
                                    Plan de activitate pentru săptămâna „Școala Altfel 2020”              Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Nr/ 

o 

Obiectivul Tipul  şi  denumirea 

activităţii 

Timpul și 

locul 

desfășurării 

Modalitate de 

organizare  

Responsabili 

 

Participanţi  Indicatori de 

evaluare 

 

1. 

Formarea și dezvoltarea 

abilităților de interacțiune 

socială; 

 

Formarea și dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare;  

 

Implicarea partenerilor 

sociali şi a comunităţii  în 

procesul educational. 

Consiliul profesoral cu 

participarea Senatului 

elevilor 

” Arta de a „a devein” 

și „a fi” pedagog. 

Valorificarea 

experiențelor 

didactice în 

contextual 

învățământului 

modern.” 

Luni,  

 

24. 02.2020 

 

Ora 14.00 

      

 Cabinetul 2 

 

 

 

Prezentarea 

bunelor practici  

Doirector, 

directori 

adjuncți, 

Cadre 

didactice 

Juncă A., 

Gorgan V.,  

Lungu T, 

Chisaru S., 

Stog I. 

Cadre 

didactice, 

Senatul 

elevilor 

Album foto 

 

Decizia CP,  

 

certificate de 

participare 

2. Facilitarea schimbului de 

experiență în formarea și 

dezvoltarea abilităților de 

interacțiune socială; 

Masă rotunda 

”Elexirul fericirii” 

Marți, 

25.02.2020, 

 ora 14.00, 

Cabinetul 2 

Dezbateri  Moroz D,  

elevii claselor 

liceale 

Cadre 

didactice, 

Senatul 

elevilor, elevi 

Album foto,  

certificate de 

participare 

3.  Formarea și dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare  

să de interacțiune socială;  

 

Orientarea profesională a 

tinerilor absolvenți; 

 

Schimbului de experiență 

în formarea și dezvoltarea 

abilităților de comunicare. 

   Ziua autoconducerii 

 

Activitate 

extracurriculară 

Eu alături de oameni  

și cărți: 

 „Biblioteca Vie” 

 

Miercuri, 

26.02.2020 

Holul 

liceului 

Pe parcursul 

zilei 

 Gestionarea 

procesului 

educațional prin 

asistențe la ore, 

predare-învățre 

de către elevi 

                                      

Prezentare de 

carte 

Moroz D. 

Senatul 

elevilor 

Bibliotecara 

Cadre 

didactice, 

elvi, părinți 

Senatul 

elevilor 

 

Cadre 

didactice,  

elvi,  

părinți 

 

Album foto,  

 

 



4.  Valorificarea potenţialului 

artistic, estetic, psihic şi 

fizic pentru sprijinirea 

dezvoltării armonioase a 

personalităţii individuale şi 

pentru definirea spiritului 

de echipă; 

 

Integrarea elevilor în viaţa 

socială şi formarea unui 

comportament civilizat. 

  

Activitate extrașcolară 

 

„Balul Bobocilor” 

 

27.02.2020, 

 

Ora 14.00, 

 

Sala de 

festivități 

  Concurs Elevii 

claselor 

 a X- a ,  

Pegza- Pușcaș 

I.,  

Olari G. 

Elevii claselor 

 a X- a ,  

Cadre 

didactice,  

elvi,  

părinți 

 

 

Album foto,  

Diplome de 

participare 

 

5. Cultivarea și dezvoltarea  la 

elevi a competenței pentru 

lectură și a atitudinii 

pozitive faţă de operele lui 

I. Creangă;  

Dobândirea de noi 

cunoştinţe în scopul 

educării unor atitudini 

pozitive fata de mesajele 

transmise prin povesti si de 

cultivare a unor aptitudini 

literare și cultural-artistice. 

Activitate extrașcolară: 

„ Primăvara  

începe cu poveștile 

 lui Creangă” 

27.02.2020, 

 

Ora 13.00, 

 

Sala de 

festivități 

Spectacol școlar Stihari S.,  

Cadre 

didactice la 

învățământul 

primar,  

elevi,  

părinți 

 

Elevii claselor 

primare 

Album foto,  

Diplome și 

certificate de 

participare 

 

 


