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27 – 30 aprilie 2020
Denumirea
activităţii

Tipul
activităţii

Obiective
urmărite

Modalităţi de
realizare

Invitați
/Parteneri

Grup
ţintă

Data

Evaluare

Responsabil (i)

Ce am învățat?
Ziua experienței
personale

activitate de
sensibilizare şi
comunicare

- să dezvolte un
comportament
responsabil;
– să
ȋmpărtăşească
experienţele cu
colegii din
clasă, pe grupul
clasei.

Elevii vor începe cu o activitate de reflecție și
exteriorizare a sentimentelor prin răspunsurile la
următoarele întrebări:
1. Cum petreceți timpul în autoizolare?
2. Ce simțiți?
3. Ce vă lipsește din viața voastră de dinainte de 11
martie 2020?
4. Care a fost lucrul cel mai greu de suportat? Dar cea
mai frumoasă parte a acestei vacanțe prelungite?
Elevii pot parcurge lecția propusă disponibilă la:
https://library.livresq.com/view/5e84b15b37d831c87
85bd3d3

Prof.
Mariana
Enache
Prof. Eugen
Alexandru

elevii
clasei a
V-a

Luni, 27
aprilie
2020

fișe de lucru
fotografii,
desene ale
elevilor

Prof. Alexandru
Zipiși
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Primăvara
2020
Ziua
experiențelor
personale și a
culturii generale

activitate de
sensibilizare şi
comunicare

- să dezvolte un
comportament
responsabil;
– să
ȋmpărtăşească
experienţele cu
colegii din
clasă, pe grupul
clasei.

Primăvara
2020
Ziua experienței
personale

activitate de
sensibilizare şi
comunicare

- să dezvolte un
comportament
responsabil;
– să
ȋmpărtăşească
experienţele cu

Elevii vor începe cu o activitate de reflecție și
exteriorizare a sentimentelor prin răspunsurile la
următoarele întrebări:
1. Cum petreceți timpul în autoizolare?
2. Ce simțiți?
3. Ce vă lipsește din viața voastră de dinainte de 11
martie 2020?
4. Care a fost lucrul cel mai greu de suportat?
5. Care a fost partea frumoasă a acestei vacanțe
prelungite?
Apoi vor descoperi cinci sfaturi de petrecere a
timpului în autoizolare printr-un joc de ordonare de
propoziții și vor continua cu un exercițiu de
imaginație Cum va fi viața voastră după această
experiență?
Link chestionar de cultură generală:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff40zB
M1GDDOtNVFUsfvySnqIFlIeCD0tEkiScBh_HIDbl
LA/viewform
Link chestionar sport:
https://forms.gle/g6KXPjiJPtbmAVM89
https://www.youtube.com/watch?v=c0TXEWTgFP0
https://www.youtube.com/watch?v=e9eEbso2Ado
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilie_N%C4%83stase
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Hagi
https://www.youtube.com/watch?v=rBnxQKSM0RQ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ivan_Patzaichin
https://www.youtube.com/watch?v=3nbjhpcZ9_g
https://www.youtube.com/watch?v=oj6HdLSsNmY
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
https://www.youtube.com/watch?v=w6gzU3vH4XA
Elevii vor începe cu o activitate de reflecție și
exteriorizare a sentimentelor prin răspunsurile la
următoarele întrebări:
1. Cum petreceți timpul în autoizolare?
2. Ce simțiți?
3. Ce vă lipsește din viața voastră de dinainte de 11
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Prof. Ana
Maria Bâcă
Prof. Alina
Partenie
Prof.
Mariana
Enache
Prof. Eugen
Alexandru
Prof.
Alexandru
Zipiși

elevii
clasei a
VI-a

Luni, 27
aprilie
2020

chestionare
online
fișe de lucru
desene ale
elevilor
redactări
înregistrări
audio

Prof. Monica
Georgescu

Prof. Alina
Partenie
Prof.
Mihaela
Corneliu
Morait

elevii
clasei a
VII-a

Luni, 27
aprilie
2020

fișe de lucru
fotografii,
desene ale
elevilor

Prof. Eugen
Alexandru

colegii din
clasă, pe grupul
clasei.

Ziua experienței
personale

Pregătire EN
activitate de
sensibilizare şi
comunicare

Texte
multimodale
(benzi
desenate, afișe)
Ziua
creativității

activitate de
lectură
creativă și de
creație plastică

Caligrama
Ziua
creativității

activitate de
lectură
creativă și de
creație plastică

- să dezvolte un
comportament
responsabil;
– să
ȋmpărtăşească
experienţele
privind școala
online și
așteptările
referitoare la
liceu, pe grupul
clasei.
- să-și valorifice
potențialul
creator;
-sa dea exemple
de texte
multimodale
-să creeze texte
de tip
multimodal

- să-și valorifice
potențialul
creator;
- să realizeze
trei caligrame
după model.

martie 2020?
4. Care a fost lucrul cel mai greu de suportat? Dar cea
mai frumoasă parte a acestei vacanțe prelungite?
Elevii pot parcurge lecția propusă disponibilă la:
https://library.livresq.com/view/5e84b15b37d831c87
85bd3d3
- Pregătire EN, matematică: 10:30-12:30;
- Completare fișă referitoare la perioada actuală și la
așteptările de la perioada care va urma.
- „Eu, școala online și admiterea la liceu”-discuții pe
grupul clasei despre școala online, oportunități;
discuții despre opțiunile pentru admitere:
https://www.admitereliceu.ro/

Prof. Monica
Georgescu

Prof.Ana
Maria Bâcă

elevii
clasei a
VIII-a

Luni, 27
aprilie
2020

Variante EN
rezolvate,
fișe de lucru
fotografii,
desene ale
elevilor

Elevii vor primi o fișă cu explicații și modele de texte
multimodale.
Elevii vor trebui să creeze texte de timp multimodal
(benzi desenate) în contextul situației actuale după un
model prestabilit. Totodată, vor fi atașate două bucăți
de bandă desenată, avându-l drept protagonist pe
Garfield, creat de Jim Davis. Banda desenată este
alb-negru, iar copiii trebuie să gândească și să scrie
un text în norișorii, pe care i-am lăsat special liberi.
Fiecare va avea libertatea de a crea o nouă poveste. În
plus, vor primi un document word cu detalii haioase
despre Garfield
Elevii vor primi o fișă cu explicații și modele de
caligrame. Vor accesa link-urile propuse pentru a
găsi poeziile și vor realiza propriile caligrame pentru:
- La steaua de Mihai Eminescu
- La plaza tiene una torre de Antonio Machado
- The Promise, de Jane Hirshfield
https://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-

Prof. Alina
Partenie
Prof.
Mihaela
Corneliu
Morait
Prof. Maria
Nicola
Prof. Monica
Georgescu

elevii
clasei a
V-a

Marţi, 28
aprilie
2020

desene ale
elevilor

Prof. Alexandru
Zipiși

Prof. Alina
Partenie
Prof.
Mihaela
Corneliu
Morait
Prof. Maria

elevii
clasei a
VI-a

Marţi, 28
aprilie
2020

desene ale
elevilor

Prof. Monica
Georgescu
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Prof. Alina Partenie

Știați că?
Ziua sportului

activitate de
documentare a
activității
sportive

- să-și
îmbunătățească
cultura generală
despre
activitatea
sportivă
- să rețină unii
dintre sportivii
importanți și
performanțele
acestora

Ziua
creativității

Pregătire EN
activitate de
lectură
creativă și de
creație plastică

- să-și valorifice
potențialul
creator;
- să realizeze
exerciții de
scriere creativă
(poeme
dadaiste,
caligrame)

copii/mihai-eminescu/la-steaua.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles23514_recurso_pdf.pdf
https://www.poetryfoundation.org/poems/55584/thepromise-56d23752834aa
Elevii vor primi un chestionar cu 4 variante de
răspuns din care doar una singură este corectă. Vor
accesa susele bibliografice date pentru obținerea
informațiilor după care acestea vor fi valorificate
completând chestionarul.
Bibliografie:
https://www.youtube.com/watch?v=c0TXEWTgFP0
https://www.youtube.com/watch?v=e9eEbso2Ado
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilie_N%C4%83stase
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Hagi
https://www.youtube.com/watch?v=rBnxQKSM0RQ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ivan_Patzaichin
https://www.youtube.com/watch?v=3nbjhpcZ9_g
https://www.youtube.com/watch?v=oj6HdLSsNmY
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
https://www.youtube.com/watch?v=w6gzU3vH4XA
Link completare chestionar:
https://drive.google.com/open?id=1zw_U60tUeigghB
BX4Qr0LPAJbJEUaiKUjMQuI1m3aD4
Pregătire EN, limba română
Elevii vor primi o fișă cu explicații și modele de
scriere dadaistă/ Vor accesa link-urile propuse pentru
a găsi informațiile despre modul de realizare a
poemelor dadaiste:
https://www.youtube.com/watch?v=atpPpuZV7kk
https://www.youtube.com/watch?v=_3sNiiOlvjU
- Afișe pentru promovarea poeziei în societatea
contemporană;
- Alte activități de scriere creativă.
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Nicola

Prof.
Mariana
Enache
Prof. Eugen
Alexandru
Prof. Maria
Nicola

elevii
clasei a
VII-a

Marţi, 28
aprilie
2020

desene ale
elevilor

Prof. Monica
Georgescu
Prof.
Mihaela
Corneliu
Morait
Prof. Maria
Nicola

elevii
clasei a
VIII-a

Marţi, 28
aprilie
2020

Variante EN,
desene ale
elevilor
poeme
dadaiste

Prof. Eugen
Alexandru

Prof. Alina Partenie

Concurs de
cultură
generală
(istorie,
geografie,
literatură,
muzică, religie,
sport)
Ziua
Competiției

activitate de
cultură
generală și
valorificare a
cunoștințelor

- să stimuleze
creativitatea
elevilor și
spiritul de
competiție
dintre aceștia.
- etalarea
cunoștințelor
dobândite pe
parcursul anilor
de studiu.

Elevii vor accesa următoarele link-uri:
https://docs.google.com/forms/d/1Re67GWKhOO7a
qOxMBp2cVH3_fHDW-2xzLSsanB5Qvp4/edit
https://forms.gle/g6KXPjiJPtbmAVM89
https://www.youtube.com/watch?v=c0TXEWTgFP0
BIBLIOGRAFIE:
https://www.youtube.com/watch?v=c0TXEWTgFP0
https://www.youtube.com/watch?v=e9eEbso2Ado
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilie_N%C4%83stase
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Hagi
https://www.youtube.com/watch?v=rBnxQKSM0RQ
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ivan_Patzaichin
https://www.youtube.com/watch?v=3nbjhpcZ9_g
https://www.youtube.com/watch?v=oj6HdLSsNmY
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
https://www.youtube.com/watch?v=w6gzU3vH4XA
Se va deschide un chestionar Google Docs cu
întrebări din diverse domenii la care elevii trebuie să
răspundă cu click pe căsuța pe care o consideră
adevărată

Prof.
Alexandra
Rogozanu
Prof.
Marius
Scutaru
Prof.
Alexandru
Zipiși
Prof.
Argentina
Ciovarnache
Prof. Viorel
Covaci

elevii
clasei a
V-a

Miercuri,
29 aprilie
2020

Formular
Google
Docs/Chesti
onar

Prof. Alexandru
Zipiși

O lume
minunată
Ziua călătoriilor
virtuale

activitate de
documentare
și creare cu
ajutorul TIC

- să viziteze
virtual
obiectivele
declarate
Patrimoniu
Unesco;
- să selecteze un
obiectiv din
România pentru
includerea în
Patrimoniul
Unesco.

Elevii vor accesa link-urile propuse, apoi vor alege
un obiectiv turistic din România și vor argumenta de
ce îl propun pentru includerea în Patrimoniul Unesco
https://blog.myvideomedia.com/videomap/
https://wikitravel.org/ro/Patrimoniul_Mondial_al_UN
ESCO
https://www.nationalgeographic.com/trajan-column/

Prof.
Alexandra
Rogozanu
Prof.
Marius
Scutaru
Prof.
Argentina
Ciovarnache
Prof. Viorel
Covaci

elevii
clasei a
VI-a

Miercuri,
29 aprilie
2020

fișe de lucru
prezentări
PowerPoint

Prof. Monica
Georgescu

Concurs de
cultură
generală
(istorie,
geografie,
literatură,

activitate de
cultură
generală și
valorificare a
cunoștințelor

-să stimuleze
creativitatea
elevilor și
spiritul de
competiție
dintre aceștia.

Elevii vor accesa pdf-ul primit in ziua activității.
Acesta va conține întrebări din diverse domenii la
care elevii trebuie să răspundă pe o foaie de hârtie
sau fisier word după care o vor atașa pe platforma.

Prof.
Alexandra
Rogozanu
Prof.
Marius
Scutaru

elevii
clasei a
VII-a

Miercuri,
29 aprilie
2020

Chestionar

Prof. Eugen
Alexandru
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muzică,
religie,)
Ziua culturii
generale

-etalarea
cunoștințelor
dobândite pe
parcursul anilor
de studiu.

Ziua călătoriilor
virtuale

Pregătire EN
activitate de
documentare
și creare de
conținut cu
ajutorul TIC

Mă joc și învâț
Ziua jocurilor și
a
experimentelor

activitate
ludică, de
socializare și
experimentare

- să viziteze
virtual muzeele
lumii;
- să selecteze un
muzeu căruia să
îi facă o
prezentare
folosind
mijloacele TIC;

Pregătire EN matematică-10.30-12.30
Elevii vor accesa link-urile propuse pentru vizitarea
unor muzee online, iar apoi vor realiza o prezentare
Power Point a unui muzeu/vor realiza planul unui
muzeu;
https://www.historia.ro/sectiune/travel/articol/covid19-muzee-virtuale-pe-care-le-poti-vizita-de-acasa;
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-turvirtual.html?fbclid=IwAR0hHCdOt_NRQRUUMJK7
J1Yn6tVh-T21DMJf1cswVVerLLRwYgAkpvJ-q7k
Opțional, elevii pot face o călătorie în lumea
sportului, răspunzând unui chestionar referitor la
sport.

- să comunice ȋn
cadrul jocurilor;
- să respecte
regulile
jocurilor;
- să
experimenteze
diverse tipuri de
jocuri;
- să petreacă
timp liber de
calitate.

Jocuri de strategie / boardgames/ experimente
https://youtu.be/6AXZTmwjT9s
https://world.triviador.net
https://whist.live/app/room/qUspD6tdtl5Ffwny9BYI
https://www.youtube.com/watch?v=enGIQHVQZIo
MIȘCAREA CUPS
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00mY
7u7ydpqR7n2FICS_FXYrTBrZQ:1587577557439&
q=cup+song+tutorial&sa=X&ved=2ahUKEwj48PSiy
_zoAhVTkMMKHaCSCWoQ1QIoAHoECA0QAQ
&biw=1536&bih=651&dpr=1.25#kpvalbx=_ZYOgX
rzaCInqrgTNzYrQBg44
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Prof.
Alexandru
Zipiși
Prof.
Argentina
Ciovarnache
Prof. Viorel
Covaci
Prof. Ana
Bâcă
Prof.
Alexandra
Rogozanu
Prof.
Marius
Scutaru
Prof.
Alexandru
Zipiși
Prof.
Argentina
Ciovarnache
Prof.
Alexandru
Eugen
Prof. Ana
Maria Bâcă
Prof. Zoe
Ghițulescu
membrii
familiei

elevii
clasei a
VIII-a

elevii
clasei a
V-a

Miercuri,
29 aprilie
2020

Joi, 30
aprilie
2020

Variante EN,
fișe de lucru
prezentări
PowerPoint

Prof. Alina Partenie

fotografii
comunicare
online

Prof. Alexandru
Zipiși

Mă joc și învăț
Ziua jocurilor și
a
experimentelor

activitate
ludică, de
socializare și
experimentare

- să comunice ȋn
cadrul jocurilor;
- să respecte
regulile
jocurilor;
- să
experimenteze
diverse tipuri de
jocuri;
- să petreacă
timp liber de
calitate.

Mă joc și învâț
Ziua jocurilor și
a
experimentelor

activitate
ludică, de
socializare și
experimentare

- să comunice ȋn
cadrul jocurilor;
- să respecte
regulile
jocurilor;
- să
experimenteze
diverse tipuri de
jocuri;
- să petreacă
timp liber de
calitate.

FEEDBACK- Fiecare dintre elevi vor realiza pe o
coală de hârtie un text de feedback legat de
activitățile din „Săptămâna altfel, de acasă”, în care
vor discuta aspecte pozitive și aspecte negative ale
activităților propuse de profesorii de clasă.
Mișcarea CUPS
Crearea unor instrumente de percuție din materiale
reciclabile
Jocuri de strategie / boardgames/ de societate/
experimente
https://youtu.be/6AXZTmwjT9s
https://world.triviador.net
https://whist.live/app/room/qUspD6tdtl5Ffwny9BYI
https://www.youtube.com/watch?v=enGIQHVQZIo
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00mY
7u7ydpqR7n2FICS_FXYrTBrZQ:1587577557439&
q=cup+song+tutorial&sa=X&ved=2ahUKEwj48PSiy
_zoAhVTkMMKHaCSCWoQ1QIoAHoECA0QAQ
&biw=1536&bih=651&dpr=1.25#kpvalbx=_ZYOgX
rzaCInqrgTNzYrQBg44
https://www.youtube.com/watch?v=8t1W0XwH6Ks
https://www.toolsforeducators.com/boardgames/
Mișcarea CUPS
Crearea unor instrumente de percuție din materiale
reciclabile
Jocuri de strategie / boardgames/ experimente
https://youtu.be/6AXZTmwjT9s
https://world.triviador.net
https://whist.live/app/room/qUspD6tdtl5Ffwny9BYI
https://www.youtube.com/watch?v=enGIQHVQZIo
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00mY
7u7ydpqR7n2FICS_FXYrTBrZQ:1587577557439&
q=cup+song+tutorial&sa=X&ved=2ahUKEwj48PSiy
_zoAhVTkMMKHaCSCWoQ1QIoAHoECA0QAQ
&biw=1536&bih=651&dpr=1.25#kpvalbx=_ZYOgX
rzaCInqrgTNzYrQBg44
https://www.youtube.com/watch?v=8t1W0XwH6Ks

7

Prof. Ana
Maria Bâcă
Prof. Zoe
Ghițulescu
membrii
familiei

elevii
clasei a
VI-a

Joi, 30
aprilie
2020

fotografii
comunicare
online

Prof. Monica
Georgescu

Prof. Ana
Maria Bâcă
Prof. Zoe
Ghițulescu
membrii
familiei

elevii
clasei a
VII-a

Joi, 30
aprilie
2020

fotografii
comunicare
online

Prof. Eugen
Alexandru

Ziua jocurilor și
a
experimentelor

Pregătire EN
activitate
ludică, de
socializare și
experimentare

- să comunice ȋn
cadrul jocurilor;
- să respecte
regulile
jocurilor;
- să
experimenteze
diverse tipuri de
jocuri;
- să petreacă
timp liber de
calitate.

- Concurs de cultură generală;
- Jocuri educative propuse de elevi și de profesori;
- Pregătire EN, limba română.
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Prof. Ana
Maria Bâcă
Prof.
Alexandra
Rogozanu
Prof.
Alexandru
Zipiși
Prof. Elena
Dinulescu
Prof. Zoe
Ghițulescu
membrii
familiei

elevii
clasei a
VIII-a

Joi, 30
aprilie
2020

Variante EN,
Fișe de lucru
fotografii
comunicare
online

Prof. Alina Partenie

