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1. Relevanţa activităţilor justificată în raport cu analiza de nevoi / contexte 

educaţionale / rezultate înregistrate la nivelul instituţiei de învăţământ 

Activităţile desfăşurate au fost în acord cu nevoile exprimate de beneficiari – elevi, părinţi, 

comunitate. 

 Planificarea activităţilor s-a realizat urmând prevederile metodologice, ORDINULUI nr. 

5.034 din 29 august 2016 si  ORDINULUI nr. 3.637 din 12 aprilie 2016 

 

 În planificarea activităţilor s-au urmărit paşii existenţi în metodologie, fiind consultaţi iniţial 

elevii şi apoi părinţii în cadrul şedinţelor tematice desfăşurate de învăţători şi profesori diriginţi. 

 Proiectarea activităţilor a respectat orarul profesorilor şi elevilor, iar la nivelul unităţii de 

învăţământ s-a generat orarul special pentru săptamâna 21 – 25.11.2016. 

 Activităţile desfăşurate au fost diverse acoperind următoarele domenii: 

 

A. Activităţi culturale: 

o Vizita la Bibioteca Judeteană „Octavian Goga” – Ziua internaţională a drepturilor 

copiilor III B, PB, IV A, X A 

o Activitate la Biblioteca Judeteana---„Scriitori de ieri si de azi” II B 

o Vizita la Libraria Carturesti VI B, V B 

o Vizionarea de filme: „ Jack și vrejul de fasole” PB,” Kubo si lauta magica” II B,          

film-101dalmaţieni PA,vizionare documentar  "Eu sunt Malala" VII B„ Interstellar” 

IX A 

o Vizionare spectacol „Sanziana si Pepelea”  VI A , VI B 

o Vizita la Academia Voltaj VI B 

o Sa ne cunoaştem oraşul !obiective  turistice din centrul oraşului IA, IX A,B,C,III B, 

VI B, XI A 

o Vizita-”Poarta de su' Feleac ” Despre tradiții si obiceiuri românesti  II A,VA, X C 

o Micii actori-Activitati interactive cu actorii de la Teatrul Puk I A, II A 

o Păstrători de tradiţii –colaj Costumul popular românesc 
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o ,Flori dalbe de măr’’ învătarea unor colinde tradiţionale  si confecţionarea unor 

podoabe pentru brad IA 

o „O pauză mare cu Hristos” Participarea la Sf. Liturghie şi la Taina Spovedaniei şi a 

Împărtaşaniei, lecturi din autori creştini VB 

o In culisele Operei Romane  VI B 

o Personajele romanelor moderne XII A, XII B 

o Vizitarea Gradinii Botanice IX A, IX B, IX C 

o Excursii tematice: la Vatra Dornei Muntii Calimani– clasa VIIA,VIII A, în 

Maramureș VA,VIA, VII A, VII B, Budapesta XI B, XI C, Jibou IX A, B, C, Sibiu 

VI B, - Pasul Tihuţa, vizită la mănăstirea Piatra Fântânele VB, Castelul din Bonţida 

PA,  Bucovina XC 
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B. Activităţi de educaţie ecologică: 

- Un parc mai curat, o scoala mai curata – clasa IX A,B,C 

 

C. Activităţi sportive: 

o Jocuri sportive P A, P B, I A, III A, XII C 

o Jocuri de interior PA 

o Concurs de şah  -II B 

o Tenis de masa- XII C, X A 

o Meci de fotbal – clasa VI B, X A, XII C 

o Meciuri de fotbal, baschet – clasa  VIII A ,B, X A,  

o Vizita si vizionarea unui meci de baschet-juniori la complexul sportiv-,,Cluj Arena”. 

XA 

 

D. Activităţi tehnico-ştiinţifice: 

o Vizita la Fabrica de globuri ”Prodglob Clasic Glass” I A, I B, II B, II A, III B 

o Vizita la fabrica de paine Panemar III B 

o Vizită la Plantextract-Rădaia, com. Baciu IV A 

o Vizită la o brutărie din Bonţida PA  

o Vizită la EXPLORATORIU APAHIDA- II A, II B 

o Prezentare sustinuta de un informatician ,,Despre drone” IV A 

o „ Pe calea aerului” - vizită la  BAZA AERIANĂ 78– CÂMPIA TURZII  - LUNA 

IB, VII A, VII B 

o Excursie cu trenul la Aghireş-Fabrici Schimb de experienta cu elevii din clasa a IV-a 

III A 

o Vizită la muzeu -Muzeul de mineralogie IV B 
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o Tur virtual printre stele la Observatorul Astronomic din Cluj XII A 

o Informaticieni celebri IX A  , XII B 

o Informatică – Scurta introducere in limbajul „SCRATCH” XII A 

o Informatică – Prelucrare imagini online cu www.pixlr.com XII A 

o Pe urmele matematicienilor – clasa VI A, XII B 

o Biologia secolului XXI – clasele XIIA, XIIB 

o Engleza distractivă XII B 

 

E. Activităţi de educaţie rutieră: 

- Vizită la ISU  CLUJ Pompieri– clasele IX A, B, C, I A, PA 

 

F. Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică: 

G. Activităţi de orientare profesională 

o Ziua Carierei – Activitate cu parintii VI A 

o Vizită la Lic. Tehnologic” RalucaRipan” VII A 

o Vizita la Spitalul Clujana XI C 

o Vizită la Institutul Francez și UBB XI A 

o Vizită la o multinațională Steel Case XI A 

o Alegerea liceului influenteaza sau nu cariera? VIII B 

o Încotro ?” vizită  şi discuţii cu studenţii  Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Cluj-

Napoca, Aula cursuri, biblioteca şi ateliere de creaţie VB 

o Despre cariera...despre succes profesional VIIIB 

o Intalnire intre generatii XI B 

 

H. Activitati comunitare/ voluntariat 

 

o Vizitarea Azilului de batrani- Clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C 

o „ Dăruieşte o jucărie” –Parteneriate cu şcoli cu copii cu nevoi speciale IB 
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I. Activităţi pentru o viaţă sănătoasă 

o Fructe amuzante” – activitate interdisciplinară, pe echipe, în colaborare cu părinții- 

PB 

o „Împărăția dințișorilor”-activitate interactivă, de educație sanitară- PB 

o O minte sănătoasă  în corp sănătos”- activităţi sportive I B 

o Dinţişorii veseli-Cum ne păstrăm dinţii sănătoşi PA 

o Să mâncăm și să gătim sănătos cu masterchef Will Cunneen (SUA)  V A 

o Demostratie prim ajutor –Serviciul de Ambulanta  VIII A 

o Cum mancam sanatos? Invitat medic nutritionist  Ioana Banut XC 

 

 

Formele de organizare ale tematicii propuse sunt următoarele: 

 competiţii organizate la nivelul şcolii 

 activităţi de voluntariat/interes comunitar 

 excursii tematice 

 proiecte comunitare 

 vizite tematice 

 vizionari de filme si spectacole 

 

 

2. Analiza SWOT 

Puncte tari: 

 varietatea activităţilor realizate 

 socializarea elevilor şi în alt cadru decât cel al şcolii 

 stabilirea de contacte utile din perspectiva alegerii profesiei 

 aplicarea practică a cunoştinţelor dobândite în şcoală 

 efectuarea unor activităţi în natură 

 extinderea cunoştinţelor despre anumite zone ale oraşului, altele cele de rezidenţă 

 realizarea unor activităţi transdisciplinare 

 implicarea Consiliului Elevilor in propunerea activitatilor 

 stabilirea unor punţi peste timp cu absolvenţi-studenţi şi părinţi ai Liceului Teoretic ″Lucian 

Blaga” 
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 la nivelul unităţii de învăţământ s-au elaborat în cadrul Comisiei diriginţilor fişe de 

monitorizare a prezenţei elevilor la activităţi, o fişă de prezenţă a elevilor în interiorul 

unităţii şcolare; 

 la nivelul CEAC a fost elaborată fişa unitară de monitorizare a activităţii în săptămâna 21 – 

25.11.2016. 

 

Puncte slabe: 

 dificultăţi în realizarea documentaţiei pentru organizarea excursiilor 

 schimbarea legislatie privind programul national Scoala Altfel 

 degradare bazei sportive a scolii 

 lipsa suportului financiar al factorului decizional 

 condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber 

Oportunităţi: 

 alegerea unor cariere în diferite domenii; 

 continuarea şi dezvoltarea colaborării cu partenerii din activităţile aferente acestei perioade; 

 iniţierea unor programe noi cu partenerii şi colaboratorii; 

 implicarea activă a părinţilor şi comunităţii în activităţile viitoare. 

Ameninţări: 

 disponibilitatea redusă a agenţilor economici parteneri (firme de transport, unităţi de cazare) 

pentru elaborarea documentelor aferente organizării excursiilor; 

 găsirea resurselor financiare pentru dezvoltarea unor proiecte iniţiate în această perioadă. 

 tinand cont de necesitatile elevilor din ciclul primar, precizate si in acest an de catre 

invatatori, planificarea acestei saptamani in alta perioada  

 

 

3. Aspecte care necesită remediere şi îmbunătăţire la nivelul unităţii de învăţământ 

J. Realizarea proiectării activităţilor şi elaborarea propunerilor pentru orarul Săptămânii Şcoala 

Altfel sa tina cont si de activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică si activităţi de 

educaţie ecologică (care au fost realizate in masura mica, insuficient la nivelul scolii) 

-modernizarea bazei sportive, procurarea de materiale sportive. 
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4. Sugestii privind managementul strategic şi funcţional al activităţilor din 

Săptămâna Altfel 

La nivelul unităţii de învăţământ se va monitoriza din timp culegerea de către diriginţi a 

nevoilor exprimate de beneficiari – elevi, părinţi, comunitate. 

 Se vor încheia parteneriate cu ONG-uri şi instituţii interesate  în  timp util, astfel încât 

ofertele educaţionale ale acestora să fie cunoscute elevilor şi părinţilor pentru a fi incluse în 

programul săptămânii. 

             Implicarea ISJCJ in solicitarea Consiliului Judetean a gratuitatii elevilor pe mijloacele de 

transport in comun (sunt elevi care nu au abonament gratuit, sau cele doua linii pe care au 

abonament, nu acopera toata raza de deplasare in aceasta saptamana) cu care se deplaseaza in 

timpul acestei saptamani, cu scopul desfasurarii activitatilor planificate, precum si a persoanelor 

care ii insotesc (cadre didactice). 
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