta copiii.  

Probleme tehnice nu au fost, dar aceasta pentru că s-a desfașurat pe 

parcursul întregii zile, pe wattsup. Unii copii au răspuns solicitărilor în zilele 

următoare. Ca ansamblu activitatea s-a desfășurat conform planificării.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hWgiBg3nJbA
http://www.youtube.com/watch?v=CL3svNrej3E
http://www.youtube.com/watch?v=OctbQHnU5dg
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
http://www.youtube.com/watch?v=1DwlttyhGUQ
http://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI
http://www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-kg
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Feedback-uri  

 

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof.Todoca Mihaela 

Prof.Vulpoiu Laura 

Prof.Corhei Amalia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Arta în slujba omului 

 

Tipul activității:  

Educaţia pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale 

Numărul de participanți la activitate: 5  

Efectivul de elevi: 17 
Numărul cadrelor didactice: 4 
Materiale necesare: coli,pixuri,creioane colorate,carioci,calculator  

Sursele on-line utilizate (link-uri): 
https://www.youtube.com/watch?v=OctbQHnU5dg; 
https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QcIU  

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5  
https://www.youtube.com/watch?v=1DwltyhGUQ   

https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI  
https://www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-Kg-actul I 

 

Desfășurarea pe scurt a activității:  

 

Elevii clasei a V-a A şi părinţii lor au fost anunţaţi în fiecare dimineaţă 

despre tema zilnică,de către doamna dirigintă Vărcuş Alina. Comunicarea s-a 

realizat online, pe grupul clasei pe WhatsApp. Compunerile şi desenele copiilor 

au fost trimise pe mailul doamnei diriginte, pentru centralizarea lor. Elevii au 

vizionat zilnic link-urile recomandate, ce cuprind filme, secvenţe şi documentare, 

şi au avut ca sarcină de lucru să realizeze desene şi compuneri pe baza lor. În 

cadrul activităţii educative de luni, 30.03. 2020, copiii au scris despre rolul 

artelor în viaţa oamenilor. Referitor la implicarea elevilor, unii dintre ei s-au 

mobilizat activ, realizând ceea ce au avut de făcut. Părinţii copiilor participanţi 

la activitate au mijlocit trimiterea online a materialelor copiilor. Nu s-au 

întâmpinat probleme tehnice. Apreciem că prin activitatea legată de educaţia 

prin artă elevii au învăţat că artele au un rol social important şi să îşi dezvolte 

gustul pentru frumos. Materialele cele mai interesante vor putea fi publicate în 

revista şcolii „Tribuna sportivului.” 

 Feedback elevi:  

„Educaţia pentru artă”- „Muzica este un factor foarte important în viaţa unui 

om. Muzica adună oamenii la un loc, ne ajută să ne exprimăm mai uşor 

https://www.youtube.com/watch?v=OctbQHnU5dg
https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QcIU
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5
https://www.youtube.com/watch?v=1Dwltyh
https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI
https://www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-Kg-actul
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sentimentele, muzica este expresia dragostei. Muzica de calitate este scrisă şi 

interpretată de mari muzicieni, pianişti, tenori şi este iubită de toţi oamenii. 

Muzica este viaţă. Îmi place muzica instrumentală, unde se aude acordul unui 

singur instrument.” (Berariu Cristian,clasa a V-a A)  

 

Dovezi ale activităţii desfăşurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menţiuni finale: Elevii participanţi au fost receptivi la această activitate 

educativă şi şi-au îmbogăţit cultura generală. 

 

Activitate realizată de:  

Prof.diriginte Vărcuş Alina 

Prof.Rechtenwald Lavinia 

      Prof.Pocan Bianca  

Prof. Kiss Eniko 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Personalitate și artă 

Tipul activității:  

-Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 
virtuale 

Numărul de participanți la activitate: 26 elevi 

Efectivul de elevi: 29 elevi 
Numărul cadrelor didactice: 7 cadre 
Materiale necesare: calculator/laptop/telefon, sistem audio 

Sursele on-line utilizate (link-uri):   
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/   

https://www.youtube.com/watch?v=lDwlttyhGUQ   
https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI    

https://www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-kg  – actul I    

https://www.youtube.com/watch?v=3KZCkmG_d6w   
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 Dirigintele clasei a creat un grup al clasei în care au fost cuprinși elevii 

clasei a X-a B și cadrele didactice care predau la această clasă utilizând aplicația 
WhatsApp. Odată format grupul, dirigintele de comun acord cu membrii 
grupului au stabilit ora de participare la activitatea propusă. 

 În urma desfășurării activității, fiecare elev a trebuit să realizeze o scurtă 

prezentare a materialelor vizionate/ audiate, indicând motivația alegerii 
materialului. 
 Pe parcursul zilei nu au fost raportate probleme de ordin tehnic privind 
accesarea linkurilor. 

Feedback-uri  

 Elevii și-au prezentat motivarea pentru alegerea făcută, precum și ceea ce 
le-a trezit interes sub forma unor comentarii în cadrul grupului sau prin 

trimiterea unui e-mail către diriginte/ profesori cu privier la activitatea 

desfășurată. 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Bogdan Lucia 

Prof. Bătrân Patricia 

Prof. Mandache Gheorghe 

Prof. Körösi Ramona 

 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
https://www.youtube.com/watch?v=lDwlttyhGUQ
https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI
https://www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-kg
https://www.youtube.com/watch?v=3KZCkmG_d6w
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Rolul artei 
 

 

Tipul activității:  
-Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale,etc) 

Numărul de participanți la activitate: 30 
Efectivul de elevi: 32 
Numărul cadrelor didactice: 2 
Materiale necesare: laptop/telefon, sursa internet 

Sursele on-line utilizate (link-uri): 
http://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6Qc1U 

http://www.youtube.com/watch?v=1DwlttyhGUQ 
http://petitehalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ 

Desfășurarea pe scurt a activității: 
Cu ajutorul platformei Zoom, elevii au participat la activitățile descrise mai 

sus. 

S-au vizionat filmele și documentarele și s-au formulat unele puncte de vedere 

pe marginea documentelor și filmelor prezentate. 

Elevii au conștientizat virtuțile și rolul artelor.  
Feedback elevi 

Am realizat că artele au un rol social important și am înțeles rolul artelor în 

viața cotidiană. (Iosub Roxana, XII A) 
 

 

Truța Vlad, XIIA 
 
 

 
 
 

 
Activitate realizată de:  

Prof.Moțiu Alina 

Prof. Bătrâna Patricia Simona 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6Qc1U
http://www.youtube.com/watch?v=1DwlttyhGUQ
http://petitehalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
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Spărgătorul de nuci 

 

Tipul activității:  

-Educația pentru artă 
 

Numărul de participanți la activitate:14 
Efectivul de elevi: 23 
Numărul cadrelor didactice: 4 
Materiale necesare: laptop/tabeta/telefon, hârtie, creioane colorate 

Sursele on-line utilizate (link-uri):   
https://www.youtube.com/watch?v= EcuFi8tivMs  

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Elevii au fost invitați să vizioneze filmulețul „Spargatorul de nuci” apoi să 

își exprime punctul de vedere pe minim o jumătate de pagină în ceea ce privește 

rolul artei în educație și să realizeze un desen. Scopul acestei activități a fost ca 

elevii să realizeze că artele au un rol important în viața cotidiană și că există o 

legătură între arte și știință. 

Evaluarea activității s-a făcut pe tot parcursul acesteia prin mesaje 

adresate prin WhatsApp și la sfârșitul activității fiecare elev a primit aprecieri 

scrise pentru activitatea desfășurată și implicare. 

Feedback-uri  

Mi-a plăcut această activitate deoarece consider că arta este o modalitate 

de a învăța din trăirile artistului (Daria, cls. a V-a G) 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

                Santa Brighitta, VG 

 

Activitate realizată de:  

                                            Prof. Buțiu Emilia 

 Prof. Buga Loredana  

     Prof. Duca Ioana  

Prof. Tomuța Diana 

 
Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Muzeul, un nesecat izvor de inspirație 

 

Tipul activității:  

-Educația pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 
virtuale,etc) 

 

Numărul de participanți la activitate:27 
Efectivul de elevi:30 

Numărul cadrelor didactice:2 
Materiale necesare: laptop/telefon, sursa internet 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dN1XUV6QclU  

https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/  
https://www.youtube.com/watch?v=lDwlttyhGUQ  

https://www.youtube.com/watch?v=WW6KgGV6WNI  
https://www.youtube.com/watch?v=hGiJUc7S-kg – actul I  

https://www.youtube.com/watch?v= 
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

✓ Prin intermediul platformei Zoom, elevii au participat la întâlnire. 

Aceștia  au vizionat filmele și documentarele descrise mai sus iar 

apoi au avut loc discuții pe marginea materialelor prezentate, 

activitate ce a avut ca scop  cultivarea interesului elevilor pentru 

artă.  

✓ Elevii au avut ca ultimă   sarcină să aleagă  un muzeu pe care l-au  

vizitat virtual și să întocmescă un referat despre el. 

 

Feedback elevi  
 

Muzeul Ermitaj 
Muzeul Ermitaj, situat în centrul orașului Sankt Petersburg, pe malul 

Nevei, în Palatul de iarnă din Sankt Petersburg, este astăzi unul dintre cele mai 
mari si mai vechi muzee din lume. Mai mult de 60.000 de piese sunt expuse în 

aproximativ 1.000 de săli, în timp ce 3 milioane de obiecte sunt păstrate în 

rezervă. Muzeul a fost fondat in 1764 de țarina Ecaterina cea Mare a Rusiei si 
s-a deschis publicului in 1852. 
 

  Inițial, doar clădirea numită „Micul Ermitaj” purta acest nume. Astăzi, 

Ermitajul grupează un complex din mai multe clădiri, construite între secolele 

al XVIII-lea și al XIX-lea. Alături de „Micul Ermitaj”, găsim „Vechiul Ermitaj”, 

„Noul Ermitaj” și „teatrul Ermitajului”, cât și o mare parte din „Palatul de 
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Iarnă”, altădată rezidența principală a țarului Rusiei. De-a lungul ultimilor ani, 

o parte a clădirii Statului-Major situată lângă piața castelului, dar și palatul 

Menșikov au fost alipite complexului Ermitaj. 
 

Primul Palat al Iernii a fost construit în 1711; reconstruit în 1721, la 

moartea lui Petru cel Mare, este înlocuit în anii următori de către o creație a 
arhitectului Domenico Trezzini. Elizabeta, fiica lui Petru, estimase că acelei 

clădiri îi lipsea grandoarea și a cerut reconstruirea sa în 1754 de 
către Francesco Rastrelli. 
 

  În 1837 palatul a ars în întregime (incendiul a durat 30 de ore). Țarul 
Nicolae I a ordonat ca reconstruirea să fie identică: în primăvara anului 1839, 

lucrările au luat sfârșit. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Palatul de 
Iarna a fost distrus în timpul asediului din Leningrad, dar, cu timpul, a fost 
reclădit. Astăzi, clădirea se confruntă cu problemele cauzate de afluxul de 

vizitatori, a instabilității solului mlăștinos pe care edificiul a fost construit, dar 

și din cauza umidității provocate de apropierea sa de râul Neva. Au avut loc 

lucrări de restaurare între anii 1984 și 2005. 
 

Vechiul Ermitaj, construit într-un stil clasicist de către Jean Baptiste 

Vallin de la Mothe, este cel mai mic edificiu al complexului și a servit între anii 

1764 și 1775 ca refugiu pentru țarina Ecaterina cea Mare a Rusiei. În acest 

imobil, Ecaterina a depozitat primele picturi achiziționate de ea. Vechiul Ermitaj, 

numit, de asemenea, și Marele Ermitaj, a fost construit în 1787 de către Georg 

Falten pentru a adăposti o colecție care a crescut rapid: este clădirea cea mai 

puțin decorată a complexului. 
 

Leo von Kenze a construit între 1839 și 1852 Micul Ermitaj. Acesta este, 
probabil, singura sa operă care diferă de stilul pe care i l-a impus Ludovic I de 

Bavaria și poate fi declarată opera propriilor sale concepții artistice. Este singura 

clădire a complexului care nu se găsește de-a lungul Nevei. Cladirile Ermitajului 

au mai fost construite și pentru a face față înmulțirii colecțiilor. Aici pot fi găsite, 
printre altele, reconstituirea completă a unei loggii construită de către Rafael la 

Vatican. Statuile lui Atlas de pe fațada sa sunt, probabil, tipul de opere cel mai 
celebru din lume. 

 

  Teatrul Ermitajului a fost construit între 1783 și 1787. Teatrul țarilor era, 
în acel timp, primul teatru din Sankt-Petersburg. Piese de teatru au fost jucate 

aici până în 1796 și, mai nou, din 1989: în iarnă, baletul Kirov, printre alții, a 

interpretat diferite spectacole. Astăzi, teatrul servește numai ca sediu al 

administrației Ermitajului. Teatrul este cel mai mic din oraș căci el era, la origine, 

conceput pentru reprezentațiile private destinate familiei țarului. În mod normal, 
teatrul Ermitajului nu este deschis publicului. 
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(Borhan Raul, cls a IX-a A) 

 

 

Activitate realizată de: 

Prof. Szobolai Mihaela 

Prof. Bătrâna Patricia Simona 

 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

https://i2.wp.com/politeia.org.ro/wp-content/uploads/2014/04/ermitaj-1.jpg
https://i1.wp.com/politeia.org.ro/wp-content/uploads/2014/04/ermitaj-3.jpg
https://i0.wp.com/politeia.org.ro/wp-content/uploads/2014/04/ermitaj-4.jpg
https://i1.wp.com/politeia.org.ro/wp-content/uploads/2014/04/ermitaj-9.jpg
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Școala altfel, 2020 

„Distanța ne va ține împreună” 

 

Proiect educațional 

„Gândește local, acționează global” 

~ educație ecologică ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul privind educația ecologica „GÂNDEȘTE LOCAL-

ACȚIONEAZĂ GLOBAL” urmărește promovarea în rândul elevilor școlii a 

principiilor educației pentru mediu și pentru sănătatea mediului: 

dezvoltarea responsabilității față de mediu, promovarea dorinței și capacității 

de a aborda un stil de viață compatibil cu utilizarea adecvata și responsabilă 

a resurselor, dezvoltarea motivației și a abilităților de  participare la 

îmbunătățirea stării mediului, dezvoltarea eco-eticii etc. 

Pe parcursul activităților propuse de cadrele didactice în cadrul proiectului 

„Gândește local, acționează global”, au fost propuse următoarele obiective: 

• să-și îmbogățească cunoștințele cu informații despre mediu, sănătatea 

mediului, factori și agenți de poluare, colectare selectivă a deșeurilor etc.; 

• să coreleze informații deprinse în școală cu cele rezultate din cercetarea și 
analizarea la fața locului;  

• să conștientizeze și să aprecieze rolul mediului în societatea umană, în special 
cea contemporană; 

• să conștientizeze asumarea responsabilității de păstrare a sănătății mediului 

pe plan local și global. 

Scopul proiectului 
 

Să promoveze principiile educației pentru mediu și pentru 

sănătatea mediului 
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Pământul respiră. Opriți poluarea! 

  

Tipul activității:  

           - Educaţia ecologică, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale 

Numărul de participanți la activitate: 17 
Efectivul de elevi: 24 (clasa CP-I G) 

    Numărul cadrelor didactice: 1 

    Materiale necesare: computer, tabletă, telefon, coli de hârtie, acuarela, 
pensule, creioane colorate 

    Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ  

https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI 

 

 8. Desfășurarea pe scurt a activității: 

        Prin activitățile desfășurate am urmărit: 
- să sensibilizez membrii comunităţii cu privire la spaţiile verzi, prin acţiunile 

efectuate; 
- să manifeste iniţiativă, hărnicie, empatie 
faţă de mediul înconjurător, consecvenţă; 

- să deprindă tehnici de reciclare a 
materialelor; 
- să sensibilizez membrii comunităţii cu 

privire la păstrarea curăţeniei pe străzi şi în 
parc; 

- conştientizarea asupra importanţei 
protejării  naturii pentru o viaţă   sănătoasă, 
pentru un aspect estetic al mediului, pentru 

alinierea la  standarde europene; 
- stimularea copiilor în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi 
demonstrativ, prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu 

natural, curat; 
- antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi animalelor; 

- să cunoască regulile de minimă protecţie a naturii. 
 

Feedback elevi 

Activitate a fost atractivă și pe placul copiilor. 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

                   

         

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: Prin activitățile realizate au fost atinse obiectivele propuse. 

Copiii sunt mai receptivi și mai deschiși. 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Dobroica Zaharia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Salvaţi planeta, Pământ 

 

Tipul activității:  
-Educaţia ecologică  

Numărul de participanți la activitate: 20 
Efectivul de elevi:24 

Numărul cadrelor didactice:1 
Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie/caiete,  pensulă, acoarele/ 
creioane colorate.  

Sursele on-line utilizate (link-uri):    
 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ 
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI 
   

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare Whatsapp, cu 

ajutorul părinţilor, deoarece nu toţi elevii pot citi, fiind doar în clasa I şi nu am 

finalizat alfabetul. 

Am scris pe grupul de Whatsapp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-urile 

cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat ce 

activităţi ar putea face la tema respectivă. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse. Toţi elevii care au participat la activitate 

mi-au trimis poze cu desenele realizare de către ei, iar eu i-am felicitat, fiind 

mulţumită de implicarea, atât a elevilor, dar mai ales a părinţilor, la activitatea 

propusă în „şcoala altfel”, pentru toată lumea. 

         Patru dintre elevii clasei nu au participat la activitate, deoarece nu au 

acces la tehnologie. 

 

Feedback-uri  

-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on-line sau 

desfășurată la distanță, cu precizarea Feedback elevi și/sau Feedback părinți 

(le puteți solicita acceptul să le publicați sub formă de fotografie inserată a ceea 

ce au scris). 

Dovezi ale activității desfășurate:  

https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI


Tribuna sportivului, nr. 13 ~ An școlar 2019-2020 ~ 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea desenelor, respectând tema 

propusă. 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Bonca Simona - Florina 
 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Gândește local, acționează global 

Împreună protejăm planeta! 
 

Tipul activității:  

-Educația ecologică 

 

Numărul de participanți la activitate: 19  
 

Efectivul de elevi: 23 
 

Numărul cadrelor didactice:1 
 

Materiale necesare: foi, creioane colorate, foarfecă, lipici, acuarele, 
laptop/ tabletă/telefon; 

 

Sursele on-line utilizate (link-uri): 
• https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be 
• https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp, 

cu ajutorul părinţilor. 
Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

urile cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare, precum și 

activitățile concrete de realizat. Astfel au fost parcurși următorii pași: 
 

1. Vizionarea  videoclipurilor educaționale: 

• https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be 
• https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI 
 

2. Pe o fișă descrie 3 activități pe care tu le faci pentru protejarea mediului 

înconjurător. Realizează și un desen corespunzător fiecărei activități. 
 

  Sarcinile au fost realizate pe fișe și vor fi păstrate de elevi într-o folie 
pentru a fi aduse la școală și atașa portofoliului personal al acestora. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea sarcinilor propuse. 

 

Activitate realizată de: 
Prof. înv. primar Păcurar Carolina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Factorii care influențează sănătatea 

  

Tipul activității:  
-Educație pentru sănătate 

Numărul de participanți la activitate:11 
Efectivul de elevi:16 

Numărul cadrelor didactice: Katona Ana, Gavriluță Călina, Rus Adrian 
Materiale necesare:tabletă,telefon, internet,foi,culori; 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 
https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk 

   Desfășurarea pe scurt a activității: 
Elevii au vizionat câteva site-uri referitoare la un 

stil de viață sănătos.Unii au postat filmulețe în care fac 

exerciții de mișcare. Alții au realizat o colecție sau 

reguli pentru un stil de viață sănătos, iar alții au 

colorat imagini cu legume și fructe sau cu obiecte de 
igienă personală. 

Tot la această activitate, doamna Gavriluță Călina 
le-a trimis elevilor material pentru tema Dragostea 

pentru planeta Pământ. Elevii au realizat desene care 
se referă la protejarea mediului. 

Elevii care nu au internet sau WhatsApp nu  au 

putut posta pe grup. 
 Feedback-uri: 

 Elevii au realizat și învățat reguli pentru un stil 

de viață sănătos.Din reguli simple și ușoare poți 
realiza un stil de viață în avantajul tău. 

Dovezi ale activității desfășurate: 
 

 

 
 

 
 

Activitate realizată de: 

Prof.înv.primar Katona Ana 

Prof.Gavriluță Călina 
 

Liceul cu Program Sportiv 
Arad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fG7Ogxr3vNk
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Salvați planeta Pământ! 

 

Tipul activității:  

-Educaţia ecologică  
 

Numărul de participanți la activitate: 18 
Efectivul de elevi:21 
Numărul cadrelor didactice:1 

Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârti  / creioane colorate.  
Sursele on-line utilizate (link-uri):    
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI 

   

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare Whatsapp, cu 

ajutorul părinţilor. 
Am scris pe grupul de Whatsapp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-urile 

cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat ce 
activităţi ar putea face la tema respectivă. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse. Toţi elevii care au participat la activitate 
mi-au trimis poze cu desenele realizare de către ei, iar eu i-am felicitat, fiind 
mulţumită de implicarea, a elevilor, dar mai ales a părinţilor. 

         Trei dintre elevii clasei nu au participat la activitate, deoarece 2 nu au 
acces la internet, iar un elev este bolnav. 

 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
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Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea desenelor, respectând tema. 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Kocsis Maria-Magdalena 

 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Opriți poluarea! 

 

Tipul activității:  

- Educaţia ecologică, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale 

Numărul de participanți la activitate: 13 
Efectivul de elevi: 18 (clasa a III-a G) 

     Numărul cadrelor didactice: 3 

     Materiale necesare: computer, tabletă, telefon, coli de hârtie, acuarela, 
pensule, creioane colorate 

     Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ  

https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI 

https://www.youtube.com/watch?v=_GTkSx43-Tc 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Elevii au primit indicații referitoare la tema zilei și li s-au sugerat câteva 

linkuri pe care să le acceseze. Copiii au urmărit materialele propuse spre 

vizionare și au redat prin desen mesajele transmise prin aceste filmulețe 

(importanța protejării mediului, stil de viață responsabil). Unii copii au făcut o 

călătorie imaginară pe Marte.  

Majoritatea elevilor s-au implicat în activitate, unii dintre aceștia realizand 

ambele activități propuse pentru tema zilei. Și părinții s-au implicat, facilitându-

le copiilor accesul la materialele video și trimițând fotografii cu lucrările realizate.  

Elevii au efectuat exercițiile fizice propuse în linkul primit de la profesorul 

de sport. 

Dintre problemele tehnice întâmpinate aș aminti lipsa suportului tehnic 

pentru a viziona materialele în condiții optime, la dimensiuni mai mari (unii elevi 

le-au vizionat pe ecranul telefonului părinților). Copiii și părinții au avut 

posibilitatea de a-mi adresa întrebări suplimentare pe grupul de Whats App sau 

telefonic. 

Elevii au înțeles importanța protejării mediului. Au conștientizat 

importanța efectuarii exercițiilor fizice penru sănătate. De asemenea, și-au 

îmbogățit cunoștințele despre Planeta Marte.  

https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
https://www.youtube.com/watch?v=_GTkSx43-Tc
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Feedback elevi 

 Ernyi Robert 

Dovezi ale activității desfășurate:                    

         

 Popovici Alessia                                  Ostafe Ricardo 

      

Liță David                                                            Miklos Alexia 

      

Dumitraș Dario                                                  Ernyi Robert   
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Ernyi Robert                                                       Ernyi  Robert 

    

Miklos Alexia                                         Liță David 

Ernyi Robert 

Mențiuni finale: Prin activitățile realizate au fost atinse obiectivele propuse. 

Activitate realizată de:  

Prof. înv.primar Omilescu Mirela 

Prof. Gavriluță Călina 

Prof. Rusu Adrian 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Pământul – casa noastră 
 

Tipul activității:  

-Educaţia ecologică  

Numărul de participanți la activitate: 24 

Efectivul de elevi: 29 
Numărul cadrelor didactice: 1 
Materiale necesare: calculator/telefon/tabletă, hârtie, intrumente de 

scris, creioane colorate, carioci. 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/wa tch?v=1Ez80nLySP0&feature= youtu.be  
https://www.youtube.com/wa tch?v=Jn7H-KNAsTQ  
https://www.youtube.com/wa tch?v=eV_WIVau0EI 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 Am transmis pe grupul de Whatsupp al clasei link-urile cu filmulețele și 

următoarele sarcini: 

1. Vizionați filmulețele  

https://www.youtube.com/wa tch?v=1Ez80nLySP0&feature= youtu.be 

https://www.youtube.com/wa tch?v=Jn7H-KNAsTQ  

https://www.youtube.com/wa tch?v=eV_WIVau0EI 

2. Desenați planeta Pământ . 

3. Scrie 3-4 rânduri în care să îți exprimi părerea despre poluarea din localitatea noastră. 

 Părinții mi-au trimis fotografii cu rezolvarea sarcinilor. Am transmis mesaje de apreciere 

pentru munca elevilor. 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Ez80nLySP0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7H-KNAsTQ
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
https://www.youtube.com/watch?v=eV_WIVau0EI
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Mențiuni finale: 

 Copiilor le-a plăcut foarte mult să deseneze planeta Pământ, cu atât mai 

mult cu cât întreaga omenire se află într-o situație neobișnuită.  

 

Activitate realizată de:  

Prof. înv. primar Mihalca Anne-Marie 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Pământul nostru înseamnă viață 

 

 

Tipul activității:  

Educaţia ecologică 

Numărul de participanți la activitate: 9 
Efectivul de elevi: 17 
Numărul cadrelor didactice: 6 

Materiale necesare: coli,pixuri,creioane colorate,carioci,calculator 
 

Sursele on-line utilizate (link-uri): 
https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKSlaQ    

https://www.facebook.com/watch?v=915639001898130      
 

Desfășurarea pe scurt a activităţii:  
 

Elevii clasei a V-a A şi părinţii lor au fost anunţaţi în dimineaţa zilei despre 

activitatea propusă, de către doamna dirigintă Vărcuş Alina. Comunicarea s-a 

realizat on-line pe grupul clasei pe WhatsApp. S-a stabilit ca desenele şi 

compunerile copiilor să fie trimise pe adresa de e-mail a doamnei diriginte, 

pentru a le putea centraliza. Elevii au vizionat link-urile recomandate pentru 

tema zilei şi au avut ca sarcină de lucru să realizeze compuneri pe baza lor. În 

cadrul activităţii educative de marţi, 31.03.2020, copiii au scris despre 

necesitatea salvării planetei noastre Terra, despre măsurile necesare pentru 

înlăturarea poluării naturii, a mediului înconjurător (aer, apă, sol), pentru un 

stil de viaţă sănătos şi au realizat desene tematice. Unii dintre elevii clasei 

noastre s-au implicat şi mobilizat, realizând ceea ce au avut de efectuat. Părinţii 

elevilor activi s-au implicat, mijlocind trimiterea on-line a materialelor copiilor. 

Nu au fost întâmpinate probleme tehnice. Apreciem că prin activitatea legată de 

educaţia ecologică, elevii au învăţat că sănătatea depinde de stilul de viaţă al 

fiecăruia şi să-şi cultive interesul şi respectul faţă de mediul înconjurător. De 

asemenea, materialele cele mai interesante vor putea fi publicate în revista şcolii 

„Tribuna sportivului”. 

Feedback elevi:  

„Educaţia ecologică” – „Pământul nostru înseamnă viaţă pentru noi, oamenii, 

pentru animale şi tot ce ne înconjoară. Noi ar trebui să îl îngrijim, pentru că este 

viitorul nostru. Ar trebui să ne gândim mai mult la plantarea copacilor, sortarea 

deşeurilor şi depozitarea acestora în condiţii corespunzătoare. Pădurea 

înseamnă sănătate pentru plante şi pentru oameni. Pământul suferă din cauza 

noastră. Respirăm un aer toxic, apele sunt contaminate, pădurile distruse şi 

https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKSlaQ
https://www.facebook.com/watch?v=915639001898130
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animale pe cale de dispariţie. Noi ar trebui să fim uniţi pentru salvarea planetei. 

Planeta este a mea, a ta, a noastră, a tuturor.” (Berariu Cristian, clasa a V-a A) 

„Poluarea naturii” – „În perioada în care trăim noi, oamenii poluează mediul din 

ce în ce mai mult, defrişând păduri, aruncând deşeuri la întâmplare sau chiar 

construind fabrici şi uzine dăunătoare. Principalul vinovat este omul, care pune 

natura în pericol prin indiferenţă. Poluând, întristăm natura şi o distrugem încet, 

iar oamenii nu se vor opri, lumea va deveni un sistem fără păduri sau izvoare. 

Putem schimba asta, învăţând de la adevăraţii ecologişti, economisind, creând 

mai multe centre de reciclare, păstrând apele curate. Păstrând natura 

sănătoasă, vom fi cu toţii sănătoşi şi fericiţi.”  (Buza Izabela,clasa a V-a A) 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menţiuni finale: Elevii participanţi au fost receptivi la această activitate  

educativă şi şi-au îmbogăţit cultura generală. 

                                                                               Activitate realizată de: 

                                                                      Prof.diriginte Vărcuş Alina 

                                                                      Prof.Rechtenwald Lavinia 

   Prof.Corhei Amalia 

                                                                 Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Planta mea 

 

Tipul activității: (se alege tipul de activitate) 

-Educaţia ecologică  
 

Numărul de participanți la activitate: 4 

Efectivul de elevi: 14 
Numărul cadrelor didactice: 3 
Materiale necesare: ACUARELE, PENSULE, FOI A4, SEMINȚE, GHIVECI, 

PÂMÂNT 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

Desfășurarea pe scurt a activității: 

În a doua zi, marți, elevii clasei a-VII-a au realizat următoarele activități 

încadrate în aceeași temă, Educație ecologică. 

1. Elevii au realizat un desen despre cum putem avea grijă de planeta 

noastră. Elevii au primit model de astfel de creații, iar scopul a fost de a îi 

face să conștientizeze rolul important pe care îl are grija pe care o acordăm 

planetei noastre, a mediului înconjurător. 

2. Elevii au primit îndemnul de a planta, căutând în resursele personale de 

acasă: boabe de fasole, de mazăre, rădăcină de ceapă/mărar/pătrunjel. În 

cazul în care nu au avut ghiveci, i-am invitat sa planteze într-un pahar de 

care se pot lipsi mai apoi, deoarece ceea ce au plantat vor aduce la școală 

atunci când ne vom revedea. De asemenea, le-am sugerat să se consulte 

cu membrii familiei și să îi ajute în această activitate. 

În realizarea acestei activități, am insistat, ca elevii sa comunice cu membrii 

familiei, să se sfătuiască și să aleagă cea mai bună variantă. 

Drept urmare, am primit o notificare din partea unei mămici, care m-a rugat 

sa accept și a doua zi ceea ce urma să planteze fiul ei, doerace acesta a uitat 

să îi spună că are nevoie de semințe. 

 

Feedback și alte mențiuni: și această activitate a fost una plăcută de elevi, așa 

cum au declarat în raportul realizat la finalul Săptămânii Altfel 

Problema majoră întâlnită, a fost lipsa participării tuturor elevilor la activități, 

deși părinții au fost înștiințați în repetate rânduri de faptul că, elevii, primesc 

sarcini pentru școală online. 
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Din păcate, mulți dintre elevii clasei aVII-a sunt singuri în timpul zilei, sau cu 

bunicii, mulți părinții sunt la muncă, astfel nu pot controla în totalitate cum 

decurge o zi din viața copiilor în această perioadă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Activitate realizată de:  

Prof. Gavriluță Călina 

Prof. Pocan Bianca 

Prof. Bota Călin 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Natura – casa noastră 
 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare 

-Educaţia ecologică  
 

Numărul de participanți la activitate: 10 
Efectivul de elevi: 21 
Numărul cadrelor didactice: 5 
Materiale necesare: calculator, foi, pix, creioane 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
 

https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKSlaQ 

https://www.facebook.com/watch/?v=915639001898130 
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 

Doamna dirigintă 
anunţǎ tema şi titlul 
activitǎţii, apoi transmite 

link-urile pe care elevii 
prezenţi online le vizioneazǎ. 

Dupǎ vizionarea filmelor şi 
documentarelor propuse, are 
loc o discuţie în care elevii îşi 

exprimǎ punctele de vedere. 
Elevii îşi exprimǎ pǎrerile pe 

marginea 
documentelor/filmelor 
prezentate şi emoţiile pe care 

acestea le-au transmis. De 
asemenea, ei dau alte 
exemple de factori poluanţi 

pe care îi întâlnim şi efectele lor devastatoare asupra naturii. Elevii explicǎ 
sentimentele pe care le au atunci când vǎd cum poluarea afecteazǎ mediul 

înconjurǎtor şi conştientizeazǎ importanţa protejǎrii mediului prin luarea unor 
mǎsuri, prin reciclare, prin plantarea copacilor, etc.  Astfel are loc cultivarea în 
rândul elevilor a interesului şi respectului pentru mediul înconjurǎtor. 

Activitate realizată de:  

Prof. Farcaşiu Otilia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKSlaQ
https://www.facebook.com/watch/?v=915639001898130
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Efectele poluării 
 

Tipul activității:  

                 -Educaţia ecologică  

Numărul de participanți la activitate: 16 
Efectivul de elevi:30 

Numărul cadrelor didactice:2 
Materiale necesare: laptop, creioane colorate, coli, caiete 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 

https://www.youtube.com/wa tch?v=GBz1RMmSlxA&feature =youtu.be 
https://www.youtube.com/wa tch?v=5xYCMzKSlaQ https://www.facebook.com/w 
atch/?v=915639001898130     
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Elevilor li s-a propus vizionarea unor filmulețe prezentate în link-urile 

menționate anterior. Obiectivul acestor activități a fost de: 

- a analiza resursele care promovează un stil de viață de calitate și sănătos;  

- a explica rolul factorilor care influențează sănătatea, propunând reguli 

pentru un stil de viață de calitate. 

Elevii au participat cu interes la activitate, iar după explicarea și vizionarea 

clipurilor sugerate au realizat activitățile propuse. Acestea au fost realizate fie 

prin redactarea unor idei esențiale în ceea ce privește educația ecologică, privită 

din punctul lor de vedere, fie prin desene. 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

                                                                                     

Activitate realizată de:  

Prof. Bondor Bogdan 

 Prof. Vulpoiu Laura 

Liceul cu Program 

Sportiv Arad 
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Natura prietena noastră 
 

 

Tipul activității:  
 

➢ Educaţia ecologică 

 

Numărul de participanți la activitate: 12 
 

Efectivul de elevi: 15 
 

Numărul cadrelor didactice: 3 

 
Materiale necesare: laptop, internet, site-uri arta 

 

Sursele on-line utilizate (link-uri): 

www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmS1xA&feature=youtu.be 

www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKS1aQ 

www.facebook.com/watch/?915639001898130  

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Organizarea activităților a fost frontală. Elevii au vizionat galeriile propuse 

si au fost purtate discuții cu privire la tipurile de artă vizionate. Totodată am 

cerut un punct de vedere propriu cu privire la materialele vizionate și ascultate. 

Ulterior am cerut o reprezentare desenată a artei respective și un rezumat al 

actului vizionat.  

Majoritatea elevilor s-au implicat, dar cu rețineri. Doi părinți s-au implicat 

pentru a clarifica și a-și ajuta copiii.  

Probleme tehnice nu au fost, dar aceasta pentru că s-a desfășurat pe 

parcursul întregii zile, pe wattsApp. Unii copii au răspuns solicitărilor în zilele 

următoare. Ca ansamblu activitatea s-a desfășurat conform planificării.  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmS1xA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKS1aQ
http://www.facebook.com/watch/?915639001898130
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Feedback-uri  

 

 

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof.Todoca Mihaela 

Prof.Vulpoiu Laura 

Prof.Corhei Amalia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 

 
 
 
 
 



Tribuna sportivului, nr. 13 ~ An școlar 2019-2020 ~ 

87 
 

Poluarea naturii 

Tipul activității:  
-educație ecologică 

Numărul de participanți la activitate:13 
Efectivul de elevi: 23 

Numărul cadrelor didactice: 3 
Materiale necesare: laptop/telefon/tabletă, creioane colorate, hârtie 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA - POLUAREA NATURII 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Elevii au vizionat filmulețul „POLUAREA NATURII” și apoi au avut de realizat 

la alegere un desen, o compunere sau o machetă  cu acest subiect. 

Evaluarea activității s-a făcut pe tot parcursul acesteia prin mesaje adresate 

prin WhatsApp și la sfârșitul activității fiecare elev a primit aprecieri scrise pentru 

activitatea desfășurată și implicare. 

Feedback-uri  

-„Cea mai frumoasă activitate din „Săptămâna altfel” a fost cea în care a trebuit 

să facem un desen despre poluare pentru că mi s-a părut foarte distractiv  să 

desenez și am învățat să nu poluăm” ( Ostafe Mario, clasa aV-a G) 

-„Mie cel mai mult mi-a plăcut activitatea despre poluare pentru că eu de atunci 

am foarte mare grijă să nu arunc lucruri pe jos și să reciclez. ” (Hobeanu Patricia, 

clasa a V-a G) 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

Figure 1- Poluarea Naturii - Hobeanu Patricia, clasa a V-a G                      Figure 2- Pământul bolnav, Chiriac Daria , clasa a V-a G 

 

Fișă realizată de:  

Prof. Buțiu Emilia  

     Prof. Bota Călin   

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Fenomenle El Niiño și  La Niiña. 
 

Tipul activității:  
 

➢ Educaţia ecologică 

 

Numărul de participanți la activitate: 25 
Efectivul de elevi: 30 

Numărul cadrelor didactice: 2 
Materiale necesare: laptop/telefon, sursa internet 

Sursele on-lineutilizate (link-uri): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gacwB_k--iQ 
https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKSlaQ 

https://www.facebook.com/watch/?v=915639001898130 
 

Desfășurareapescurt a activității: 
➢ S-au vizionat filmele și documentarele și s-au formulat unele puncte de 

vedere pe marginea documentelor și filmelor prezentate.  
➢ Cu ajutorul platformei Zoom, elevii au participat la dezbaterea despre 

impactul fenomenelor El Niño și La Niniña asupra climei și asupra 
planetei noastre. 

➢ S-au realizat referete și power point-uri despre fenomenle El Niiño și La 
Niiña. 

 

Feedback elevi 
         „El Niño” este unul dintre cele mai complexe fenomene globale de 
interacţiune intre douã invelişuri fluide ale Terrei: atmosfera şi hidrosfera, 

fiind un fenomen climatic cvasiperiodic, cu apariţie in sistemul 
oceanografic al Pacificului ecuatorial. El are ca rezultat o puternicã 

instabilitate climaticã globalã. 
            „El Niño” se caracterizeazã prin incalzirea la suprafaţã a apelor Oc. 
Pacific si deplasarea acestora dinspre partea vesticã spre est,sub impulsul unor 

mase de aer care se deplasezã în aceeasi direcţie, având tendinţa de a perturba 
şi de a înlocui alizeele şi prin modificãri anormale ale climei pe întreaga planetã 
şi în special în zonele tropicale, unde se înregistreazã secete şi furtuni violente 

însoţite de inundaţii și cicloane. Odatã cu producerea unui fenomen „El Niño”, 
scade diferenţa de presiune dintre vestul şi estul Pacificului ceea ce duce la 
slãbirea alizeelor. 

              Fenomenul „El Niño” face parte dintr-o oscilaţie climaticã interanualã 
numitã El Niño Southern Oscillation (ENSO), fiind „episodul” cãlduros al 
acestei oscilaţii. La polul opus, se regãseşte fenomenul „La Niña”, care este 

etapa rece, cu fenomene parţial sau total opuse celor manifestate în timpul 
fenomenului El Niño. 

https://www.youtube.com/watch?v=gacwB_k--iQ
https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKSlaQ
https://www.facebook.com/watch/?v=915639001898130
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           Denumirea de „El Niño” provine din limba spaniolã și înseamnã „copilul 
Domnului „Aceasta a fost dată iniţial de pescarii peruani acestui fenomen ce se 
produce de-a lungul coastei Pacificului în preajma Crãciunului şi constã în 
inlocuirea apelor reci cu unele calde, însã denumirea de „El Niño” este folositã 

în prezent cu referire la încalzirea la scarã globalã a apelor de suprafaţã ale 
oceanului Pacific, o datã la 3-6 ani, şi cu o duratã de 9-12 luni, deşi au fost 

cazuri în care acest fenomen şi-a intins activitatea pe o perioadã de pânã la 18 
luni. 

       Fenomenul începe prin ianuarie, în timpul verii din emisfera sudică. 
Efectele lui se cunosc de secole, dar numai după 1970 oamenii de ştiinţă au 

înţeles ce este El Niño şi cum perturbă acesta clima de pe glob. În anii în care se 
manifestă El Niño clima de pe întregul glob devine extrem de imprevizibilă. Cel 
mai puternic afectată este regiunea Pacificului. 

    El Niño din 1997-1998 a adus inundaţii masive în America de Sud, lăsând 
fără adăpost mii de oameni. De asemenea, a declanşat un uragan, aducând ploi 
torenţiale în deşerturile din California şi Nevada. În vestul Pacificului, El Niño 

aduce vreme caldă şi secetoasă, în Indonezia. 

       Au fost semnalate numeroase cazuri de furtuni puternice în timpul cărora 
au căzut din cer broaşte, peşti şi alte animale. O posibilă explicaţie a acestui 

fenomen neobişnuit este că bietele vietăţi au fost ridicate în aer de tornade, 
purtate la mari depărtări de către curenţii de aer şi apoi au căzut pe pământ o 
dată cu ploaia. 

          Existã un consens intre oamenii de ştiinţã asupra faptului cã fenomenele 

El Niño au fost mult mai dese şi din ce in ce mai calde in ultimul secol, aceştia 
fiind de pãrere cã incalzirea globalã a dus la intensificarea apariţiei fenomenului. 

 
 

(Ungureanu Mihai, IX A) 
 

 

Activitate realizată de: 
Prof.Szobolai Mihaela 

Prof. Bătrâna Patricia Simona 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

https://mrsstrumfuletz.files.wordpress.com/2011/12/some6000fami.jpg
https://mrsstrumfuletz.files.wordpress.com/2011/12/drought_1445578c1.jpg
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Planeta - Casa noastră 

 
Tipul activității:  

-Educaţia ecologică  

Numărul de participanți la activitate: 27 
Efectivul de elevi: 32 
Numărul cadrelor didactice: 2 

Materiale necesare: laptop/telefon, sursa internet 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKSlaQ 
 https://www.facebook.com/watch/?v=915639001898130   

Desfășurarea pe scurt a activității: 
Cu ajutorul platformei Zoom, elevii au participat la activitățile descrise mai 

sus. 

S-au vizionat filmele și documentarele și s-au formulat unele puncte de 

vedere pe marginea documentelor și filmelor prezentate. 

S-a realizat un plan de măsuri în vederea salvării planetei. 
 
Feedback elevi 

Mă bucur că am analizat resursele care promovează un stil de viață de 

calitate și sănătos și am înțeles rolul factorilor care influențează sănătatea. 

(Pașcu Eric, XII A) 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Activitate realizată de:  

prof. Moțiu Alina 
Prof. Bătrâna Patricia Simona 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GBz1RMmSlxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5xYCMzKSlaQ
https://www.facebook.com/watch/?v=915639001898130
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Pe parcursul activităților propuse de cadrele didactice în cadrul proiectului 

„Prietenii și dușmanii corpului tău”, au fost propuse următoarele obiective: 

• Reducerea consumului de alimente nesănătoase în rândul populaţiei şcolare; 

• Promovarea unor comportamente alimentare sănătoase adecvate sănătaţii 

fizice şi psihice a elevilor; 

• Conştientizarea părinţilor despre efectele alimentaţiei asupra randamentului 
şcolar al elevilor. 

Scopul proiectului 
 

Formarea deprinderilor de alimentaţie sănătoasă şi dezvoltare 

armonioasă prin artă şi sport în rândul tinerilor, concomitent cu 

implicarea activă a părinţilor pentru consolidarea comportamentelor 

sănătoase. 

Școala altfel, 2020 

„Distanța ne va ține împreună” 

 

Proiect educațional 

„Prietenii și dușmanii corpului tău” 

~ educație nutrițională ~ 
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Să cresc mare și voinic! 
 
 

Tipul activității: -Educaţia pentru sănătate şi nutriţională 
 

Numărul de participanți la activitate: 22 
 

Efectivul de elevi: 29 
 

Numărul cadrelor didactice:1 
 

Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie/caiete,  pensulă, 

acoarele/ creioane colorate, fructe/ legume. 
 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  

 

https://www.youtube.com/watc h?v=8stvIxOcYSA  
https://www.youtube.com/watc h?v=oCU8YlfWp0E  
https://www.youtube.com/watc h?v=nASYZkCsBPA  

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Aceste activități au rolul să îi învețe pe elevi să distingă între alimente 

nutritive și alimente de tip fast-food, să înțeleagă importanța unei alimentații 

rationale și sănătoase, precum și să poată să explice rolul factorilor care 

influențează sănătatea, propunând reguli pentru un stil de viață. 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare whatsapp, cu 

ajutorul părinţilor, deoarece nu toţi elevii pot citi, fiind doar în clasa pregătitoare 

şi nu am finalizat alfabetul. 

Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-urile 

cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat ce 

activităţi ar putea face la tema respective (desene cu piramida alimentelor, să 

deseneze fructe/legume preferate, să orneze o farfurie sănătoasă). 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse. Toţi elevii care au participat la activitate 

au trimis poze cu desenele/ lucrările realizare de către ei, i-am felicitat, fiind 

mulţumită de implicarea, atât a elevilor, cât și a părinţilor, la activitatea propusă. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
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        O parte dintre elevii clasei nu au participat la activitate, deoarece nu au 

acces la tehnologie sau părintii au fost la munca, telefonul fiind singura sursa 

de internet. 

Modalități de evaluare: lucrările, materialele realizate de copii vor fi 

publicate în revistele școlii: „Tribuna sportivului”, ISSN 2067-5143 și „În lumea 

cărților”, ISSN - 2248 – 163X.   

  

Feedback-uri  

-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on-line sau 

desfășurată la distanță, cu precizarea Feedback elevi și/sau Feedback părinți 

(le puteți solicita acceptul să le publicați sub formă de fotografie inserată a ceea 

ce au scris). 

Dovezi ale activității desfășurate: 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost  atractivă , elevii fiind încântaţi de filmuleţele propuse şi 

implicându-se activ în realizarea desenelor/ lucrărilor, respectând tema 

propusă. 

Activitate realizată de:  

Prof. înv. primar Cucu Nadia Mihaela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Minte sănătoasă în corp sănătos 
 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru sănătate şi nutriţională 

Numărul de participanți la activitate: 20 
Efectivul de elevi: 24 
Numărul cadrelor didactice:1 

Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie/caiete, pensulă, 
acoarele/ creioane colorate, fructe/ legume. 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA 
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E 
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare whatsapp, 

cu ajutorul părinţilor, deoarece nu toţi elevii pot citi, fiind doar în clasa I şi nu 

am finalizat alfabetul. 

Am scris pe grupul de Whatsapp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

urile cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat 

ce activităţi ar putea face la tema respective (desene cu piramida alimentelor, să 

deseneze fructe/legume preferate, să orneze o farfurie sănătoasă) 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse. Toţi elevii care au participat la activitate 

mi-au trimis poze cu desenele/ lucrările realizare de către ei, iar eu i-am felicitat, 

fiind mulţumită de implicarea, atât a elevilor, dar mai ales a părinţilor, la 

activitatea propusă în „şcoala altfel”, pentru toată lumea. 

         Patru dintre elevii clasei nu au participat la activitate, deoarece nu au 

acces la tehnologie. 

Feedback-uri  

-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on-line sau 

desfășurată la distanță, cu precizarea Feedback elevi și/sau Feedback părinți 

(le puteți solicita acceptul să le publicați sub formă de fotografie inserată a ceea 

ce au scris). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse și implicându-se activ în realizarea desenelor/ lucrărilor, respectând 

tema propusă. 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Bonca Simona - Florina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Traista cu sănătate 
 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru sănătate şi nutriţională 

Numărul de participanți la activitate: 18 
Efectivul de elevi: 21 
Numărul cadrelor didactice:1 

Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie, creioane colorate, 
fructe/ legume. 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA 

https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E 

https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 
Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare Whatsapp, cu 

ajutorul părinţilor. 

Am scris pe grupul de Whatsapp, al 
părinţilor, tema zilei. Am trimis link-urile cu 
filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre 

vizionare şi le-am sugerat ce activităţi ar putea 
face la tema respectivă. 

 Elevii au înteles importanța unei alimentatii 
sănătoase. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările 
realizate de către elevi, oferindu-mi, astfel 

feedback-ul activităţii propuse.  
  Elevii care au participat la activitate mi-au 

trimis poze cu desenele realizare de către ei.  
         Doi dintre elevii clasei nu au participat la 
activitate, deoarece nu au acces la tehnologie. 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă , elevii 

fiind încântaţi de filmuleţele propuse şi 

implicându-se activ în realizarea desenelor/ 

lucrărilor, respectând tema propusă. 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Kocsis Maria-Magdalena 

 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
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Mănânc corect, sunt mega sănătos! 
 

 

Tipul activității:  

-Educație nutrițională 

 

Numărul de participanți la activitate: 19  
 

Efectivul de elevi: 23 

 
Numărul cadrelor didactice:2 

 

Materiale necesare: foi, creioane colorate, foarfecă, lipici, acuarele, 
laptop/ tabletă/telefon; 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA  
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E 

https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp, 
cu ajutorul părinţilor. 

Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

urile cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare, precum și 
activitățile concrete de realizat. Astfel au fost parcurși următorii pași: 

 

3. Vizionarea  videoclipurilor educaționale: 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA 
              https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E 
              https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 

 

4. Alcătuiește un meniu sănătos pentru o zi. 
5. Completează rebusul scriind correct în grilă denumirile fructelor și 

legumelor și vei obține pe vertical A-B sursa de bogăție pe care acestea o 
conțin. 

 

  Sarcinile au fost realizate pe fișe și vor fi păstrate de elevi într-o folie 

pentru a fi aduse la școală și atașa portofoliului personal al acestora. 
Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-

mi, astfel feedback-ul activităţii propuse. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea sarcinilor propuse. 

Activitate realizată de: 
Prof. înv. primar Păcurar Carolina 

Prof. Iuhos Lavinia 
Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Un meniu sănătos 

 

Tipul activității:  

-Educație nutrițională 

Numărul de participanți la activitate:12 
Efectivul de elevi:16 

      Numărul cadrelor didactice: Katona Ana 

      Materiale necesare:tabletă,telefon și internet,foi creioane; 
      Sursele on-line utilizate (link-uri) 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA 

https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E 
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 

  Desfășurarea pe scurt a activității: 

 Elevii au observant piramida alimentelor și au avut sarcina să realizeze un 

meniu sănătos pentru micul dejun, prânz, cină și gustări. 

 Au rezolvat câteva jocuri rebusiste și au realizat desene referitoare la 

alimentele sănătoase: fructe și legume. Pentru limba engleză au vizionat un 

filmuleț cu o omidă. 

 Elevii au înțeles că e nevoie de o alimentație sănătoasă pentru a se putea 

dezvolta armonios. 

  

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Katona Ana 

Prof.Gavriluță Călina 

 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
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Învăț să mănânc sănătos 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru sănătate şi nutriţională, dezvoltare personală  

    Numărul de participanți la activitate: 13 
    Efectivul de elevi: 18 (clasa a III-a G) 

    Numărul cadrelor didactice: 1 
    Materiale necesare: computer, tabletă, telefon, coli de hârtie, acuarela, 

pensule, creioane colorate, fructe, legume 
 
    Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA 

https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E  

https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Le-am recomandat elevilor câteva site-uri cu materiale referitoare la o 

alimentație sănătoasă și echilibrată. Copiii au fost ajutați de părinți să vizioneze 

materialele prezentate, apoi au realizat desene pe această temă sau au preparat 

împreună cu părinții meniuri sănătoase (salate de fructe, salate de legume, 
mâncare de mazăre).  

Problemele tehnice întâmpinate au fost lipsa suportului tehnic pentru a 

viziona materialele în condiții optime, la dimensiuni mai mari (unii elevi le-au 

vizionat pe ecranul telefonului părinților). Elevii au avut posibilitatea de a-mi 
adresa întrebări suplimentare pe grupul de Whatsapp sau telefonic. 

În urma acestei activități, elevii au înțeles importanța alimentației raționale și 
sănătoase, sunt capabili să facă distincția între alimentele nutritive, care trebuie 

să facă parte frecvent din alimentația oamenilor și alimentele care trebuie evitate 

sau consumate cu moderație. Și-au dezvoltat competențe necesare preparării 
unor meniuri simple (selectare ingredient, tăiere, feliere, asezonare, etc). 
 

Feedback-uri  

 Dumitraș Dario 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
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 Ostafe Ricardo 

 

Feedback părinți  

„Pot să spun că tematicile activităților au fost interesante și în același timp 

educative. Alin a învățat că natura trebuie protejată de noi, oamenii și este foarte 

important ca aerul pe care îl inspirăm să fie curat. A mai învățat că este foarte 

important să avem o alimentație sănătoasă și că legumele și fructele au un rol 

foarte important în viața noastră. Respectând o alimentație sănătoasă și trăind 

într-un mediu mai puțin poluat, vom avea o viață lungă, sănătoasă și fericită.” 

(matușă elev clasa a III-a G) 

Dovezi ale activității desfășurate:  

           

 

 

 

 

 

 

 

Lucaci Alin                            Dumitraș Dario  

 

 

 

 

 

 

Ernyi Robert                                           
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Gavriloaie Gabriel               Ostafe Ricardo                 Toth Patricia 

 

       

Ernyi Robert                                    Ernyi Robert 

  

Mențiuni finale: Prin activitățile realizate au fost atinse obiectivele propuse. 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Omilescu Mirela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Sunt ceea ce mǎnânc 

 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare 
-Educaţia pentru sănătate şi nutriţie 

 

Numărul de participanți la activitate: 10 
 

Efectivul de elevi: 21 
 

Numărul cadrelor didactice: 5 

 
Materiale necesare: calculator, foi, creioane, fructe, legume 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA 

https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE 
https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28 
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA 

 
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 

Se anunţǎ tema şi titlul activitǎţii, apoi se transmit link-urile pe grupul 

clasei. Elevii prezenţi online le vizioneazǎ. Dupǎ vizionarea filmelor şi 

documentarelor propuse, are loc o discuţie în care elevii îşi exprimǎ punctele de 

vedere. De asemenea, ei dau alte exemple de alimente sǎnǎtoase şi alimente 

nesǎnǎtoase şi explicǎ impactul lor asupra sǎnǎtǎţii. Elevii explicǎ importanţa 

unui regim de viaţǎ sǎnǎtos, adicǎ o alimentaţie echilibratǎ însoţitǎ de sport. Astfel 

elevii conştientizeazǎ importanţa alimentelor potrivite pentru o viaţǎ sǎnǎtoasǎ şi 

un aspect fizic plǎcut. Are loc cultivarea în rândul elevilor a interesului şi 

respectului pentru sǎnǎtate prin alimentaţie şi sport. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE
https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA


Tribuna sportivului, nr. 13 ~ An școlar 2019-2020 ~ 

104 
 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Elevii participanţi au fost receptivi la aceastǎ activitate educativǎ şi şi-au 

îmbogǎţit cunoştinţele. 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Farcaşiu Otilia 

Prof. Gavriluţǎ Cǎlina 

Prof. Buţiu Emilia,  

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Alimentaţia raţională şi bunul gust 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru sănătate şi nutriţională 

Numărul de participanți la activitate: 10 
Efectivul de elevi: 17 
Numărul cadrelor didactice: 3 

Materiale necesare: coli,pixuri,creioane colorate,carioci,calculator 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA-Gaşca       

https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE              
https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28                 

https://www.youtube.com/watch?v=nASYZKCsBPA  
 

Desfășurarea pe scurt a activității:  

Elevii clasei a V-a A şi părinţii lor au fost anunţaţi dimineaţa despre 

activitatea zilei, de către doamna dirigintă Vărcuş Alina. Comunicarea s-a 

realizat on-line pe grupul clasei pe WhatsApp. S-a stabilit trimiterea 

compunerilor şi desenelor copiilor pe adresa de e-mail a doamnei diriginte, 

pentru a putea fi centralizate. Elevii au vizionat link-urile recomandate şi au 

avut ca sarcină de lucru realizarea de compuneri pe baza lor. În cadrul activităţii 

educative de miercuri, 01.04.2020, copiii au scris despre importanţa alimentaţiei 

raţionale şi sănătoase, despre care alimente sunt nutritive şi care nu fac bine 

organismului şi au realizat desene tematice. În ceea ce priveşte implicarea 

elevilor, se poate spune că mai mulţi dintre ei s-au mobilizat activ, realizând tot 

ce au avut de făcut. Referitor la implicarea părinţilor, aceştia au mijlocit 

trimiterea on-line a materialelor copiilor pe mail. Nu s-au întâmpinat probleme 

tehnice. Apreciem că prin activitatea legată de educaţia nutriţională, elevii au 

învăţat că alimentaţia raţională este benefică sănătăţii omului şi să-şi cultive 

gustul pentru ceea ce este bun.  

Feedback elevi:  

„Educaţia nutriţională” – „În viaţa unui om este importantă mâncarea 

sănătoasă, dar şi sportul. Apa are un rol important în corpul nostru. Sportul 

este indicat cel puţin de două ori pe săptămână. Micul dejun este foarte 

important pentru sănătatea noastră. La micul dejun se pot consuma fructe, ouă, 

cereale. Legumele şi fructele sunt bune   fiindcă au multe vitamine. Carnea este 

foarte importantă pentru că are fibre. Carnea de vită şi peştele sunt printre cele 

mai bune alimente.Sunt de evitat sucurile, energizantele, chipsurile şi grăsimile. 

Mie îmi plac foarte mult: merele, conopida, carnea de pui, ouăle şi mai consum 

uneori sucuri, deşi ştiu că nu sunt sănătoase.” (Berariu Cristian, clasa a V-a A) 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA-Gaşca
https://www.youtube.com/watch?v=LNJvjIdEDdE
https://www.youtube.com/watch?v=OGe7KUqfo28
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZKCsBPA
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„Sunt ceea ce mănânc!” – „Alimentaţia sănătoasă este extrem de 

importantă pentru că are nenumărate beneficii asupra sănătăţii. O alimentaţie 

sănătoasă te face să te simţi mult mai bine, dar şi îţi prelungeşte viaţa, 

comparative cu cei care mănâncă fast-food-uri mereu.  Alimentaţia sănătoasă 

constă în: fructe, legume, cereale. Ele joacă un rol extreme de important în viaţa 

noastră. Alimentaţia sănătoasă trebuie să fie prezentă la fiecare om, deoarece 

este spre binele său dacă Fel se va alimenta sănătos. De aceea trebuie să avem 

un mod de viaţă sănătos.” (Tătar Tania, clasa a V-a A) 

 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menţiuni finale: Elevii participanţi au fost receptivi la această activitate  

educativă şi şi-au îmbogăţit cunoştinţele. 

Activitate realizată de: 

                                                                    Prof.diriginte Vărcuş Alina 

                                                                    Prof. Szobolai Mihaela 

   Prof. Iuhoş Lavinia 

                                                          Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

 

 



Tribuna sportivului, nr. 13 ~ An școlar 2019-2020 ~ 

107 
 

Piramida alimentației 
 

Tipul activității:  

-Educaţia nutrițională 

Numărul de participanți la activitate: 25 
Efectivul de elevi: 29 

Numărul cadrelor didactice: 2 
Materiale necesare: calculator/telefon/tabletă, hârtie, intrumente de 

scris, creioane colorate, carioci 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watc h?v=8stvIxOcYSA –  

https://www.youtube.com/watc h?v=nASYZkCsBPA 

https://www.youtube.com/watc h?v=oCU8YlfWp0E  

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

        Am transmis pe grupul de WhatsApp al clasei link-urile cu 

filmulețele și următoarele sarcini: 

1. Vizionați următoarele link-uri. 

2. Realizați un desen cu piramida voastră a alimentelor cu alimentele 

voastre preferate din fiecare tip al treptelor sau alimentele voastre 

preferate (din categoria  celor sănătoase) 

3. Scrie denumirea a cinci fructe și cinci legume în limba engleză. 

Folosește dicționarul dacă e nevoie. 

4. Până la sfârșitul zilei mănâncă două fructe. 

 Părinții mi-au transmis fotografii cu rezolvarea sarcinilor. Am 

trimis copiilor feedback de apreciere pentru desfășurarea activității. 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA
https://www.youtube.com/watc
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
https://www.youtube.com/watc
https://www.youtube.com/watch?v=oCU8YlfWp0E
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Mențiuni finale: 

 Elevii cunosc importanța alimentației sănătoase deoarece am discutat la 

școală. Activitățile de astăzi au fost atractive și cu mare utilitate în viața de zi cu 

zi. 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Mihalca Anne-Marie 

Prof. Iuhos Lavinia 

 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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The very hungry caterpillar 
  

Tipul activității:  

-Educaţia pentru sănătate şi nutriţională 

Numărul de participanți la activitate: 4 
Efectivul de elevi: 14 

Numărul cadrelor didactice: 4 
Materiale necesare: ALIMENTE, CONEXIUNE LA INTERNET 

Sursele on-line utilizate (link-uri): YOUTUBE:  
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Tema zilei de miercuri a fost: Sănătatea. Așadar, am desfășurat două activități: 

1.Elevii au urmărit pe youtube, un filmuleț, The very hungry caterpillar după 

care au răspuns la întrebările: Ce a mâncat omida în primele 5 zile?, Ce a mâncat 

omida în a VI-a zi?, Cum s-a simțit omida în a VI-a zi? De ce?, Ce a mâncat 

omida duminica? Cum s-a simțit? 

2.Elevii au avut de desenat sau preparat un fel de mâncare sănătos, majoritatea 

optând pentru salate: de fructe sau legume proaspete. 

Această temă este una care a fost abordată și in timpul ședințelor cu părinții sau 

a orelor de dirigenție în fiecare an școlar, deoarece, noi, profesorii, observam o 

lipsă de preocupare pentru acest subiect, atât din partea elevilor , cât și a 

părinților. 

Feedback și alte mențiuni: și această activitate a fost una plăcută de elevi, așa 

cum au declarat în raportul realizat la finalul Săptămânii Altfel. 

Problema majoră întâlnită, a fost lipsa participării tuturor elevilor la activități, 

deși părinții au fost înștiințați în repetate rânduri de faptul că, elevii, primesc 

sarcini pentru școală online. 

Din păcate, mulți dintre elevii clasei a VII-a sunt singuri în timpul zilei, sau cu 

bunicii, mulți părinții sunt la muncă, astfel nu pot 

controla în totalitate cum decurge o zi din viața copiilor 

în această perioadă. 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Gavriluță Călina 

Prof. Buțiu Emilia 

Prof. Tomuța Diana 

Prof. Bogdan Lucia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
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Mâncăm sănătos 

 

Tipul activității:  
-Educaţia pentru sănătate şi nutriţională 

 

Numărul de participanți la activitate:16 
 

Efectivul de elevi:23 

 
Numărul cadrelor didactice: 3 

 

Materiale necesare: produse alimentare, farfurie, ustensile de bucătărie 
 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=8stvIxOcYSA – Gașca Zurli 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

1.Elevii au urmărit secvența muzicală și apoi au avut de realizat o „farfurie 

sănătoasă” cu alimente sănătoase pe care le-au avut acasă. De asemenea elevii 

au adăugat produse alimentare consumate de strămoșii noștrii în antichitate și 

au scos în evidență diversitatea bucătăriei în timpul Imperiului Roman și au 

căutat pe internet alimente dacice precum usturoiul care era amestecat în 

brânză după ce era pisat. 

2. Elevii au urmărit filmulețul The Verry Hungry Caterpillar în limba engleză 

și au avut ca sarcină să întocmească un tabel cu două coloane Healthy 

food/Unhealthy food scriind în fiecare coloană alimentele sănătoase și cele 

nesănătoase din textul video urmărit. 

Evaluarea activității s-a făcut pe tot parcursul acesteia prin mesaje adresate 

prin WhatsApp și la sfârșitul activității fiecare elev a primit aprecieri scrise pentru 

activitatea desfășurată și implicare. 

 

Feedback-uri  

„Cea mai frumoasă activitate din „Săptămâna altfel” a fost cea în care a trebuit 

să facem din fructi un desen pe farfurie. Mi s-a părut foarte distractiv și 

creative.” (Chiriac Daria, VG) 

„Mie cel mai mult mi-a plăcut că am facut farfuria cu fructi aranjate pe ea.” 

(Pop Roberta, VG) 
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

Figure 3- Farfurie 
sănătoasă , Chiriac 
Daria , cls. a V-aG 

 

 

                   Figure 4- 

,Farfurie sănătoasă, 
Pop Roberta, casa a V-

a G 

 

 

 

Figure 5-Farfurie sănătoasă 
,Santa Brighitta, cls. a  V-a G 

 

 

                Figure 6- Farfurie 
sănătoasă  ,Păduraru George, 

cls. a V-a G 

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Buțiu Emilia  

Prof.Gavriluță Călina  

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Alimentele - sursă de sănătate 
 

Tipul activității: (se alege tipul de activitate) 
-Educaţia pentru sănătate şi nutriţională 

 

Numărul de participanți la activitate: 25 

Efectivul de elevi: 32 
Numărul cadrelor didactice: 1 
Materiale necesare: laptop/telefon, sursa internet 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=TCQzb7aFaeY 
 https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA   

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 
Cu ajutorul platformei Zoom, elevii au participat la activitățile descrise 

mai sus. 

S-au vizionat filmele și documentarele și s-au formulat unele puncte de 

vedere pe marginea documentelor și filmelor prezentate. 

S-a explicat rolul factorilor care influențează sănătatea, propunând reguli 

pentru un stil de viață de calitate. 
 

Feedback elevi 

Mă bucur că am acum pot să fac diferența între alimentele nutritive și 
alimentele de tip fast-food. (Gavrilă Andrei, XII A) 

 

 

 
Exemplu de mic-dejun sănătos, realizat de doamna dirigintă la îndrumările 

elevilor clasei a XII-a A 

 
Activitate realizată de:  

Prof.Moțiu Alina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TCQzb7aFaeY
https://www.youtube.com/watch?v=nASYZkCsBPA
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Școala altfel, 2020 

„Distanța ne va ține împreună” 

  

Proiect educațional 

„La început a fost cuvântul” 

~ educație pentru comunicare și mass-media ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul activităților propuse de cadrele didactice în cadrul proiectului 

„Prietenii și dușmanii corpului tău”, au fost propuse următoarele obiective: 

• Promovarea dialogului şi a comunicării între elevi; dezvoltarea cooperării şi a 

colaborării întreprofesori din unităţi diferite de învăţământ, urmărindu-se 

reprezentarea unor evenimente culturale; 

• Pregătirea elevilor în sensul dezvoltării personale şi al dobândirii de abilităţi 

artistice, revigorării spiritului critic literar şi mentalităţilor referitoare la 

curentele literare; 

• Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter 

extracurricular, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor 

activităţi. 

„La început a fost Cuvântul” , iar vremurile care i-au urmat au existat doar pentru a 

permite oamenilor să-l împrăştie printre oameni. Ca misiunea lor să fie mai uşoară, 

iar magia cuvântului să nu se risipească, s-au inventat cărţile... iar acestea au prins 

în vraja lor generaţii după generaţii. 
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Lecție de viață 

  

Tipul activității:  

Educaţia pentru comunicare şi mass-media, dezvoltare personală 

Numărul de participanți la activitate: 16 
Efectivul de elevi: 24 (clasa CP-I G) 

Numărul cadrelor didactice: 1 
Materiale necesare: computer, tabletă, telefon, coli de hârtie, acuarela, 

pensule, creioane colorate, stilou 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?  

 
Desfășurarea pe scurt a activității: 

În cadrul acestei activități am urmărit formarea deprinderii de a viziona și 
asculta un material destinat vârstei lor, Lecție de viață - Fabiana officialpage. 

Din acest film am înțeles că trebuie să facem bine pentru a primi binele. 

 Majoritatea elevilor s-au implicat în activitatăți, Și părinții s-au implicat, 
facilitându-le copiilor accesul la materialele video. 

Copiii au identificat în materialul vizionat modalități de transmitere a 

informațiilor, au înțeles importanța comunicării eficiente sub toate formele ei. Au 

conștientizat importanța efectuarii exercițiilor fizice penru sănătate. 

Dovezi ale activității desfășurate:  

   

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: Prin activitățile realizate au fost atinse obiectivele propuse. 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Dobroica Zaharia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
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Comunicăm vorbind sau tăcând 

 

Tipul activității:  
-Educaţia pentru comunicare şi mass-media 

Numărul de participanți la activitate: 20 
Efectivul de elevi: 29 

Numărul cadrelor didactice: 3 
Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie/caiete,  pensulă, 
acoarele/ creioane colorate.  

Sursele on-line utilizate (link-uri):https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8  

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare whatsapp, 

cu ajutorul părinţilor, deoarece nu toţi elevii pot citi, fiind doar în clasa 

pregătitoare şi nu am finalizat alfabetul. 

Am scris pe grupul de Whatsapp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

ul cu filmuleţul pe care l-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat ce 

activităţi ar putea face la tema respectivă. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel un feedback. Elevii care au participat la activitate au trimis poze cu 

desenele realizare de către ei, i-am felicitat, fiind mulţumită de implicarea, atât 

a elevilor, dar mai ales a părinţilor, la activitatea propusă. 

O parte dintre elevii clasei nu au participat la activitate, deoarece nu au 

acces la tehnologie sau părintii au fost la munca, telefonul fiind singura sursa 

de internet. 

Activitatea propusa are ca scop să identifice modalitățile de transmitere a 

informațiilor (verbal, nonverbal, paraverbal), să descopere noi modalități de 

comunicare nonverbal, să sublinieze importanța conversației într-un proces de 

comunicare, să analizeze regulile de comunicare eficientă.  

Modalități de evaluare: lucrările, materialele realizate de copii vor fi 

publicate în revistele școlii: „Tribuna sportivului”, ISSN 2067-5143 și „În lumea 

cărților”, ISSN - 2248 – 163X.   

 

Feedback-uri  

-1-2 feedbak-uri de la elevii și părinții participanți la activitatea on-line sau 

desfășurată la distanță, cu precizarea Feedback elevi și/sau Feedback părinți 

(le puteți solicita acceptul să le publicați sub formă de fotografie inserată a ceea 

ce au scris). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea desenelor, respectând tema 

propusă. 

Activitate realizată de:  

Prof.Înv.primar Cucu Nadia Mihaela 

Prof.Tulescu Alex 

Prof. Iuhos Lavinia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Comunicăm vorbind sau tăcând 

 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru comunicare şi mass-media 
 

Numărul de participanți la activitate:20 

 
Efectivul de elevi:24 

 

Numărul cadrelor didactice: 3 
 

Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie/caiete,  pensulă, 
acoarele/ creioane colorate.  

 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8 

 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare whatsapp, 

cu ajutorul părinţilor, deoarece nu toţi elevii pot citi, fiind doar în clasa I şi nu 

am finalizat alfabetul. 

Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

ul cu filmuleţul pe care l-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat ce 

activităţi ar putea face la tema respectivă. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse.Unii mi-au trimis înregistrări pentru a 

demonstra aptitudinile lor oratorice, iar alti elevi care au participat la activitate 

mi-au trimis poze cu desenele realizare de către ei, iar eu i-am felicitat, fiind 

mulţumită de implicarea ,atât a elevilor, dar mai ales a părinţilor, la activitatea 

propusă în  „şcoala altfel” , pentru toată lumea. 

         Patru dintre elevii clasei nu au participat la activitate, deoarece nu au 

acces la tehnologie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
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Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea desenelor, respectând tema 

propusă. 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Bonca Simona - Florina 

                        Prof. Tulescu Alexandru 

             Prof. Sbîrcea Dan 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Puterea cuvântului – Cu cine comunici cel 

mai mult în familie? 

 

 

Tipul activității:  

Educaţia pentru comunicare şi mass-media 

Numărul de participanți la activitate: 26 
Efectivul de elevi: 29 
Numărul cadrelor didactice: 3 

Materiale necesare: calculator/telefon/tabletă, hârtie, intrumente de scris, 
creioane colorate, carioci 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 Copiii au primit sarcinile și materialele necesare pe grupul de Whatsapp.  

1. Vizionează următorul link. 

https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8 

2. Identifică persoanele cu care comunici cel mai bine în familie.  

 

Feedback-uri  

Filmulețul „Lecții de viață" mi-a plăcut 

cel mai mult pentru că a fost educativ. 

Deoarece câinele i-a dat păsării râmele, 

(râme cu ajutorul cărora pescarul 

prindea pești), aceasta i-a întors favoarea 

dandu-i exact ceea ce constituia motivul 

aflării lor pe lac: peștii. (F.D.) 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

Mențiuni finale: 

Copiii au fost emoționați de povestea 

prezentată.  

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Mihalca Anne-Marie 

Prof. Iuhos Lavinia 

Prof. Rotaru Sorin 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
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Modalități de comunicare 

 

Tipul activității: 

Educaţia pentru comunicare şi mass-media, dezvoltare personală 

Numărul de participanți la activitate: 10 
Efectivul de elevi: 18 (clasa a III-a G) 

    Numărul cadrelor didactice: 2 
    Materiale necesare: computer, tabletă, telefon, coli de hârtie, acuarela, 

pensule, creioane colorate, stilou 
    Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?  

https://www.youtube.com/watch?v=JV_Mq3DZqag 

https://www.youtube.com/watch?v=-argRrl5KQg 

 
Desfășurarea pe scurt a activității: 

Copiii au urmărit materialele recomandate apoi si-au exprimat în scris 

părerea în legătură cu conținutul materialului și mesajul transmis. Elevii au 

efectuat exercițiile fizice recomandate de profesorul de sport. Majoritatea elevilor 

s-au implicat în activitatăți, Și părinții s-au implicat, facilitându-le copiilor 

accesul la materialele video. 

Probleme tehnice întâmpinate: lipsa suportului tehnic pentru a viziona 

materialele în condiții optime, la dimensiuni mai mari (unii elevi le-au vizionat 

pe ecranul telefonului părinților). Elevii au avut posibilitatea de a-mi adresa 

întrebări suplimentare pe grupul de WhatsApp sau telefonic. 

Copiii au identificat în materialul vizionat modalități de transmitere a 

informațiilor, au înțeles importanța comunicării eficiente sub toate formele ei. Au 

conștientizat importanța efectuarii exercițiilor fizice penru sănătate. 

Feedback părinți  

 

(F.A., mamă elev clasa a III-a G) 

Dovezi ale activității desfășurate:  

https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
https://www.youtube.com/watch?v=JV_Mq3DZqag
https://www.youtube.com/watch?v=-argRrl5KQg
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  Ernyi Robert 

 

 Gavriloaie Gabriel 

 

Mențiuni finale: Prin activitățile realizate au fost atinse obiectivele propuse. 

 
 

Activitate realizată de:  
Prof.înv.primar Omilescu Mirela 

Prof. Rusu Adrian 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Lumea copiilor: povești, cărți, filme, jocuri 

 

Tipul activității:  

Educație pentru comunicare și mass-media 

Numărul de participanți la activitate: 19  
 

    Efectivul de elevi: 23 
 

Numărul cadrelor didactice:4 

 
Materiale necesare: foi, creioane colorate, foarfecă, lipici, acuarele, 
laptop/ tabletă/telefon; 

 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp, 

cu ajutorul părinţilor. 
Am scris pe grupul de WhatsApp al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

urile cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare, precum și 
activitățile concrete de realizat. Astfel, au fost parcurși următorii pași: 

1. Elevii au vizionat filmul educativ: 
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8 

2. Am dat elevilor următoarea sarcină de lucru: Scrie un scurt text (10-15 rânduri) 
alegând una dintre temele de mai jos: 

• Personajul meu preferat 

• Cartea mea de suflet 

• Filmul meu preferat 
 

Sarcinile au fost realizate pe fișe și vor fi păstrate de elevi într-o folie 

pentru a fi aduse la școală și atașa portofoliului personal al acestora. 
Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, 

astfel feedback-ul activităţii propuse. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
https://www.youtube.com/watch?v=LuG0lxCsUi8
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea sarcinilor propuse. 

 
Activitate realizată de: 

Prof. înv. primar Păcurar Carolina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Sunt ceea ce grăiesc! 

 
Tipul activității:  

-Educaţia pentru pace şi cooperare 
 

Numărul de participanți la activitate: 23 
Efectivul de elevi: 29 
Numărul cadrelor didactice: 5 
Materiale necesare: hârtie, laptop, telefon 

Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=jglkN7ciih8&t=205s 

https://www.youtube.com/watch?v=sCy_3OqvSE8 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

În urma definitivării listei participanților am creat, utilizând 

platforma folosită la instruirea CRED, o întâlnire online pe care 

participanții au accesat-o folosind laptopul sau telefonul personal.  

Etapele definite pentru această activitate au fost: 

- Vizionarea link-urilor mai sus menționate  

- Discuții despre puterea cuvântului ca mijloc de 

comunicare. Am punctat necesitatea folosirii unui limbaj 

coerent și cât mai expresiv în transmiterea informației și 

ideilor.  

Pentru exemplificarea a problemelor de comunicare am 

realizat o activitate de grup în care folosind o coală de 

hârtie elevii au primit un șir de instucțliuni. S-au analizat 

rezultatele  și s-a identificat necesitata existenței 

cuvintelor bine definite și înțelese de toți în același fel. 

Feedback-uri  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jglkN7ciih8&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=sCy_3OqvSE8
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Mențiuni finale: 

Elevii s-au implicat în această activiatate și au înțeles importanța folosirii 

cuvintelor potrivite. 

 

Activitate realizată de:  

Prof.Kiss Ana- Eniko 

Prof. Prof. Kuschausen Cristina 

Prof. Fabri Florina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Puterea cuvântului 

 

Tipul activității: 

-Educaţia pentru comunicare şi mass-media 

 

Numărul de participanți la activitate: 5 
 

Efectivul de elevi: 17 

 
Numărul cadrelor didactice: 5 

 
Materiale necesare: coli A4, pixuri, creioane colorate, carioci, 
calculator 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 
https://www.youtube.com/watch?v=sCy3OqqvSE8     

https://www.youtube.com/watch?v=jglkN7ciih8&t=205s  
 

Desfășurarea pe scurt a activității:  

Elevii clasei a V-a A şi părinţii lor au fost anunţaţi dimineaţa despre tema 

zilei, de către diriginta lor Vărcuş Alina. Comunicarea s-a realizat on-line pe 

grupul clasei. A fost solicitată trimiterea compunerilor şi desenelor copiilor pe 

adresa de mail a doamnei diriginte, pentru a fi centralizate. Elevii au vizionat 

link-urile recomandate şi au avut de făcut compuneri pe baza lor. În cadrul 

activităţii educative de joi, 02.04.2020, copiii au scris despre rolul dialogului 

între oameni şi despre importanţa comunicării. Unii elevi s-au mobilizat activ, 

realizând sarcina de lucru. Părinţii copiilor au mijlocit trimiterea on-line a 

materialelor realizate. Nu au fost probleme tehnice. Apreciem că prin activitatea 

legată de educaţia pentru comunicare, elevii au învăţat că există diferite 

modalităţi de transmitere a informaţiilor şi că prin comunicare se pot stabili 

relaţii interumane.  

     Feedback elevi: „Puterea cuvântului-arta oratoriei”- „Comunicarea şi   

dialogul sunt foarte importante în viaţa noastră. Comunicarea poate fi cu păreri 

diferite sau comune ale oamenilor care poartă o conversaţie. Noi, copiii, trebuie 

să ne implicăm în dialogurile şcolare sau familiale. Comunicarea poate fi verbală 

şi scrisă. Comunicarea şi dialogul poate să fie cu bun simţ, altfel se transformă 

în ceartă. Eu, acasă, comunic cel mai mult cu tata, iar la şcoală îmi place să 

comunic şi să port dialog cu colegii mei.” (Berariu Cristian, clasa a V-a A) 

„Puterea cuvântului”- „Comunicarea este importantă pentru oameni, 

pentru că, dacă nu ar exista, nu ne-am putea înţelege. Dialogând între noi, 

https://www.youtube.com/watch?v=sCy3OqqvSE8
https://www.youtube.com/watch?v=jglkN7ciih8&t=205s
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putem să ne exprimăm părerile, sentimentele, dorinţele şi putem să primim 

informaţii despre ce vor de la noi. Cuvântul are o putere foarte mare, de aceea 

este important să gândim înainte de a-l rosti. El are puterea de a face bine, dar 

şi rău. Comunicarea cea mai importantă în familie este cea dintre mamă şi fiu, 

de aceea eu vorbesc cu mama mea despre orice problemă, deoarece comunicând 

putem să o rezolvăm. La şcoală, eu comunic cel mai bine cu colegul meu de 

bancă, cu care am multe în comun. Cuvântul este esenţial în viaţa unui om, iar 

aceasta este diferenţa între noi, oamenii, şi alte vieţuitoare.”                                                       

(Maior-Gligor Ştefan, clasa a V-a A) 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: 

Elevii care au participat on-line şi s-au implicat activ, au fost receptivi la 

această activitate educativă şi au manifestat interes pentru subiectul temei 

propuse pentru data de astăzi. În acelaşi timp, elevii noştri au avut  posibilitatea 

să-şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe şi să-şi formeze o  cultură generală.  

Activitate realizată de:  

                                                                        Prof.diriginte Vărcuş Alina 

Prof.Pocan Bianca  

Prof. Corhei Amalia 

Prof.Sbîrcea Dan  

Prof. Micu Vasile 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Comunicarea asertivă 

 

 

Tipul activității: 

-Educaţia pentru comunicare şi mass-media 

 

Numărul de participanți la activitate: 14 
 

Efectivul de elevi:30 

 
Numărul cadrelor didactice:2 

 

Materiale necesare: laptop, creioane colorate, coli, caiete 
 

Sursele on-line utilizate (link-uri): 
  https://www.youtube.com/watch?v=jglkN7ciih8&t=205s  

https://www.youtube.com/watch?v=sCy_3OqvSE8 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

În aceasta zi, elevilor li s-a propus vizionarea unor filmulețe prezentate în 

link-urile menționate anterior. Obiectivul acestor activitați a fost: 

- să descopere noi modalități de comunicare nonverbală;  

- să sublinieze importanța conversației într-un proces de comunicare; 

- să analizeze regulile de comunicare eficientă. 

Dat fiind faptul că tema din această zi se referea la comunicare, acțiune 

pe care o realizăm zilnic și care ne ajută la relaționarea cu ceilalți, elevilor li s-au 

propus diferite clipuri în care se dezvoltă tipul de comunicare asertivă. Aceștia 

au participat cu interes la activitate, iar după explicarea și vizionarea clipurilor 

sugerate au realizat activitățile propuse.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jglkN7ciih8&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=sCy_3OqvSE8
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Fișă realizată de:  

Prof. Bondor Bogdan 

Prof.Vulpoiu Laura 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Respect regulile - comunic 

 
 

Tipul activității:  
-Educaţia pentru comunicare şi mass-media 

Numărul de participanți la activitate: 24 
Efectivul de elevi: 32 

Numărul cadrelor didactice: 1 
Materiale necesare: laptop/telefon, sursa internet 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=jglkN7ciih8&t=205s  
 https://www.youtube.com/watch?v=sCy_3OqvSE8    

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 
Cu ajutorul platformei Zoom, elevii au participat la activitățile descrise mai 

sus. 

S-au vizionat filmele și documentarele și s-au formulat unele puncte de 

vedere pe marginea documentelor și filmelor prezentate. 

S-a întocmit o listă cu reguli respectate de elevi și o listă cu reguli pe care 
elevii nu le respectă.  

Discuțiile finale s-au centrat pe importanța regulilor de conversație. Este 
important să se cunoască regulile de comunicare eficientă.  

 
Feedback-uri  

Abia acum am înțeles importanța conversației într-un proces de comunicare, 

după ce am analizat regulile de comunicare eficientă. (Merian Andrei, XII A) 
 
 

 
 

Activitate realizată de:  

Prof. Moțiu Alina 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jglkN7ciih8&t=205s
https://www.youtube.com/watch?v=sCy_3OqvSE8
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Școala altfel, 2020 

„Distanța ne va ține împreună” 

  

Proiect educațional 

 

Primăvară afară, primăvară în suflet 

~ educație pentru familie, schimbare și dezvoltare ~ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Factorii de bază care ajută copilul în desăvârșirea propriei educaţii sunt şcoala 

şi familia. Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor 

de viaţă, sentimente. Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct 

de vedere fizic, intelectual, moral si estetic. Şcoala, alături de familie, influenţează, prin 

condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea 

copilului. 

Sărbătorile petrecute în familie reprezintă un prilej de a fi împreună, de a 

comunica și de a împărtăși momentele speciale din viața noastră cu cei dragi. 

Momentele de sărbătoare constituie pentru orice familie un timp și un spațiu 

alocat pentru ceea ce înseamnă „a fi împreună”. Dicolo de pregătiri, agitație și 

curățenie, esența sărbătorilor constă din emoție, iubire și liniște, adică familie. 

Aceste sentimente se formează încă din copilărie și dacă sunt întreținute, acestea 

dăinuie și vor fi perpetuate generații de-a rândul. 
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Sfânta Sărbătoare - acasă 
 

 

Tipul activității:  
-Educaţia interculturală  

                          -Educaţia pentru familie  

 

Numărul de participanți la activitate: 22 
Efectivul de elevi: 29 
Numărul cadrelor didactice: 3 

Materiale necesare: laptop/ telefon, coli de hârtie/caiete,  pensulă, 
acoarele/ creioane colorate, oua fierte. 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 

      https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4  
        https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I  

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp, 

cu ajutorul părinţilor, deoarece nu toţi elevii pot citi, fiind doar în clasa 

pregatitoare şi nu am finalizat alfabetul. 

Am scris pe grupul de Whatsapp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-urile 

cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare şi le-am sugerat ce 

activităţi ar putea face la tema respectivă. 

Părinţii au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-mi, astfel 

feedback-ul activităţii propuse. Toţi elevii care au participat la activitate au trimis 

poze cu desenele realizare de către ei, iar eu i-am felicitat, fiind mulţumită de 

implicarea, atât a elevilor, dar mai ales a părinţilor, la activitatea propusă în 

„şcoală altfel”, pentru toată lumea. 

       Aceasta activitate a fost propusă pentru a constientiza locul și rolul familiei 

în viața personal, precum și importanța sărbătorilor creștine în dezvoltarea 

personal. 

 Modalități de evaluare: lucrările, materialele realizate de copii vor fi 

publicate în revistele școlii: „Tribuna sportivului”, ISSN 2067-5143 și „În lumea 

cărților”, ISSN - 2248 – 163X.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4
https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

Mențiuni finale: Activitatea a fost 

atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea 

desenelor, respectând tema propusă. 

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv. primar Cucu Nadia - Mihaela 

Prof. Sbîrcea Dan 

Prof. Micu Vasile 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Cartea Cărților -  „Hristos a Înviat!” 
 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru familie 

Numărul de participanți la activitate: 19 
Efectivul de elevi: 23 
Numărul cadrelor didactice: 1 
Materiale necesare: foi, creioane colorate, foarfecă, lipici, acuarele, 

laptop/ tabletă/telefon; 
 

Sursele on-line utilizate (link-uri): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4 
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I 

 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Activitatea s-a desfăşurat prin intermediul reţelei de socializare WhatsApp, 

cu ajutorul părinţilor. 

Am scris pe grupul de WhatsApp, al părinţilor, tema zilei. Am trimis link-

urile cu filmuleţele pe care le-am propus copiilor spre vizionare, precum și 

activitățile concrete de realizat. Astfel au fost parcurși următorii pași: 

Vizionează videoclipurile educaționale. Părinții au avut plăcerea să 

redescopere desenele animate „Cartea cărților” 

https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4 

https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I 

Fii creativ! Realizează diverse lucrări specife temei: felicitări, colaje, 

desene, picturi, machete.  

             Sarcinile au fost realizate pe fișe și vor fi păstrate de elevi într-o folie 

pentru a fi aduse la școală și atașa portofoliului personal al acestora. 

Părinţii mi-au trimis poze cu lucrările realizate de către elevi, oferindu-

mi, astfel feedback-ul activităţii propuse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I
https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

Mențiuni finale: 

Activitatea a fost foarte atractivă, elevii fiind încântaţi de filmuleţele 

propuse şi implicându-se activ în realizarea activităților propuse, respectând 

tema propusă. 

Activitate realizată de: 

Prof.înv.primar Păcurar Carolina 
Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Importanța sărbătorilor creștine în 

dezvoltarea personală 

 

Tipul activității:  

-Educație pentru artă, dezvoltare personală, excursii virtuale, vizite 

virtuale; 

Numărul de participanți la activitate:12 

Efectivul de elevi:16 
Numărul cadrelor didactice: Katona Ana 

Materiale necesare: tabletă, telefon, internet, carton, foarfecă, lipici, 

decorațiuni; 
    Sursele on-line utilizate (link-uri): 

https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4 

https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I 
  

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 Elevii au vizionat site-urile propuse și au observat modul în care se 

sărbătoresc aceste evenimente. Ei observă cum am sărbătorit până acum și cum 

sărbătorim acum (avem mai multă grijă de noi să ne ferim de viruși și să păstrăm 

distanțarea socială). 
 Sarcina elevilor s-a referit la realizarea unor desene, colaje, obiecte 

decorative care să înfrumusețeze masa, locuința și să dezvolte sentimente de 

bucurie și apreciere pentru frumos. De asemenea, unii au exprimat părerile 

personale legate de sărbătorile 
pascale cu argumente. 

 Elevii au învățat semnificația 

unor simboluri: ouă roșii, mieluț, 

iepuraș și că această sărbătoare 

semnifică și reînvierea naturii. 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Katona Ana 

 

Liceul cu Program Sportiv 
Arad 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I
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Paștele în familie 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru familie, educație religioasă, dezvoltare personală 

 

Numărul de participanți la activitate: 9 
Efectivul de elevi: 18 (clasa a III-a G) 

    Numărul cadrelor didactice: 2 

    Materiale necesare: computer, tabletă, telefon, coli de hârtie, acuarela, 
pensule, creioane colorate, stilou 
     Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4 
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I 
 

 Desfășurarea pe scurt a activității: 

Elevii au primit indicații referitoare la tema zilei și le-am sugerat câteva linkuri 

pe care să le acceseze. Copiii au urmărit materialele propuse spre vizionare și au 

redat prin desen conținutul cântecului „Primăvară în suflet” sau mesajul 

transmis de filmulețul religios.  

Majoritatea elevilor s-au implicat în activitate, unii dintre aceștia realizand 

ambele activități propuse pentru tema zilei. Și părinții s-au implicat, facilitându-

le copiilor accesul la materialele video și trimițând fotografii cu lucrările realizate.  

Dintre problemele tehnice întâmpinate aș aminti lipsa suportului tehnic 

pentru a viziona materialele în condiții optime, la dimensiuni mai mari (unii elevi 

le-au vizionat pe ecranul telefonului părinților). Copiii și părinții au avut 

posibilitatea de a-mi adresa întrebări suplimentare pe grupul de Whats App sau 

telefonic. 

Elevii au conștientizat locul și rolul familiei în viața personală și importanța 

sărbătorilor creștine în propria dezvoltare. 

 

Feedback elevi  

„Mie mi-au plăcut toate activitățile în mod egal.” (Popovici Alessia) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yXkN3E2DVz4
https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-lMq9I
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Feedback părinți 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovezi ale activității desfășurate:  

       

Lucaci Alin                                           Dencef Nicoleta 
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Gavriloaie Gabriel                                     Ostafe Ricardo 

     

Popovici Alessia                                         Ostafe Ricardo 

 

Mențiuni finale: Prin activitățile realizate au fost atinse obiectivele propuse. 

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar Omilescu Mirela 

Prof. Sebișan Ramona 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Tradițiile românești și tradițiile altor 

popoare 

 

Tipul activității: 

-Educație interculturală 

Numărul de participanți la activitate:12 
Efectivul de elevi:16 

     Numărul cadrelor didactice: Katona Ana 

     Materiale necesare:tabletă/telefon și internet 
     Sursele on-line utilizate (link-uri): 

Povestiri din folclorul maghiar - Zana din stejarul cu trei crengi 
 https://www.youtube.com/watch?v=bPw2yu3n9z4 
Basme Romanesti 5 paini de Ion Creanga 

https://www.youtube.com/watch?v=mpExCwOnJiY 

 Desfășurarea pe scurt a activității: 

 Elevii, singuri sau ajutați de părinți, au vizionat câteva site-uri, de unde s-

au informat în legătură cu tradițiile pascale din cultura românească și alte 

culturi. Unii au realizat texte referitoare la tradiții. Alții au căutat imagini cu 

obiceiuri culinare, realizând o colecție sau au desenat și pictat felicitări cu 

imagini adecvate. 

 Unii elevi, neavând telefoane performante sau internet, nu prea au luat 

legătura cu grupul. Ei au realizat desene pe foi sau caiete, fără a le posta. 

 Elevii au lucrat cu interes și plăcere și au învățat lucruri noi. 

Dovezi ale activității desfășurate: 

  

 

Activitate realizată de:  

Prof.înv.primar  Katona Ana 

 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bPw2yu3n9z4
https://www.youtube.com/watch?v=mpExCwOnJiY
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Tradiţii şi obiceiuri pascale 

 

 

Tipul activității:  

-Educaţia pentru familie 

 

Numărul de participanți la activitate: 5 

 
Efectivul de elevi: 17 

 

Numărul cadrelor didactice: 3 
 

Materiale necesare: coli, pixuri, creioane colorate, carioci, calculator 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-1Mq9I    

https://www.youtube.com/watch?v=N5fCW9hzad8  
 

Desfășurarea pe scurt a activității:  

Elevii clasei a V-a A şi părinţii lor au fost anunţaţi dimineaţa despre tema 

zilei, de către diriginta lor Vărcuş Alina. Comunicarea s-a realizat on-line pe 

grupul clasei. A fost solicitată trimiterea compunerilor şi desenelor copiilor pe 

adresa de mail a dirigintei, pentru a fi centralizate. Elevii au avut de vizionat 

link-urile recomandate şi de realizat compuneri pe baza lor. În cadrul activităţii 

educative de vineri, 03.04.2020, copiii au scris despre Sfintele sărbători pascale, 

despre obiceiuri şi tradiţii de Paşte şi au realizat desene tematice. Unii elevi s-au 

mobilizat şi au efectuat ceea ce au avut ca sarcină de lucru. Implicarea părinţilor 

a constat în trimiterea on-line, pe mail a materialelor copiilor. Nu s-au semnalat 

probleme tehnice. Apreciem că prin activitatea de faţă, elevii au aflat că 

sărbătorile creştine au o mare importanţă în dezvoltarea personală, precum şi 

despre locul şi rolul familiei în viaţa privată.  

     Feedbak elevi:  

„Obiceiuri şi tradiţii de Paşte”- Semnificaţia sărbătorilor pascale este Învierea lui 

Iisus Hristos. În fiecare an, în anotimpul primăverii celebrăm moartea şi învierea 

lui Iisus Hristos, acesta oferindu-ne prin moartea sa, iertarea păcatelor. De Paşte 

sunt numeroase tradiţii cum ar fi vopsitul ouălelor în culoarea roşie, care 

simbolizează sângele lui Iisus Hristos, scurs din rănile lui. Ouăle colorate în 

galben, verde şi albastru reprezintă culorile primăverii. În noaptea de Înviere, 

oamenii vin la biserică să ia lumină, iar acest gest semnifică victoria binelui 

https://www.youtube.com/watch?v=zWifl-1Mq9I
https://www.youtube.com/watch?v=N5fCW9hzad8
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asupra răului. De Paşte, oamenii ciocnesc ouă spunând: Hristos a înviat! 

Primăvara şi sărbătorile pascale sunt o bucurie în sufletul oamenilor.” (Maior-

Gligor Ştefan, clasa a V-a A) 

Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mențiuni finale: Elevii au fost receptivi la activitatea educativă şi şi-au îmbogăţit 

cunoştinţele. 

 

Activitate realizată de:  

   Prof.diriginte Vărcuş Alina 

                                                                                     Prof.Călbează Iosif 

Prof.Korosi Ramona 

 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Primăvară afară- primăvară în suflet 
 

 

 

Tipul activității:  

-Educație  ecologică 

 

Numărul de participanți la activitate: 12 
 

Efectivul de elevi: 15 
 

Numărul cadrelor didactice: 3 
 
Materiale necesare: laptop, internet, site-uri arta 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  
www.youtube.com/watch?v=zWifl-1Mq9I  

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

Organizarea activităților a fost frontală. Elevii au vizionat materialul 

propus  si au fost purtate discuții cu privire la modul de vorbire. Totodată am 

cerut un punct de vedere propriu cu privire la materialele vizionate și ascultate. 

Ulterior am cerut o reprezentare desenată a artei respective și un rezumat al 

actului vizionat.  

Majoritatea elevilor s-au implicat, dar cu rețineri. Doi părinți s-au implicat 

pentru a clarifica și a-și ajuta copiii.  

Probleme tehnice nu au fost, dar aceasta pentru că s-a desfașurat pe 

parcursul întregii zile, pe wattsup. Unii copii au răspuns solicitărilor în zilele 

următoare. Ca ansamblu activitatea s-a desfășurat conform planificării.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zWifl-1Mq9I
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Feedback-uri  

  

Activitate realizată de:  

Prof.Todoca Mihaela 

Prof.Vulpoiu Laura 

Prof.Corhei Amalia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Primăvară afară – primăvară în suflet – 

Sfânta Înviere 
 

 

Tipul activității:  

-Educația pentru dezvoltare personală, pentru familie 

 

Numărul de participanți la activitate:16 
 

Efectivul de elevi:30 
 
Numărul cadrelor didactice:2 

 
Materiale necesare: laptop, creioane colorate, coli, caiete 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  
https://www.youtube.com/watch ?v=N5fCW9hzad8  

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

În această zi, elevilor li s-a propus vizionarea unor filmulețe prezentate în 

link-urile menționate anterior. Obiectivul acestor activități a fost: 

- să conștientizeze locul și rolul familiei în viața personală;  

- să conștientizeze importanța sărbătorilor creștine în dezvoltarea personală. 

Tradițiile și sărbătorile religioase au un rol fundamental în dezvoltarea 

personală și familială a creștinilor. În acest sens, ultima activitate dedicată 

proiectului Școala Altfel s-a consacrat acestei teme, pentru a preîntâmpina 

venirea sărbătorilor pascale. Elevii au participat la acestă activitate și au realizat 

temele propuse.  
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Dovezi ale activității desfășurate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Bondor Bogdan 

Prof. Vulpoiu Laura 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Patimile lui Hristos 
 

Tipul activității:  
-Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare 

 

Numărul de participanți la activitate: 24 elevi 
 

Efectivul de elevi: 29 elevi 
 

Numărul cadrelor didactice: 8 cadre 

 
Materiale necesare: calculator/laptop/telefon, sistem audio 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri):   

https://www.youtube.com/watch?v=N5fCW9hzad8    

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 
 Dirigintele clasei a creat un grup al clasei în care au fost cuprinși elevii 

clasei a X-a B și cadrele didactice care predau la această clasă utilizând aplicația 

WhatsApp. Odată format grupul, dirigintele de comun acord cu membrii 

grupului au stabilit ora de participare la activitatea propusă. 

 În urma desfășurării activității, fiecare elev a 

trebuit să realizeze o scurtă prezentare a 

materialelor vizionate/ audiate, indicând 

motivația alegerii materialului. 

 Pe parcursul zilei nu au fost raportate probleme 

de ordin tehnic privind accesarea linkurilor. 

 

Feedback-uri  

 Elevii și-au prezentat motivarea pentru alegerea 

făcută, precum și ceea ce le-a trezit interes sub 

forma unor comentarii în cadrul grupului sau 

prin trimiterea unui email către diriginte/ 

profesori cu privier la activitatea desfășurată. 

 

Activitate realizată de:  

Prof. Bogdan Lucia 

Prof. Mandache Gheorghe 

Prof. Călbează Iosif 

 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N5fCW9hzad8
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Sărbătoarea se simte în familie 
 

Tipul activității:  
-Educaţia pentru familie  

Numărul de participanți la activitate: 20 
Efectivul de elevi: 32 

Numărul cadrelor didactice: 1 
Materiale necesare: laptop/telefon, sursa internet 
Sursele on-line utilizate (link-uri):  

https://www.youtube.com/watch?v=N5fCW9hzad8  
 

Desfășurarea pe scurt a activității: 
Cu ajutorul platformei Zoom, elevii au participat la activitățile descrise mai sus. 

S-a vizionat filmul Patimile lui Iisus și s-au formulat unele puncte de vedere pe 
marginea acestuia. 

Împreună am conștientizat importanța sărbătorilor creștine în dezvoltarea 
personală. 

 
    Feedback elevi 

Acum, că suntem cu toții acasă, mi-am dat seama cât este de importantă familia 

pentru mine. Ar fi frumos să avem mereu timp să stăm împreună și să ne 
ascultăm cu adevărat. (Rădulescu Petre, XII A) 

 

 
Activitate realizată de:  

Prof. Moțiu Alina 
 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5fCW9hzad8
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Sport în izolare 

 

 

Tipul activității:  

-activitate sportiva  

 

Numărul de participanți la activitate: 16 
 

Efectivul de elevi:30 
 

Numărul cadrelor didactice:2 

 
Materiale necesare: saltea, bancă 

 
Sursele on-line utilizate (link-uri): 

Site-uri de specialitate 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 

 Pe parcursul acestei activități, am încercat să demonstrăm că sportul este 

benefic și se poate realiza în orice situații, chiar și în izolare, o stare cu care, din 

păcate, ne confruntăm în momentul de față. 

 La începutul activității, am prezentat elevilor filmulețe despre importanța 

sportului, dar și mesaje de la mari sportivi care sunt nevoiți să se izoleze în 

această perioadă și să stea departe de activitatea lor preferată: SPORTUL. 

 Pentru a ridica puțin moralul elevilor, le-am spus că putem să facem sport 

și în izolare. Astfel, le-am propus un set de exerciții pe care ei să îl poată face în 

cameră sau în curtea casei și le-am sugerat să îmi trimită filmulețe cu ei din 

timpul activității. Le-am spus că voi pregăti un material, în care voi pune 

secvențe din toate filmulețele pe care le voi primi și filmul final îl vor primi pe 

adresa lor de e-mail. 

 Elevii au fost foarte încântați și imediat după întâlnirea 

noastră pe zoom, au început să vină „antrenamentele în izolare”. 

                                          Activitate realizată de:  

Inspector școlar prof. Mandache Emilia 

Prof. Bondor Bogdan 

 Prof. Urban Bianca 

 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
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Sănătate și igienă într-un joc distractiv 
 

Titlul activității: „Comoara prieteniei”  

 

Tipul activității:  
-Educaţie pentru sănătate, Educație vizuală, Educație socială, 

Ludoterapie 
 

Numărul de participanți la activitate: 12 

Efectivul de elevi: clasele a V-a și a VI-a, de la LPS Arad si CSEI Arad 

Numărul cadrelor didactice: 1 
Materiale necesare: internet, laptop, hârtie, creioane colorate, telefon 

 

Desfășurarea pe scurt a activității: 
Cu ajutorul video-call-ului pe facebook și discuțiilor la telefon, am propus 

elevilor să realizăm împreună un joc tip Piticot, cu reguli de igienă, sănătate, 

apropiere în familie și socializare la distanță cu prietenii. 

 Copiii au fost foarte încântați și au avut numeroase idei de avans sau de 

întoarcere pe planșa de joc a pionului și au venit în permanență cu completări și 

cu propuneri de desene. Ei explicau la telefon și desenau schițe, iar eu am 

adunat informațiile și am realizat aspectul final al jocului și regulile de joc. 

Prin sugestiile lor, am constatat că elevii sunt conștienți de regulile de igienă, 

le aplică, cunosc necesitatea distanțării sociale la momentul actual, au grijă să 

își sune bunicii și prietenii, să țină legătura cu aceștia, se încurajează unii pe 

alții și sunt foarte conectați la realitatea din jurul lor. I-am îndemnat să imprime 

jocul și să se joace în familie, cu părinții sau frații mai mici, sau chiar prin video-

call, cu prietenii și colegii. 

De asemenea, jocul presupune într-ajutorare (jucătorii dau puncte celor din 

urmă, se așteaptă unii pe alții și vor ajunge împreuna la final). Locul gol din 

centrul planșei de joc a fost gândit pentru ca jucătorii să se poată desena 

împreună cu prietenii și pentru „a îndulci” puțin această stare de separare. La 

proiect au participat atât elevi de la Liceul cu Program Sportiv Arad, cât și elevi 

de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad. 

S-au formulat unele puncte de vedere după ce am jucat jocul, și am constatat 

că durează cam mult, lucru mai dificil pentru frații mici, dar am decis să nu îl 

modificăm pentru că, în același timp antrenează răbdarea. 

Per total, activitatea a fost un succes peste așteptări, elevii au fost încântași 

și doresc să mai facem astfel de lucruri împreună. 
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Tabla de joc: 
 

 

Comoara Prieteniei 
Se joacă pe reguli similare cu jocul Piticot. Provocările sunt raportate la 

perioada dificilă pe care o traversăm cu toții, iar premiul este defapt o promisiune 

pentru viitor pe care ne-o facem nouă înșine dar și prietenilor noștri. 
 

Regulamentul jocului 
- Cel mai tânăr jucator dă primul cu zarul. Fiecare jucător avansează în 

funcție de numărul pe care îl indică zarul. 

6 Te-ai spălat cu apă și săpun azi? Dacă da, înaintează 12 căsuțe.  
20 Ai vorbit azi cu bunicii tăi să îi întrebi cum se simt? această faptă te ajută cu 

6 căsuțe în plus. 

27 Ai uitat să îți speli dinții azi? Întoarce-te la căsuța 5.  

30 Prietenii îți trimit un gând bun, sari de bucurie până la numărul 39. 

38 Cineva tusește puternic; te trimite să te ascunzi la căsuța 24. 

48 O melodie veselă te binedispune și te trimite cu 6 căsuțe înainte. 

52 Se pare că ai vrea să mai auzi o dată melodia preferată: întoarce-te 4 căsuțe. 
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59 Un munte de făină și mălai se ridică în calea ta. Îl poți trece, dar trebuie să 
stai pe loc o tură. 

64 Ai rezistat tentației să pleci la magazinele de jucării. Urci 5 căsuțe. 

70 Ai trecut de jumătea călătoriei. Relaxează-te o tură și admiră insectele. 

81 Deja se vede curcubeul de după furtună, grăbește-te avansând 10 căsuțe. 

86 Ai ales o scurtătură prin aglomerație, din păcate te trezești la căsuța 37. 

90 Virușii pândesc în apropiere, întoarce-te la căsuța 77. 

97 Dacă ai mâncat azi cel puțin un fruct, avansează 4 pași, dacă nu, întoarce-te 

4 pași. 
104 Baloanele de săpun te urcă la căsuța 115. 

110 Ferește-te de un strănut uriaș: întoarce-te rapid 7 căsuțe. 

120 Te apropii de final. Împarte cum preferi celorlalți jucători câte 2, 4 și 6 
puncte pentru a avansa în joc. 

125 Așteaptă-ți prietenii! Veți păși împreună spre „comoara prieteniei”, unde vă 

puteți 
face o poză sau un desen cu voi împreună. 
 

Feedback-uri elevi și dovezi de la activitate: 

 Am solicitat elevilor să deseneze pentru a surprinde cum s-au simțit în 

timp ce au jucat „Comoara prieteniei”. Am atașat câteva desene realizate de 

elevi. 

 

 

 
 
 

 
 

Activitate realizată de: 
Prof. Duca Ioana 

Director adjunct prof. Kuschausen Cristina 

 
Liceul cu Program Sportiv Arad 


