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TULCEA

1

IX A

Dirigint
e

NR.
CRT
CLASA

PROGRAMUL "ŞCOALA ALTFEL" - 2020-2021 - 26 MARTIE - 01 APRILIE 2021

Andronic
Lacramioara

VINERI 26 MARTIE 2021

LUNI - 29 MARTIE 2021

MARTI - 30 MARTIE 2021

8,00-8,40 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
descoperirea județului Tulcea – concurs de fotografii
8,45-9,25 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
descoperirea județului Tulcea – concurs de fotografii
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților socio-emoționale și luarea
deciziilor
10,15-10,55 Dezvoltare personală – Film ”Dilema socială”
https://vezionline.net/the-social-dilemma-dilema-sociala2020.html
11,00 -11,40 Dezvoltare personală – Film ”Dilema socială”
https://vezionline.net/the-social-dilemma-dilema-sociala2020.html
11,45 -12,25 Discuții pe baza materialului vizionat

8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
9,30-10,10 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
10,15-10,55 Discuții pe baza materialului vizionat

8,00-8,40 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de
talente;
Concurs de epigrame, panflete și caricaturi
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de
talente;
Concurs de epigrame, panflete și caricaturi
9,30-10,10 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală - National
Museum of Natural History,
http://naturalhistory.si.edu/vt3/
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IX B

Pavel Violeta
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IX C

JOI - 01 APRILIE 2021

8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu
România sălbatică - Filme (romaniasalbatica.ro)
Google classroom https://meet.google.com
8,45-9,25 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu
România sălbatică - Filme (romaniasalbatica.ro)
Google classroom https://meet.google.com
9,30-10,10 Discuții pe baza materialului vizionat
Google classroom https://meet.google.com
10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Castelul 10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora-Vizite virtuale la
11,00 -11,40 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală – Bran
muzeele tulcene Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Acvariu
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
https://www.google.com/maps/@45.5162714,25.3684421,3a,75y,2 Google classroom https://meet.google.com
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi - Tur Virtual
10.32h,100.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWbhXCZ2AkzN1qVq7HVS- 11,00 -11,40 Să învățăm importanța mișcării și activitățile
(see360.ro)
pQ!2e0!7i13312!8i6656
sportive pentru sănătate!;
https://www.youtube.com/watch?v=T71K7CInH9Q
11,45 -12,25 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală - 11,00 -11,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” lecturând https://www.youtube.com/watch?v =KuFFOj2i46g
Marele Zid Chinezesc online
https://www.youtube.com/watch?v=MKqUr8pPQfw
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-ofhttp://biblior.net/carti
china
11,45 -12,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” lecturând 11,45 -12,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
online
grupului prin muzică
http://biblior.net/carti

8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” – Să
descoperim și alte genuri de muzică decât cele pe care le
ascultăm!
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” – Să
descoperim și alte genuri de muzică decât cele pe care le
ascultăm!
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin- Concurs de karaoke

8,00-8,40 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
descoperirea județului Tulcea – concurs de fotografii
8,45-9,25 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
descoperirea județului Tulcea – concurs de fotografii
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților socio-emoționale și luarea
deciziilor
10,15-10,55 Dezvoltare personală – Film ”Dilema socială”
https://vezionline.net/the-social-dilemma-dilema-sociala2020.html
11,00 -11,40 Dezvoltare personală – Film ”Dilema socială”
https://vezionline.net/the-social-dilemma-dilema-sociala11,00 -11,40 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală – 2020.html
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
11,45 -12,25 Discuții pe baza materialului vizionat
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi - Tur Virtual
(see360.ro)

8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de mediu
România sălbatică - Filme (romaniasalbatica.ro)
Google classroom https://meet.google.com
8,45-9,25 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de mediu
România sălbatică - Filme (romaniasalbatica.ro)
Google classroom https://meet.google.com
9,30-10,10 Discuții pe baza materialului vizionat
Google classroom https://meet.google.com
10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora-Vizite virtuale la
muzeele tulcene Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Acvariu Google
classroom https://meet.google.com
11,00 -11,40 Să învățăm importanța mișcării și activitățile sportive
pentru sănătate!; https://www.youtube.com/watch?v=T71K7CInH9Q
https://www.youtube.com/watch?v =KuFFOj2i46g
https://www.youtube.com/watch?v=MKqUr8pPQfw

8,00-8,40 Traditii romanesti de Paste- Sarbatorirea Pastelui
Catolic si cel Ortodox
8,45-9,25 Valente culturale si crestine ale sarbatorii pascale
9,30-10,10 Tur virtual – Roma
10,15-10,55 Tur virtual- Atena
11,00 -11,40 Concluziile sapatamanii
11,45 -12,25 Feedback Scoala Altfel

11,45 -12,25 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Marele Zid Chinezesc https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-ofchina

11,45 -12,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul grupului 11,00 -11,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”
prin muzică
lecturând online
http://biblior.net/carti
11,45 -12,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”
lecturând online
http://biblior.net/carti

8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
9,30-10,10 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
10,15-10,55 Discuții pe baza materialului vizionat

Pintilie
Camelia

MIERCURI - 31 MARTIE 2021

8,00-8,40 Utilizarea abilităţilor socio-emoţionale în
descoperirea talentelor “ascunse” ale elevilor
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare prin concurs
de talente
9,30-10,10 Abilităţile socio-emoţionale şi luarea deciziilor în
mod responsabil: Alcoolul, tutunul, drogurile, semne de
maturitate;
10,15-10,55 Respectul şi formarea caracterului la
adolescent: succesul în viaţă este determinat de un caracter
integru?
Exemple de persoane cu caracter integru
11,00 -11,40 Să ne cunoaştem personalităţile oraşului
Tulcea !
11,45 -12,25 Dezbatere în urma identificării abilităţilor socioemoţionale personale

8,00-8,40 Modalităţi de învăţare – „Motivaţia învăţării”
8,45-9,25 Modalităţi de învăţare – „Motivaţia învăţării”
9,30-10,10 Tehnici de învăţare – perioade optime de
învăţare
10,15-10,55 Tehnici de învăţare – perioade optime de
învăţare
11,00 -11,40 Tehnici de învăţare – planificarea
programului de studiu-work-shop. Întânire on line cu
foşti elevi.
11,45 -12,25 Dezbatere despre modalităţi şi tehnici de
învăţare

8,00-8,40 Dezvoltarea competenţei”A învăţa să înveţi” prin filme
educative: Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu
8,45-9,25 Dezvoltarea competenţei ”A învăţa să înveţi” prin filme
educative: Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu
9,30-10,10 Dezvoltarea competenţei ”A învăţa să înveţi” prin filme
educative: Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu
10,15-10,55 Dezvoltarea competenţei ”A învăţa să înveţi” prin filme
educative: Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu
11,00 -11,40 Dezvoltarea competenţei ”A învăţa să înveţi” prin filme
educative: Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu
11,45 -12,25 Dezbatere în urma vizionării ecranizării nuvelei
“Alexandru Lapuşneanul” de Costache Negruzzi (prima nuvelă
istorică din literatura română – prevăzută în programa pentru
Bacalaureat)

8,00-8,40 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs
de talente;
Concurs de epigrame, panflete și caricaturi
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs
de talente;
Concurs de epigrame, panflete și caricaturi
9,30-10,10 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală National Museum of Natural History,
http://naturalhistory.si.edu/vt3/

10,15-10,55 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin- Concurs de karaoke
11,00 -11,40 Dezvoltarea unui comportament la elevii
adolescenți, obținut prin cunoștințe și abilitați pentru
promovarea unei culturi a păcii, non-violentei, pentru
promovarea și acceptarea diferențelor, reducerea impactului
violentei sociale, in familii, școli și comunități"
11,45 -12,25 Dezvoltarea abilitaților practice prin concurs de
talente; Concurs de îndemânare

10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală
Castelul Bran
https://www.google.com/maps/@45.5162714,25.3684421,3
a,75y,210.32h,100.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWbhXCZ2Ak
zN1qVq7HVS-pQ!2e0!7i13312!8i6656

8,00-8,40 „A învăţa să înveţi” pentru a-ţi eficientiza timpul
şi efortul
8,45-9,25 „A învăţa să înveţi” pentru a-ţi eficientiza timpul şi
efortul
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale prin
studiul unui obiectiv turistic
10,15-10,55 Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale prin
studiul unui obiectiv turistic
11,00 -11,40 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema bulling-ului-psiholog
Sanda Mădălina;
11,45 -12,25 Dezbatere despre utilitatea dezvoltării
abilităţilor socio-emoţionale necesară în activitatea de
învăţare

8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat faţă de
mediu – cunoaşterea florei dobrogene
8,45-9,25 Dezvoltarea unui comportament adecvat faţă de
mediu – cunoaşterea florei dobrogene / Vizită online la un
muzeu din Tl.
9,30-10,10 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema internetului şi a
reţelelor de socializare -psiholog Sanda Mădălina;
10,15-10,55 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema internetului şi a
reţelelor de socializare-psiholog Sanda Mădălina;
11,00 -11,40 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema internetului şi a
reţelelor de socializare-psiholog Sanda Mădălina;
11,45 -12,25 Dezbatere finală despre activităţile din perioada
“Şcoala Altfel”

8,00-8,40 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
descoperirea talentelor "ascunse" ale elevilor.
8,45-9,25 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
descoperirea talentelor "ascunse" ale elevilor.
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților socio-emoționale și luarea
deciziilor
10,15-10,55 Dezvoltare personală,"Traficul de fiinţe umane
pericol pentru securitatea personală"
https://www.youtube.com/watch?v =KuFFOj2i46g
https://www.youtube.com/watch?v=BpqAR9BSs2s
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IX D

IX E
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IX F

Ifrim
Florentina

Andronic
Daniel

Grigoras
Loredana

11,00 -11,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”
prin filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
11,45 -12,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”
prin filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane

8,00-8,40 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
descoperirea județului Tulcea – concurs de fotografii
8,45-9,25 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
descoperirea județului Tulcea – concurs de fotografii
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților socio-emoționale și luarea
deciziilor
10,15-10,55 Dezvoltare personală – Film ”Dilema socială”
https://vezionline.net/the-social-dilemma-dilema-sociala2020.html
11,00 -11,40 Dezvoltare personală – Film ”Dilema socială”
https://vezionline.net/the-social-dilemma-dilema-sociala2020.html
11,45 -12,25 Discuții pe baza materialului vizionat

8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”; prin vizionare film “Mintea explicată I www. Netflix. com
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”; prin vizionare film “Mintea explicată I www. Netflix. com
9,30-10,10 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”; prin vizionare film “Mintea explicată I www. Netflix. com
10,15-10,55 Discuții pe baza materialului vizionat
11,00 -11,40 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală
– Muzeul țăranului roman
http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/
11,45 -12,25 Marele Zid Chinezesc https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-ofchina

8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
9,30-10,10 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
persoane
10,15-10,55 Discuții pe baza materialului vizionat
11,00 -11,40 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală –
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi - Tur Virtual
(see360.ro)

11,45 -12,25 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Marele Zid Chinezesc https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of8,00-8,40 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
descoperirea județului Tulcea – concurs de fotografii
filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
8,45-9,25 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale în
persoane
descoperirea județului Tulcea – concurs de fotografii
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților socio-emoționale și luarea filme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
deciziilor
persoane
10,15-10,55 Dezvoltare personală – Film ”Dilema socială”
9,30-10,10 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” prin
https://vezionline.net/the-social-dilemma-dilema-socialafilme educative; Filmul PASAREA- despre traficul de
2020.html
persoane
11,00 -11,40 Dezvoltare personală – Film ”Dilema socială”
10,15-10,55 Discuții pe baza materialului vizionat
https://vezionline.net/the-social-dilemma-dilema-sociala2020.html
11,00 -11,40 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală –
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi - Tur Virtual
(see360.ro)
11,45 -12,25 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Marele Zid Chinezesc https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-ofchina

8,00-8,40 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de
talente;
Scrierea poeziei este talentul meu!
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de
talente;
Scrierea poeziei este talentul meu!
9,30-10,10 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Palatul
Buckingham, Londra https://www.royal.uk/virtual-tours-buckinghampalace

8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu
Africa animale în sălbăticie https://explore.org/livecams/african-wildlife/africananimallookout-camera
Google classroom https://meet.google.com
8,45-9,25 Dezvoltarea abilitaților socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema bulling-ului-psiholog
Mădălina Sanda Google classroom https://meet.google.com
9,30-10,10 Dezvoltarea abilitaților socio-emotionale, prin
10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Castelul vizionarea unui film educativ pe tema bulling-ului-psiholog
Bran
Mădălina Sanda Google classroom https://meet.google.com
https://www.google.com/maps/@45.5162714,25.3684421,3a,75y,2 10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora-Vizite virtuale la
10.32h,100.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWbhXCZ2AkzN1qVq7HVS- muzeele tulcene Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Acvariu
pQ!2e0!7i13312!8i6656
Google classroom https://meet.google.com
11,00 -11,40 Să învățăm importanța mișcării și activitățile
11,00 -11,40 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Casa
sportive pentru sănătate!;
Albă https://artsandculture.google.com/streetview/the-whitehttps://www.youtube.com/watch?v=T71K7CInH9Q
house/jQGRSIlnzvE8_w?sv_lng=https://www.youtube.com/watch?v =KuFFOj2i46g
77.0365883056587&sv_lat=38.89764509217558&sv
https://www.youtube.com/watch?v=MKqUr8pPQfw
11,45 -12,25 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Capela Google classroom https://meet.google.com
Sistina
11,45 -12,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/m grupului prin muzică Google classroom
usei/cappella-sistina/tour-virtuale.html
https://meet.google.com

Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de talente;
Desenul, cel mai expresiv! Google classroom
https://meet.google.com 8,45-9,25 Dezvoltarea abilităților de
relaționare prin concurs de talente;
Desenul, cel mai expresiv!
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin- Concurs de ghicitori

8,00-8,40 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de
talente;
Concurs de epigrame, panflete și caricaturi
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de
talente;
Concurs de epigrame, panflete și caricaturi
9,30-10,10 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală - National
Museum of Natural History,
http://naturalhistory.si.edu/vt3/

8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”
– Să descoperim și alte genuri de muzică decât cele pe
care le ascultăm!
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”
– Să descoperim și alte genuri de muzică decât cele pe
care le ascultăm!
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților de relaționare la
nivelul grupului prin- Concurs de karaoke

10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Castelul
Bran
https://www.google.com/maps/@45.5162714,25.3684421,3a,75y,2
10.32h,100.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWbhXCZ2AkzN1qVq7HVSpQ!2e0!7i13312!8i6656
11,00 -11,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” lecturând
online
http://biblior.net/carti
8,00-8,40 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de
talente;
Concurs de epigrame, panflete și caricaturi
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare prin concurs de
talente;
Concurs de epigrame, panflete și caricaturi
9,30-10,10 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală - National
Museum of Natural History,
http://naturalhistory.si.edu/vt3/
10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală Castelul
Bran
https://www.google.com/maps/@45.5162714,25.3684421,3a,75y,2
10.32h,100.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWbhXCZ2AkzN1qVq7HVSpQ!2e0!7i13312!8i6656

8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu
România sălbatică - Filme (romaniasalbatica.ro)
Google classroom https://meet.google.com
8,45-9,25 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu
România sălbatică - Filme (romaniasalbatica.ro)
Google classroom https://meet.google.com
9,30-10,10 Discuții pe baza materialului vizionat
Google classroom https://meet.google.com
10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora-Vizite virtuale la
muzeele tulcene Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Acvariu
Google classroom https://meet.google.com
11,00 -11,40 Să învățăm importanța mișcării și activitățile
sportive pentru sănătate!;
https://www.youtube.com/watch?v=T71K7CInH9Q
https://www.youtube.com/watch?v =KuFFOj2i46g
https://www.youtube.com/watch?v=MKqUr8pPQfw
8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu
România sălbatică - Filme (romaniasalbatica.ro)
Google classroom https://meet.google.com
8,45-9,25 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu
România sălbatică - Filme (romaniasalbatica.ro)
Google classroom https://meet.google.com
9,30-10,10 Discuții pe baza materialului vizionat
Google classroom https://meet.google.com
10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora-Vizite virtuale la
muzeele tulcene Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Acvariu
Google classroom https://meet.google.com
11,00 -11,40 Să învățăm importanța mișcării și activitățile
sportive pentru sănătate!;
https://www.youtube.com/watch?v=T71K7CInH9Q
https://www.youtube.com/watch?v =KuFFOj2i46g
https://www.youtube.com/watch?v=MKqUr8pPQfw

11,00 -11,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” lecturând
online
http://biblior.net/carti
11,45 -12,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” lecturând 11,45 -12,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
online
grupului prin muzică
http://biblior.net/carti

10,15-10,55 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin- Concurs de ghicitori
11,00 -11,40 Dezvoltarea unui comportament la elevii
adolescenți, obținut prin cunoștințe și abilitați pentru
promovarea unei culturi a păcii, non-violentei, pentru
promovarea și acceptarea diferențelor, reducerea impactului
violentei sociale, in familii, școli și comunități"
11,45 -12,25 Dezvoltarea abilitaților practice prin concurs de
talente; Concurs de gătit online,, Clătita negustată”

10,15-10,55 Dezvoltarea abilităților de relaționare la
nivelul grupului prin- Concurs de karaoke
11,00 -11,40 Dezvoltarea unui comportament la elevii
adolescenți, obținut prin cunoștințe și abilitați pentru
promovarea unei culturi a păcii, non-violentei, pentru
promovarea și acceptarea diferențelor, reducerea
impactului violentei sociale, in familii, școli și comunități"
8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” – Să
descoperim și alte genuri de muzică decât cele pe care le
ascultăm!
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți” – Să
descoperim și alte genuri de muzică decât cele pe care le
ascultăm!9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților de relaționare la
nivelul grupului prin- Concurs de karaoke
10,15-10,55 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin- Concurs de karaoke
11,00 -11,40 Dezvoltarea unui comportament la elevii
adolescenți, obținut prin cunoștințe și abilitați pentru
promovarea unei culturi a păcii, non-violentei, pentru
promovarea și acceptarea diferențelor, reducerea impactului
violentei sociale, in familii, școli și comunități"
11,45 -12,25 Dezvoltarea abilitaților practice prin concurs de
talente; Concurs de îndemânare

Radu Liviu

8

9

XA

XB

10 X C

11 X D

12 X E

Constantin
Adina

8,00-8,40 Igiena invatarii
8,45-9,25 Sport si sanatate- cum alegem activitatile fizice potrivite?
9,30-10,10 Invatarea prin experienta altora- Vizite virtuale muzee
tulcene- Muzeul de Istorie, Arta
10,15-10,55 Jocuri matematice de memorare
11,00 -11,40 Cum ne imbunatatim memoria- prezentari PPT, lucru
in echipe
11,45 -12,25 Tur virtual – Palatul Parlamentului

8,00-8,40 Concurs de talente online
8,45-9,25 Concurs de talente online
9,30-10,10 Sah online online
10,15-10,55 Vizionare film- personalitati matematice online
11,00 -11,40 Cine stie, castiga!- concurs pe echipe
11,45 -12,25 Activitati de tip hobby si timp liber

8,00-8,40 Traditii romanesti de Paste- Sarbatorirea Pastelui
Catolic si cel Ortodox
8,45-9,25 Valente culturale si crestine ale sarbatorii pascale
9,30-10,10 Tur virtual – Roma
10,15-10,55 Tur virtual- Atena
11,00 -11,40 Concluziile sapatamanii
11,45 -12,25 Feedback Scoala Altfel

8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat fata de
mediu- vizionare documentare BBC Earth
8,45-9,25 Joc online pentru intelegerea schimbarilor
climatice
9,30-10,10 Quizz pentru testarea cunostintelor de clima
10,15-10,55 Tur virtual – Londra si atractiile turistice si
culturale
11,00 -11,40 Tur virtual – Bucuresti
11,45 -12,25 Tur virtual – British Museum

8,00-8,40 Vizita virtuala parc national din Statele Unite ale
Americii
8,45-9,25 25 de exercitii de dictie celebre
9,30-10,10 Perioade optime de invatare
10,15-10,55 Igiena invatarii
11,00 -11,40 Modalitati de invatare- motivatia invatarii
11,45 -12,25 Jocuri de memorare

8,00-8,40 Filme pentru adolescenti- vizionare filmul PASAREA,
recomandari, dezbatere
8,45-9,25 Filme pentru adolescenti- vizionare filmul PASAREA,
recomandari, dezbatere
9,30-10,10 Concurs de cultura generala
10,15-10,55 Repere culturale – scriitori britanici si americani
11,00 -11,40 Vizita Muzeul Natural de Istorie Naturala Grigore
Antipa, Bucuresti
11,45 -12,25 Tur virtual Observatorul Astronomic, Bucuresti

8,00-8,40 Tur virtual Cetatea Alba Carolina-Alba online
8,45-9,25 Teatru radiofonic- Oscar Wilde online
9,30-10,10 Formarea unei atitudini pozitive- Stil de viata sanatos
online
10,15-10,55 Abilitati socio-emotionale- Pasiuni in timpul liber
online
11,00 -11,40 Concurs de talente
11,45 -12,25 Educatie rutiera- Ai grija de tine, esti singurul care
poate!

8,00-8,40 Traditii romanesti de Paste- Sarbatorirea Pastelui
Catolic si cel Ortodox
8,45-9,25 Valente culturale si crestine ale sarbatorii pascale
9,30-10,10 Joc online Celestia- sistemul solar
10,15-10,55 Tur virtual- Marea Britanie- repere geografice
,culturale, oportunitati de studiu
11,00 -11,40 Concluziile saptamanii
11,45 -12,25 Feedback Scoala Altfel

8,00-8,40 Vizionare film – personalități din istorie
8,45-9,25 Vizionare film – personalități din istorie
9,30-10,10 Vizionare film – personalități din istorie
10,15-10,55 Vizionare film – personalități din istorie
11,00 -11,40 Vizionare film – personalități din istorie
11,45 -12,25 Vizionare film – personalități din istorie

8,00-8,40 Gaming Day – concurs pe echipe
8,45-9,25 Gaming Day – concurs pe echipe
9,30-10,10 Gaming Day – concurs pe echipe
10,15-10,55 Gaming Day – concurs pe echipe
11,00 -11,40 Gaming Day – concurs pe echipe
11,45 -12,25 Gaming Day – concurs pe echipe

8,00-8,40 Activități de tip hobby și timp liber
8,45-9,25 Activități de tip hobby și timp liber
9,30-10,10 Activități de tip hobby și timp liber
10,15-10,55 Activități de tip hobby și timp liber
11,00 -11,40 Activități de tip hobby și timp liber
11,45 -12,25 Activități de tip hobby și timp liber

8,00-8,40 Dezbatere, vizionare film educațional – tema
comunicare, bullying online
8,45-9,25 Dezbatere, vizionare film educațional – tema
comunicare, bullying online
9,30-10,10 Dezbatere, vizionare film educațional – tema
comunicare, bullying online
10,15-10,55 Dezbatere, vizionare film educațional – tema
comunicare, bullying online
11,00 -11,40 Dezbatere, vizionare film educațional – tema
comunicare, bullying
11,45 -12,25 Dezbatere, vizionare film educațional – tema
comunicare, bullying

14,00-14,40 Concurs de talente
14,45-15,25 Concurs de talente
15,30-16,10 Concurs de talente
16,15-16,55 Concurs de talente
17,00 -17,40 Concluzii – feed back
17,45 -18,25 Concluzii – feed back

8,00-8,40 Concurs de cultura generala
8,45-9,25 Concurs de cultura generala
9,30-10,10 Tur virtual: British Museum
10,15-10,55 Dezbatere in urma turului virtual: repere
culturale
11,00 -11,40 Jocuri de memorare
11,45 -12,25 Cum ne imbunatatim memoria? -dezbatere

8,00-8,40 Bunele maniere - intotdeauna la moda
8,45-9,25 Bunele maniere - intotdeauna la moda
9,30-10,10 Tur virtual - Versaille
10,15-10,55 Tur virtual - Versaille
11,00 -11,40 Pictura - ca terapie
11,45 -12,25 Pictura - ca terapie

8,00-8,40 Filme pentru adolescenti -recomandari, dezbatere
8,45-9,25 Filme pentru adolescenti -vizionare
9,30-10,10 Intelepciunea populara - proverbe romanesti
10,15-10,55 Intelepciunea populara - basme romanesti
11,00 -11,40 Repere culturale - compozitori romani
11,45 -12,25 Repere culturale - compozitori romani

8,00-8,40 Sport si sanatate: cum alegem activitatile fizice
potrivite? on-line
8,45-9,25 Sport si sanatate: cum alegem activitatile fizice
potrivite? on-line
9,30-10,10 Igiena invatarii on-line
10,15-10,55 Igiena invatarii on-line
11,00 -11,40 Tipuri de inteligenta
11,45 -12,25 Tipuri de inteligenta

8,00-8,40 Traditii romanesti de Paste
8,45-9,25 Traditii romanesti de Paste
9,30-10,10 Tur virtual: Viena
10,15-10,55 Tur virtual: Londra
11,00 -11,40 Cum ne relaxam activ - dezbatere
11,45 -12,25 Cum ne relaxam activ
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8,00-8,40 Tehnici de invatare- planificarea programului de studiu
8,00-8,40 Concurs de cultura generala
8,45-9,25 Perioade optime de invatare
8,45-9,25 Concurs de cultura generala
9,30-10,10 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale si luarea
9,30-10,10 Filme pentru adolescenti-vizionare
deciziilor
10,15-10,55 Repere culturale- matematicieni romani
10,15-10,55 Dezvoltarea abilitatilor de relationare prin competitii11,00 -11,40 Repere culturale- Elisabeta Polihroniade
sah online
11,00 -11,40 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale in
descoperirea talentelor ascunse ale elevilor
11,45 -12,25 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale prin
vizionarea online a unei piese de teatru

Coleasa
Liliana

8,00-8,40 Invatarea prin experienta altora-Vizite online la
8,00-8,40 Work-shopuri pe teme- "timp liber", "lucruri care
8,00-8,40 Utilizarea abilitatilor socio-emotionale in descoperirea
muzeele tulcene;
conteaza in viata", "reteaua sociala",
talentelor "ascunse" ale
8,45-9,25 Tur virtual: Viena
"reprezentarea sociala a protestului"
elevilor
9,30-10,10 Tur virtual: Munchen
10,15-10,55 Invatarea prin experienta altora-Vizite virtuale la
muzeele tulcene Muzeul de Istorie,
Muzeul de Arta, Acvariu;
11,00 -11,40 Filme pentru adolescenti -recomandari,
dezbatere
11,45 -12,25 Filme pentru adolescenti -recomandari,
dezbatere

8,00-8,40 Învățarea prin experiența altora-Vizite virtuale la
muzeele naţionale şi internaţionale
Tur virtual la Muzeul de Istorie Naturala Grigore Antipa
8,45-9,25 Tur virtual la Muzeul de Istorie Naturala Grigore
Antipa
9,30-10,10 Tur virtual la Muzeul de Istorie Naturala Grigore
Antipa
10,15-10,55 Tur virtual la Muzeul Luvru
11,00 -11,40 Tur virtual la Muzeul Luvru
11,45 -12,25 Tur virtual la Muzeul Luvru

8,00-8,40 Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale prin
vizionarea unui film
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale prin
vizionarea unui film
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale prin
vizionarea unui film
10,15-10,55 Atelier origami
11,00 -11,40 Atelier origami
11,45 -12,25 Atelier origami

8,00-8,40 Educaţie muzicală – audiţii de diferite genuri muzicale
8,45-9,25 Educaţie muzicală – audiţii de diferite genuri muzicale
9,30-10,10 Educaţie muzicală – audiţii de diferite genuri muzicale
10,15-10,55 Intalnire cu psihologul scolii- Bullingul
11,00 -11,40 Intalnire cu psihologul scolii- Bullingul
11,45 -12,25 Intalnire cu psihologul scolii- Bullingul

8,00-8,40
11,45-12,25 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale prin
vizionarea unei piese de teatru,
8,45-9,25 Teatru radiofonic
9,30-10,10 Concurs de sah
10,15-10,55 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema
bullying-ului
11,00 -11,40 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema
bullying-ului
11,45 -12,25 Repere culturale-compozitori romani

8,00-8,40 Master chef- concurs de gătit on line classroom
8,45-9,25 Master chef- concurs de gătit on line classroom
9,30-10,10 Master chef- concurs de gătit on line classroom
10,15-10,55 Master chef- concurs de gătit on line
https://skribbl.io/
11,00 -11,40 Master chef- concurs de gătit on line
11,45 -12,25 Master chef- concurs de gătit on line

8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat fata de
mediu-Cunoasterea florei dobrogene;
8,45-9,25 Sport si sanatate- Cum alegem activitatile fizice
potrivite?
9,30-10,10 Igiena invatarii
10,15-10,55 Traditii romanesti de Paste
11,00 -11,40 prezentarea celor mai frumoase albume
realizate de elevi
11,45 -12,25 Concluzii Saptamana Altfel

8,00-8,40 Concurs de talente
8,45-9,25 Concurs de talente
9,30-10,10 Concurs de talente
10,15-10,55 Discuţii cu privire la activităţile Şcoala Altfel şi
finalităţile acestora
11,00 -11,40 Discuţii cu privire la activităţile Şcoala Altfel şi
finalităţile acestora
11,45 -12,25 Discuţii cu privire la activităţile Şcoala Altfel şi
finalităţile acestora

8,00-8,40 La cinema…acasă!
Vizionarea unor filme ecranizate după opere literare
www.cinemagia.ro
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8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-10,55 În vizită la muzeu!
Realizarea unui tur virtual în muzeele din România
www.cimec.ro
www.brukenthalmuseum.ro

8,00-8,40 Învățareaprinexperiența altora. Vizită virtuală.
Pentru vizitarea unor muzee din țară și străinătate:
https://tinyurl.com/ugucd7z, https://tinyurl.com/rz37qgt
8,45-9,25 -Muzeul Luvru
9,30-10,10 -Muzeul National de arta al Romaniei
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10,15-10,55 -Muzeu Ermitaj
11,00 -11,40 -Discutii on-line cu elevii referitoare la
obiectivele vizitate

La teatru ... acasă!
Vizionarea unor piese de teatru
www.eteatru.com
www.comedie.ro
www.e-theatrum.com

Activitate în gospodărie
(bucătărie, garaj, depozit etc.)
Pentru fete: ajutor in prepararea meselor zilnice, a
produselor culinare, dulciurilor, salatelor de fructe etc.
Pentru baieti: curatenie in garaj , aranjarea rafturilor in
camara etc.
8,00-8,40 -Dezvoltarea unui comportament decvat față de
mediu8,45-9,25 -Vizionarea filmului ,,Murind fara apa,,
9,30-10,10 -Jocuri pentru evaluarea cunostintelor despre
geografia lumii
10,15-10,55 -Jocuri interactive pentru descoperirea Europei
11,00 -11,40 -Discutii on- line despre aspecte din filmul
vizionat
11,45 -12,25 -Concluzii educative- elevii si-au dezvoltat un
comportament responsabil cu privire mediul înconjurător;

8,00-8,40 Efectul activității de acasă
în rezultatele școlare
Dezbatere sub coordonarea doamnei profesor psiholog Sanda
Mădălina
8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-10,55 Activitate receativă
Jocurile de societate :sah, tintar (moara),monopoly, scrabble, table,
alte jocuri in familie etc.

8,00-8,40 Să ne cunoaștem țara
Itinerar geografic virtual prin ţara mea
8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-10,55 Arborele genealogic
(arborele vietii)
Se propun urmatoarele materiale(resurse):albume de familie,
poze, telefon/ tableta, calculator, foaie cartonata, carioci
colorate, lipici etc.

8,00-8,40 La cinema…acasă!
Vizionarea unor filme ecranizate după opere literare
www.cinemagia.ro

8,00-8,40 -Educatie pentru protectia civila in caz de cutremure,
inundatii, seceta: vizionarea unor filme educative
8,45-9,25 -Discutii on – line despre materialul vizionat
9,30-10,10 -Crearea unor prezentări ppt despre hazarde naturale
10,15-10,55 -vizionarea unor scurte filme despre calamități naturale
11,00 -11,40 -Discutii despre materialele vizionate
11,45 -12,25 -Concluzii educative –elevii si- au dezvoltat un
comportament civic;

8,00-8,40 -Formarea unei atitudini pozitive față de un stil de
viață sănătos;
acasă
8,45-9,25 Pentru un moment de sport:
https://youtu.be/zxFiZPgss-8
acasă
9,30-10,10 Activități în bucătărie. acasă
10,15-10,55 Activități casnice de organizare și amenajare a
spațiului acasă
11,00 -11,40 Activități creative de petrecere a timpului liber
în familie.
https://templates.office.com/ro-ro/arboregenealogictm55579078
11,45 -12,25 Jocuri de societate în familie.
Pentru învățarea programării prin joc:
https://studio.code.org/courses

8,00-8,40 Modalități de organizare a timpului în familie
8,45-9,25 Elaborarea unui grafic săptămânal de activități în
familie
9,30-10,10 Cutia cu sarcini zilnice pentru membrii familiei
10,15-10,55 Exemple de sarcini/activități
11,00 -11,40 Activități de grădinărit
11,45 -12,25 https://www.revistamargot.ro/catalina-bacidespre-gradina-ca-resursa-pedagogica/
https://www.copilul.ro/copii-3-6-ani/dezvoltare/Beneficiileactivitatilor-de-gradinarit-pentru-copiia20816.html
https://yurta.ro/blog/beneficiile-gradinaritului-pentru-copii/

8,00-8,40 Să învățăm importanța mișcării și activitățile sportive
pentru
sănătate!;https://www.youtube.com/watch?v=45VM2Z34Me8,
https://www.youtube.com/watch?v=cTfxennz3xU
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul grupului
prin concurs – Cultură generală
https://www.youtube.com/watch?v=FcFgb52NqFM
https://www.youtube.com/watch?v=slWH76y7h1Y
https://www.youtube.com/watch?v=jXOmFSRN7Is
https://www.youtube.com/watch?v=e85CI4FGXik
https://www.youtube.com/watch?v=ykGFUImI-ZU
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul grupulu
prin concurs – Cultură generală
10,15-10,55 Dezvoltare personală,"Traficul de fiinţe umane pericol
pentru securitatea personală"
https://www.youtube.com/watch?v=KuFFOj2i46g
https://www.youtube.com/watch?v=BpqAR9BSs2s
11,00 -11,40 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul grupului
prin muzică
11,45 -12,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul grupului
prin muzică

8,00-8,40 Să învățăm importanța mișcării și activitățile
sportive pentru sănătate!;
https://www.youtube.com/watch?v=T71K7CInH9Q
https://www.youtube.com/watch?v=KuFFOj2i46g
https://www.youtube.com/watch?v=MKqUr8pPQfw Google
classroom https://meet.google.com
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin jocuri viruale- prietenul meu virtual
https://prietenulmeuvirtual.ro/jocuri-pentru-prieteni-idei/
Google classroom https://meet.google.com
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin jocuri viruale- prietenul meu virtual
https://prietenulmeuvirtual.ro/jocuri-pentru-prieteni-idei/
Google classroom https://meet.google.com
10,15-10,55 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu Africa animale în sălbăticie https://explore.org/livecams/african-wildlife/africananimallookout-camera
Google classroom https://meet.google.com
11,00 -11,40 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin- Concurs de ghicitori
11,45 -12,25 Dezvoltarea abilităților de relaționare la nivelul
grupului prin Concurs de ghicitori

8,00-8,40 Să învățăm importanța mișcării și activitățile
sportive pentru sănătate!;
https://www.youtube.com/watch?v=sAd-gxi75Yg
8,45-9,25 Dezvoltarea abilitaților socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema bulling-ului-psiholog
Sanda Mădălina
9,30-10,10 Dezvoltarea abilitaților socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema bulling-ului-psiholog Sanda Mădălina - Dezbatere
10,15-10,55 Dezvoltarea unui comportament la elevii
adolescenți, obținut prin cunoștințe și abilitați pentru
promovarea unei culturi a păcii, non-violentei, pentru
promovarea și acceptarea diferențelor, reducerea impactului
violentei sociale, in familii, școli și comunități" – vizionare
film - Atrocitati Naziste
https://www.youtube.com/watch?v=WcEC8UUj5kg
https://www.youtube.com/watch?v=P2OiQK-sEnU
11,00 -11,40 Învățarea prin experiența altora- excursie
virtuală - Marele Zid Chinezesc https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-ofchina

8,00-8,40 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema traficului de persoane
https://meet.google.com
8,45-9,25 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema traficului de persoane
https://meet.google.com
9,30-10,10 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, prin
vizionarea unui film educativ pe tema traficului de persoane
https://meet.google.com
10,15-10,55 Concurs desen on line – Cine ştie ghiceşte
https://skribbl.io/
11,00 -11,40 Concurs desen on line – Cine ştie ghiceşte
11,45 -12,25 Concurs desen on line – Cine ştie ghiceşte

8,00-8,40 Educaţie muzicală – audiţii de diferite genuri
muzicale
8,45-9,25 Educaţie muzicală – audiţii de diferite genuri
muzicale
9,30-10,10 Educaţie muzicală – audiţii de diferite genuri
muzicale
10,15-10,55 Discuţii cu privire la activităţile Şcoala Altfel şi
finalităţile acestora
11,00 -11,40 Discuţii cu privire la activităţile Şcoala Altfel şi
finalităţile acestora
11,45 -12,25 Discuţii cu privire la activităţile Şcoala Altfel şi
finalităţile acestora

11,45 -12,25 -Concluzii educative –elevii si-au dezvoltat o
atitudine deschisa faţă de aspecte culturale ale Romaniei si
ale altor ţări;

8,00-8,40 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”; prin vizionare film “Mintea explicată I www. Netflix. com
8,45-9,25 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”; prin vizionare film “Mintea explicată II www. Netflix. com
9,30-10,10 Dezvoltarea competenței ”A învăța să înveți”; prin vizionare film “Mintea explicată III www. Netflix. com
10,15-10,55 Discuții pe baza materialului vizionat
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Lungu Mihaela

Stepan Elena

11,00 -11,40 Dezvoltarea competenței de relaționare la
nivelul grupui prin joc. Rebus, Integrame,
https://ro.goobix.com/rebus/0303/1/
https://rebus-integrame.ro/
https://wordwall.net/community
http://dezleaga.ro/
11,45 -12,25 Dezvoltarea competenței de relaționare la
nivelul grupului prin joc. Rebus, Integrame,
https://ro.goobix.com/rebus/0303/1/
https://rebus-integrame.ro/
https://wordwall.net/community
http://dezleaga.ro/

8,00-8,40 Învățarea prin experiența altora-Vizite virtuale la
muzeele naţionale şi internaţionale
Tur virtual la Muzeul de Istorie Naturala Grigore Antipa
8,45-9,25 Tur virtual la Muzeul de Istorie Naturala Grigore
Antipa
9,30-10,10 Tur virtual la Muzeul de Istorie Naturala Grigore
Antipa
10,15-10,55 Tur virtual la Muzeul Luvru
11,00 -11,40 Tur virtual la Muzeul Luvru
11,45 -12,25 Tur virtual la Muzeul Luvru

8,00-8,40 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu- vizionare film Dunărea Amazonul României – partea I
8,45-9,25 Dezvoltarea unui comportament adecvat față de
mediu- vizionare film Dunărea Amazonul României – partea
II
9,30-10,10 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală –
Muzeul țăranului roman
http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/
10,15-10,55 Învățarea prin experiența altora- vizită virtuală –
Muzeul țăranului roman
http://www.tur.muzeultaranuluiroman.ro/
11,00 -11,40 Învățarea prin experiența altora- excursie
virtuală – Ruinele civilizației Maya
https://www.google.com/maps/@20.6825265,88.5686323,3a,75y,349.3h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1svU_3
3QQKMWRdPaGvwf9lgw!2e0!7i13312!8i6656?hl=en
11,45 -12,25 Învățarea prin experiența altora – Casa Albă
https://artsandculture.google.com/streetview/the-whitehouse/jQGRSIlnzvE8_w?sv_lng=77.0365883056587&sv_lat=38.89764509217558&sv_h=179
.96351717085253&sv_p=5.146833604160932&sv_pid=Ugb
HWRPk5rp9l84SzJWsaw&sv_z=0.9881753974555813

8,00-8,40 Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale prin
vizionarea unei piese de teatru 1;
8,45-9,25 Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale prin
vizionarea unei piese de teatru 1;
9,30-10,10 Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale prin
vizionarea unei piese de teatru 1;
10,15-10,55 Cinematografia – a şaptea artă – vizionare film
11,00 -11,40 Cinematografia – a şaptea artă – vizionare film
11,45 -12,25 Cinematografia – a şaptea artă – vizionare film

8,00-8,40 Master chef- concurs de gătit on line
8,45-9,25 Master chef- concurs de gătit on line
9,30-10,10 Master chef- concurs de gătit on line
10,15-10,55 Master chef- concurs de gătit on line
11,00 -11,40 Master chef- concurs de gătit on line
11,45 -12,25 Master chef- concurs de gătit on line

8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-10,55 Analiza activităților desfășurate
Dezbatere

11,45 -12,25 Dezbatere – activitățile desfășurate în
săptămâna Scoala Altfel
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Pogurschi
Mihaela

8,00-8,40 Timpul - resursă esențială pentru dezvoltarea
personală
8,45-9,25 Timpul - resursă esențială pentru dezvoltarea
personală
9,30-10,10 Timpul - resursă esențială pentru dezvoltarea
personală
10,15-10,55 Ora de muzică
11,00 -11,40 A învăța să înveți- limba și literatura română
11,45 -12,25 A învăța să înveți- matematică

8,00-8,40 Eu și ceilalți oameni semnificativi din viața mea
8,45-9,25 Eu și ceilalți oameni semnificativi din viața mea
9,30-10,10 Mari personalități ale lumii
10,15-10,55 Mari personalități ale lumii
11,00 -11,40 A învăța să înveți- limba și literatura română
11,45 -12,25 A învăța să înveți- matematică

8,00-8,40 Munca pe cont propriu - cultura antreprenoriatului în
România și în lume
8,45-9,25 Munca pe cont propriu - cultura antreprenoriatului în
România și în lume
9,30-10,10 De unde vin ideile de afaceri?
10,15-10,55 Vizionare film educativ
11,00 -11,40 Vizionare film educativ
11,45 -12,25 A învăța să înveți- matematică

8,00-8,40 Informații despre piața muncii. Politici și tendințe,
caracteristici ale pieței muncii din România
8,45-9,25 Locul meu pe piața muncii
9,30-10,10 Ce caută angajatorii vs. ce așteaptă/oferă
absolvenții?
10,15-10,55 Modalități posibile de localizare a angajatorilor
11,00 -11,40 Vizionare film documentar
11,45 -12,25 Vizionare film documentar

8,00-8,40 Cum să redactăm o scrisoare de intenție
8,45-9,25 Cum să realizăm un bun CV profesional
9,30-10,10 Întocmire scrisoare de intenție si CV
10,15-10,55 Întocmire scrisoare de intenție si CV
11,00 -11,40 Întocmire scrisoare de intenție si CV
11,45 -12,25 Întocmire scrisoare de intenție si CV

8,00-8,40 Tur virtual ASE – analiză și dezbatere ofertă
educațională www.ase.ro

8,00-8,40 Tur virtual Universitatea Dunărea de Jos Galați– analiză
și dezbatere ofertă educațională www.ugal.ro

8,00-8,40 Tur virtual Universitatea Ovidius Constanța –
8,00-8,40 Tur virtual Universitatea Babeș-Bolyai Cluj –
analiză și dezbatere ofertă educațională www.univ-ovidius.ro analiză și dezbatere ofertă educațională www.ubbcluj.ro

8,45-9,25 Tur virtual ASE – analiză și dezbatere ofertă
educațională www.ase.ro

8,45-9,25 Tur virtual Universitatea Dunărea de Jos Galați– analiză
și dezbatere ofertă educațională www.ugal.ro

8,45-9,25 Tur virtual Universitatea Ovidius Constanța –
8,45-9,25 Tur virtual Universitatea Babeș-Bolyai Cluj –
analiză și dezbatere ofertă educațională www.univ-ovidius.ro analiză și dezbatere ofertă educațională www.ubbcluj.ro

9,30-10,10 Tur virtual ASE – analiză și dezbatere ofertă
educațională www.ase.ro

9,30-10,10 Tur virtual Universitatea Dunărea de Jos Galați– analiză
și dezbatere ofertă educațională www.ugal.ro

10,15-10,55 Vizitarea unor muzee din țară și străinătate
https://tinyurl.com/ugucd7z , https://tinyurl.com/rz37qgt

10,15-10,55 Expediții virtuale cu Google Expeditions, cu ajutorul
telefonului mobil: https://tinyurl.com/vsew8zr

9,30-10,10 Tur virtual Universitatea Ovidius Constanța –
9,30-10,10 Vizionare film on line CENTRAL INTELLIGENCE
analiză și dezbatere ofertă educațională www.univ-ovidius.ro 10,15-10,55 Vizionare film on line CENTRAL
INTELLIGENCE
10,15-10,55 Educație pentru orientare profesională
11,00 -11,40 Concluzii și propuneri programul ”Şcoala altfel”
11,00 -11,40 Educație pentru orientare profesională
11,45 -12,25 Concluzii și propuneri programul ”Şcoala altfel”
11,45 -12,25 Educație pentru orientare profesională

11,00 -11,40 Vizitarea unor muzee din țară și străinătate
https://tinyurl.com/ugucd7z , https://tinyurl.com/rz37qgt

11,00 -11,40 Expediții virtuale cu Google Expeditions, cu ajutorul
telefonului mobil: https://tinyurl.com/vsew8zr

11,45 -12,25 Vizitarea unor muzee din țară și străinătate
https://tinyurl.com/ugucd7z , https://tinyurl.com/rz37qgt

11,45 -12,25 Expediții virtuale cu Google Expeditions, cu ajutorul
telefonului mobil: https://tinyurl.com/vsew8zr

8,00-8,40 Vizionare film istoric
8,45-9,25 Mihai Viteazul
9,30-10,10 Dacii
10,15-10,55 Discuții
11,00 -11,40 Concluzii
11,45 -12,25

8,00-8,40 Tur virtual al muzeelor
8,45-9,25 Muzeul Grigore Antipa
9,30-10,10 Muzeul Național de Istorie
10,15-10,55 Castelul Peleș
11,00 -11,40 Discuții
11,45 -12,25 Concluzii

8,00-8,40 Concursuri de cultură generală
8,45-9,25 Dezbatere – cele 7 minuni ale lumii
9,30-10,10 Concluzii
10,15-10,55
11,00 -11,40
11,45 -12,25

8,00-8,40 Excursie virtuală în Bucovina
8,45-9,25 Mănăstirea Voroneț
9,30-10,10 Mănăstirea Putna On-line
10,15-10,55 Mănăstirea Agapia
11,00 -11,40 Mănăstirea Moldovița
11,45 -12,25 Discuții

8,00-8,40 Tur virtual în marile obiective culturale ale lumii
8,45-9,25 Ermitaj
9,30-10,10 Taj Mahal
10,15-10,55 Discuții
11,00 -11,40 Concluzii
11,45 -12,25

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 DEZBATERE Alegeri si oferte:
9,30-10,10 Studierea ofertei educationale universitare prezentari si dezbateri
10,15-10,55 DEZBATERE - saituri institutii europene:
11,00 -11,40 Structuri si oportunitati pentru tinerii absolventi
11,45 -12,25 Concluzii

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 A INVATA SA INVETI la lb. si lit. romana- proba
orala-prezentarea materialului de invatare
9,30-10,10 Sistematizarea teoriei necesare pentru rezolvarea
subiectelor
10,15-10,55 Model de rezolvare a unui subiect
11,00 -11,40 Rezolvarea de catre elevi a unui subiect si
evaluare

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare program si
obiective ale activitatii
8,45-9,25 VIZIONARE FILM SI DEZBATERE: Dezvoltarea
abilitatilor socio-emotionale
9,30-10,10 prin vizionarea unui film educativ
10,15-10,55 pe tema traficului de persoane
11,00 -11,40 psiholog Sanda Madalina
11,45 -12,25 Concluzii

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii platforma online
8,45-9,25 VIZITA VIRTUALA Invatarea prin experienta
altora 9,30-10,10 vizite virtuale la: Primarie,
10,15-10,55 Prefectura,
11,00 -11,40 Consiliul Judetean
11,45 -12,25 ARBDD

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 STUDIU SI DEZBATERE: Trasaturile de
personalitate si stilurile de invatare
9,30-10,10 BRAINSTORMING: Saituri utile
10,15-10,55 pentru sustinerea
11,00 -11,40 invatarii online
11,45 -12,25 Concluzii

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 Tur virtual Universitatea Dunărea de Jos Galați–
analiză și dezbatere ofertă educațională www.ugal.ro
9,30-10,10 Tur virtual Universitatea Dunărea de Jos Galați–
analiză și dezbatere ofertă educațională www.ugal.ro
10,15-10,55 Tur virtual Universitatea Ovidius Constanța –
analiză și dezbatere ofertă educațională www.univ-ovidius.ro
11,00 -11,40 Tur virtual Universitatea Ovidius Constanța –
analiză și dezbatere ofertă educațională www.univ-ovidius.ro
11,45 -12,25 Concluzii

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 Tur virtual Musee du Louvre
9,30-10,10 Tur virtual Opera Garnier
10,15-10,55 Tur virtual Quartier de la Defense
11,00 -11,40 Tur virtual le Quartie Latin
11,45 -12,25 Concluzii

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare program si
obiective ale activitatii
8,45-9,25 Tur virtual Acvariu Tulcea
9,30-10,10 Tur virtual Muzeul de Arta Tulcea
10,15-10,55 Tur virtual Muzeul de Istorie
11,00 -11,40 Vizionare film documentar
11,45 -12,25 Vizionare film documentar

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 Vizionare film documentar pe tema pandemiei de
coronavirus
9,30-10,10 Dezbatere pe tema pandemiei de coronavirus
10,15-10,55 Concluzii
11,00 -11,40 Vizionare piesa de teatru
11,45 -12,25 Vizionare piesa de teatru

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 Auditie concert de muzica online
9,30-10,10 Auditie concert de muzica online
10,15-10,55 Mari personalitati ale lumii
11,00 -11,40 Mari personalitati ale lumii
11,45 -12,25 Concluzii finale

Balea Daniela

Pavel Fani

Smolei
Mariana

Mocanu Maria

8,00-8,40 Munca în echipă
8,45-9,25 Munca în echipă
9,30-10,10 Munca în echipă
10,15-10,55 Prin muzeele lumii-tururi virtuale
11,00 -11,40 Amintiri pentru viitor
11,45 -12,25 Amintiri pemtru viitor

28 XII F

Paraschiv
Mioara

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 DEZBATERE Alegeri si oferte:
9,30-10,10 studierea ofertei educationale universitare prezentari si dezbateri
10,15-10,55 DEZBATERE - saituri institutii europene:
11,00 -11,40 structuri si oportunitati pentru tinerii absolventi
11,45 -12,25 Concluzii

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii platforma online
8,45-9,25 VIZITA VIRTUALA Invatarea prin experienta
altora 9,30-10,10 vizite virtuale la: Primarie,
10,15-10,55 Prefectura,
11,00 -11,40 Consiliul Judetean
11,45 -12,25 saituri fonduri europene

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 STUDIU SI DEZBATERE: Trasaturile de
personalitate si stilurile de invatare
9,30-10,10 BRAINSTORMING: Saituri utile
10,15-10,55 entru sustinerea
11,00 -11,40 invatarii online
11,45 -12,25 Concluzii

8,00-8,40 Vizită virtuală a unui muzeu din Romania
8,00-8,40 Exerciții de dicție- concurs
8,45-9,25 Vizită virtuală a unui muzeu din Romania
8,45-9,25 Vizionarea filmului ,,PASAREA”
9,30-10,10 Joc interactiv pentru cunoașterea geografiei- 9,30-10,10 Vizionarea filmului ,,PASAREA”
concurs
10,15-10,55 Quiz pentru testarea cunoștințelor de limba
10,15-10,55 Joc interactiv pentru cunoașterea
engleză
geografiei României- concurs
11,00 -11,40 Cum comunicăm cu părinții- dezbatere
11,00 -11,40 Vizită virtuală a unui parc național
11,45 -12,25 Vizită virtuală a unui muzeu din Romania
11,45 -12,25 Cărți on-line -dezbatere

8,00-8,40
Prietenie mortală
– film educativ
8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-12,25 Vizită virtuală la Primărie, Prefectură,
Consiliul Judetean -Vizită virtuală

8,00-12,25
Tradiții și obiceiuri culinare pascale- concurs
gastronomic

8,00-8,40 Vizită virtuală a unui muzeu din Romania
8,45-9,25 Vizită virtuală a unui muzeu din Romania
9,30-10,10 Joc interactiv pentru cunoașterea geografieiconcurs
10,15-10,55 Joc interactiv pentru cunoașterea geografiei
României- concurs
11,00 -11,40 Vizită virtuală a unui parc național
11,45 -12,25 Cărți on-line -dezbatere

8,00-8,40 Vizită virtuală a unui muzeu din Romania
8,45-9,25 Jocuri variate
9,30-10,10 Exerciții de dicție – concurs
10,15-10,55 Joc interactiv de cultură generală
11,00 -11,40 Teatrul Ion Creangă-Vizită vituală
11,45 -12,25 Vizită virtuală a unui muzeu dintr-o tară străină

8,00-8,40 Vizită virtuală parc național
8,45-9,25 Activități creative
9,30-10,10 Educație rutieră- Ai grijă de tine ești singurul care poate!
10,15-10,55 Educație rutieră- Ai grijă de tine ești singurul care
poate!
11,00 -11,40 Celestia-film
11,45 -12,25 Celestia- film

8,00-8,40 Exerciții de dicție- concurs
8,45-9,25 Vizionarea filmului ,,PASAREA”
9,30-10,10 Vizionarea filmului ,,PASAREA”
10,15-10,55 Quiz pentru testarea cunoștințelor de limba
engleză
11,00 -11,40 Cum comunicăm cu părinții- dezbatere
11,45 -12,25 Vizită virtuală a unui muzeu din Romania

8,00-8,40 Vizită virtuală a unui muzeu dintr-o țară străină
Online
8,45-9,25 Cumparaturi inteligente - dezbatere Online
9,30-10,10 Puzzle, teste, jocuri educative - concurs Online
10,15-10,55 Cursuri gratuite de limbi străine Online
11,00 -11,40 Vizionarea unui film educativ pe tema bullingului-psiholog Sanda Mădălina
11,45 -12,25 Teatru Radiofonic

8,00-8,40 Cursul Dunării de la izvor până la vărsare- film
documentar
8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-10,55 Studiu de caz într-o situație de conflict socioemoțional- cum să acționăm?- dezbatere
11,00 -11,40
11,45 -12,25 CRAIOVA, oraşul sufletului oltenesc! -Vizită
virtuală

8,00-8,40
Prietenie mortală
– film educativ
8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-12,25 Vizită virtuală la Primărie, Prefectură, Consiliul
Judetean -Vizită virtuală

8,00-12,25
Tradiții și obiceiuri culinare pascale- concurs gastronomic

8,00-8,40 Valori atitudini interese și motivații -activități de
informare și dezvoltare de aptitudini de relaționare în grup
8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-12,25
Chirița în Provincie - Piesă de teatru T.V.

8,00-8,40 Istoria gastronomiei românești .Formarea unei
atitudinipozitive față un stil de viață sănătos - dezbatere
8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-12,25 Vizite virtuale la muzeele tulcene Muzeul de
Istorie, Muzeul de Artă, Acvariu - Vizită virtuală

8,00-8,40 Dezvoltarea competentelor
profesionale,curiozitati gastronomice.
8,45-9,25 Dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale vizite
virtuale la muzee
9,30-10,10 Dezvoltarea abiltatilor socio-emotionale
pentru promovarea locurilor natale
10,15-10,55 Concurs fotografie
11,00 -11,40 Concurs fotografie
11,45 -12,25 Concurs fotografie

8,00-8,40 Dezvoltarea abiltatilor socio-emotionale pe
tema"bulling"
8,45-9,25 Dezbaterea temei
9,30-10,10 Dezbaterea temei
10,15-10,55 Dezbaterea temei
11,00 -11,40 Dezbaterea temei
11,45 -12,25 Dezbaterea temei

8,00-8,40 Utilizarea abiltatilor socio-emotionale in
descoperirea talentelor ascunse
8,45-9,25 Discutii
9,30-10,10 Discutii
10,15-10,55 Discutii
11,00 -11,40 Discutii
11,45 -12,25 Discutii

8,00-8,40 Vizitarea virtuala a restaurantelor online
8,45-9,25 Dezvoltarea abilitatilor si dezbaterea a mai
multor restaurante online
9,30-10,10 Dezbaterea temei online
10,15-10,55 Dezbaterea temei online
11,00 -11,40 Dezbaterea temei
11,45 -12,25 Dezbaterea temei

8,00-8,40 Vizionarea virtuala a gastronomiei
8,45-9,25 Curiozitati despre gastonomia
franceza,engleza

8,00-8,40 Istoria gastronomiei românești .Formarea unei
atitudinipozitive față un stil de viață sănătos - dezbatere
8,45-9,25
9,30-10,10
10,15-12,25 Vizite virtuale la muzeele tulcene Muzeul
Pavlov Dorina de Istorie, Muzeul de Artă, Acvariu - Vizită virtuală

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare
program si obiective ale activitatii
8,45-9,25 VIZITE VIRTUALA: Invatarea prin experienta altor
9,30-10,10 - Vizite la muzeele tulcene:
10,15-10,55 Muzeul de Istorie,
11,00 -11,40 Muzeul de Arta,
11,45 -12,25 Acvariu

8,00-8,40 Moment organizatoric: prezenta, anuntare program si
obiective ale activitatii
8,45-9,25 VIZIONARE FILM SI DEZBATERE: Dezvoltarea
abilitatilor socio-emotionale
9,30-10,10 prin vizionarea unui film educativ
10,15-10,55 pe tema bullying-ului11,00 -11,40 psiholog Sanda Madalina
11,45 -12,25 Concluzii

An I A

An II A

An II B

An III A

Tudor Nela

Chesaru
Nicoleta

Savencu
Adina

p. DIRECTOR,

CONSILIER EDUCATIV,

DIRECTOR ADJUNCT
PROF. EC. MOCANU CAMELIA DOMNICA

Prof.Ec.PURCHEREA LAURENŢA-LILI

9,30-10,10 Film despre gastronomie
10,15-10,55 Film despre gastronomie
11,00 -11,40 Film despre gastronomie
11,45 -12,25 Film despre gastronomie

