
 

PLANIFICAREA  ACTIVITĂȚILOR  PENTRU  PROGRAMUL NAȚIONAL  

ȘCOALA ALTFEL 
ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

SCOPUL PROGRAMULUI:  

- Implicarea tuturor elevilor și a cadrelor didactice  în activități care să răspundă intereselor și    preocupărilor diverse; 

- Punerea în valoare a talentelor și capacitățior copiilor în diferite domenii; 

- Stimularea pentru participarea elevilor la acțiuni variate,  în contexte nonformale;  

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI:  

– să dezvolte elevilor abilităţi de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi variate, în cadrul şcolii şi în comunitate;  

– să creeze la nivelul şcolii materiale informative, folosind mijloacele tehnice moderne de comunicare care pot facilita proiectarea, implementarea şi 

evaluarea activităţilor de comunicare; – să promoveze imaginaţia şi creativitatea verbală  elevilor;  

– să disemineze modelele de bună practică identificate în cadrul programului;  

– să promoveze valorile culturale şi tradiţionale;  

– să dezvolte atitudini pozitive, civice şi responsabile. 

GRUP ŢINTĂ:  

Beneficiari direcţi: -  elevii Liceului Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure 

Beneficiari indirecţi:  

 - părinţii elevilor 

 - cadrele didactice 

 - comunitatea locală 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A PROGRAMULUI :   15 –  19. 04.2019 

 

 

 

 

 

 



LUNI, 15.04.2019 

 
ACTIVITĂȚI   DEDICATE COMBATERII TRAFICULUI DE PERSOANE,  SIGURANȚEI 

(ÎN ȘCOALĂ, PE STRADĂ, PE INTERNET)/ VIOLENȚĂ 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

 
1. Înțelegerea de către elevi a importanței regulilor sociale; 

2. Informarea elevilor cu privire la responsabilitate, siguranță, prevenție,  toleranță; 

3. Formarea și consolidarea noțiunilor despre comportamentul agresiv al elevilor, tipurile de violență din mediul școlar, factorii exteriori școlii care 

determină un comportament agresiv, comunicarea elev - elev și structura grupului; 

4. Cunoașterea de către elevi a fenomenului de infracționalitate în rândul minorilor/delicvență juvenilă; 

5. Identificarea unor modalități de prevenire a abuzului și violenței în societate; 

6. Cunoașterea de către elevi a fenomenului Bullyng/ Ciberbullyng; 

7. Formarea deprinderilor de conduită rutieră; 

8. Cunoașterea de către elevi a drepturilor copilului; 

9. Exersarea unor atitudini și comportamente astfel încât elevii să acționeze cu responsabilitate și cu o bună gestionare a emoțiilor, să se simtă în 

siguranță printr-o atitudine preventivă, să înțeleagă rolul educației în formarea propriei personalități, să comunice eficient în favoarea toleranței; 

10.  Rezolvarea diferitelor situații – problemă, exersând spiritul de toleranță, compasiune, înțelegere; 

11. Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor agresive; 

12.  Găsirea unor metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru că altfel acest fenomen se va croniciza şi va fi greu de stăpânit în 

contextul societăţii actuale; 

13. Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială; 

14. Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de 

violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali; 

15. Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate săvârşirii de infracţiuni sau alte fapte 

antisociale; 

16. Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori. 

 



MARȚI, 16.04.2019 

 
ACTIVITĂȚI   DEDICATE COMBATERII  CONSUMULUI DE DROGURI/ 

ACTIVITĂȚI PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE CIVILĂ/ ACTIVITĂȚI SPORTIVE 

 
OBIECTIVE GENERALE: 

 

17. Formarea și cultibarea interesului pentru problematica sănătății; 

18. Cunoașterea organismului uman și a funcțiilor vitale, precum și a unor norme de comportament; 

19. Cunoașterea noțiunilor legate de sănătate și boală în vederea dezvoltării armonioase a organismului; 

20. Formarea și consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere; 

21. Formarea deprinderilor de desfășurare de exerciții fizice în vederea menținerii sănătății; 

22. Formarea deprinderilor de a acționa rapid, eficient și fără panică în situații de urgență; 

23. Dezvoltarea capacității elevilor de a acționa, atunci când situația o impune, cu spirit de sacrificiu și dragoste față de semeni; 

24. Conștientizarea importanței drepturilor și a responsabilităților copiilor în locuri și momente variate; 

25. Identificarea unor consecinţe pe termen scurt şi lung ale consumului de droguri, asupra organismului uman; 

26. Identificarea unor factori de risc şi de protecţie implicaţi în consumul de droguri la vârsta adolescenţei şi selectarea unor informaţii semnificative 

despre droguri, cu rol în întărirea factorilor de protecţie; 

27. Identificarea factorilor care determină consumul de droguri și alcool în rândul tinerilor; 

28. Elaborarea unui demers strategic care să valorifice cunoştiinţele elevilor vis-a-vis de fenomenul consumului de droguri; 

29.  Atragerea şi implicarea elevilor şi a comunităţii în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a consumului de droguri și alcool; 

30.  Promovarea unor materiale preventive (articole, spoturi audio sau video) pe teme antidrog; 

31. Facilitarea dialogului copii- profesori cu privire la beneficiile unui stil de viaţă sănătos, fără fumat/ alcool/ droguri; 

32. Cunoaşterea etapelor trecerii de la consum ocazional la abuz şi apoi dependenţă;  

33.  Dezvoltarea unor abilităţi de comunicare asertivă;  

34.  Cunoaşterea modului în care curiozitatea şi presiunea grupului influenţează comportamentul de consum;  

35.  Identificarea unor strategii de a evita / reduce consumul de alcool;  

36. Identificarea caracteristicilor unui stil de viaţă sănătos şi cunoaşterea beneficiilor adoptării acestui stil de viaţă. 



MIERCURI, 17.04.2019 

 

ACTIVITĂȚI   DE EDUCAȚIE SOCIALĂ/  ACTIVITĂȚI CU CARACTER PRACTIC 
 

OBIECTIVE GENERALE: 

 
37. Înțelegerea de către elevi a importanței regulilor sociale; 

38. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice 

domeniului social; 

39. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi comunități, prin asumarea unor 

valori şi norme sociale şi civice; 

40. Identificarea impactului despărțirii copiilor de părinți asupra dezvoltării psihoemoționale și sociale a copiilor; 

41. Identificarea efectelor migrației părinților asupra rezultatelor școlare ale copiilor; 

42. Creşterea nivelului de conştientizare asupra efectelor migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă şi obligaţiilor legale ale părinţilor în ceea ce 

priveşte migraţia pentru muncă; 

43. Identificare preocupărilor și grijilor pe care le au copiii care locuiesc fără unul sau ambii părinți; 

44. Identificarea cunoștințelor, abilităților și a resurselor umane de care dispun copiii pentru a se descurca independent; 

45.  Includerea elevilor cu părinți plecați în străinătate în activități extracurriculare în care să simtă că fac parte din comunitatea în care învață și 

locuiesc; 

46. Cunoașterea de către elevi a fenomenului de părăsire timpurie a școlii, a abandonului școlar, dar și a statisticilor atât în țara noastră cât și la nivel 

european; 

47. Analizarea cauzelor psihologice și sociologice care duc la apariția abandonului școlar; 

48. Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi menţinerea în sistemul de educaţie a elevilor aflaţi în situaţii de risc, în special a celor de 

etnie romă, a celor din mediul rural, a celor care provin din familii cu grad ridicat de săracie, precum şi a celor cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate; 

49. Definirea modalităților concrete de implicarea a cadrelor didactice în prevenirea și combaterea abandonului școlar; 

50. Promovarea unor metode de predare - învăţare incluzive care să răspundă nevoilor elevilor, să crească motivaţia elevilor de a-şi continua studiile. 

 

 



 

JOI, 18.04.2019 

 

ACTIVITĂȚI  CULTURALE ȘI TEHNICO - ȘTIINȚIFICE 

 
 

OBIECTIVE GENERALE: 

 

1. Conştientizarea culturii, a educaţiei şi a şcolii drept parte componentă a vieţii noastre; 

2.  Promovarea culturii sub toate aspectele sale, pentru ca elevii să îşi întoarcă din nou privirea către bunătate, către bun simţ, către semeni; 

3. Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice şi naturale ale țării; 

4. Promovarea valorilor culturale, istorice și naturale ale țării; 

5.  Angajarea şi participarea tinerilor în proiecte ce vizează activităţi cu caracter profesional, cultural şi de angajare civică; 

6. Ridicarea nivelului de cunoştinţe pe plan cultural, social şi uman al elevilor; 

7. Participarea în număr cât mai mare a tinerilor la manifestările culturale ce vor avea loc, atât în calitate de participanţi cât şi de public; 

8. Încurajarea pentru lectură și pentru participarea în timpul liber la manifestări cultural – artistice; 

9. Dezvoltarea capacităților de modelare și comunicare; 

10. Dezvoltarea simțului estetic și a cappacității de a înțelege  arta în diferitele ei forme de manifestare; 

11.  Promovarea valorilor culturale și tradiționale; 

12.  Dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea noțiunilor de geografie, biologie, istorie, literatură, religie, muzica, sculptură; 

13.  Să motiveze de ce cunoașterea și ocrotirea monumentelor istorice, religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjurator reprezintă 

îndatoriri elementare ale fiecărui locuitor al tării; 

14.  Cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanșarea de emoții, aprecieri asupra frumuseților fizice, economice, religioase ale 

teritoriului patriei și împletirea cu elemente de istorie ale trecutului și prezentului poporului român; 

15. Creșterea motivației și interesului pentru studiul științelor naturii și pentru utilizarea TIC; 

16.  Exersarea unor competențe specifice din domeniul științelor și TIC în contexte variate, extrașcolare; 

 



 

     VINERI, 19.04.2019 

 

ACTIVITĂȚI    DEDICATE ASIGURĂRII  ECHITĂȚII  ȘI  EGALITĂȚII  DE ȘANSE,   

INTERZICERII      SEGREGĂRII ȘCOLARE/   NEDISCRIMINARE – ordinul 6134/2016 

BUNE MANIERE 

 
 

         OBIECTIVE GENERALE: 

 

1. Informarea elevilor despre egalitatea în drepturi a tuturor copiilor, ceea ce reprezintă o valoare universală proclamată de documentele 

internaţionale privind drepturile copilului; 

2. Informarea elevilor cu privire la segregare/desegregare, acces nediscriminatoriu la educaţie,  egalitatea de şanse; 

3. Cunoașterea formelor de segregare: criteriul etnic, criteriul dizabilității sau cerinţelor educaţionale speciale, statutul socio-economic al 

părinților/ familiilor, mediul de rezidenţă și performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educației;  

4. Identificarea  tuturor formelor de discriminare în cadrul şcolilor; 

5. Implicarea copiilor în promovarea valorilor şi principiilor etice (dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului); 

6. Promovarea înțelegerii și cooperării în rândul evevilor; 

7. Utilizarea potenţialului oferit de acest tip de activităţi ca mijloc complementar de integrare şi participare activă a copiilor în comunitate; 

8. Promovarea respectării demnităţii umane şi a drepturilor universale ale copilului, eliminarea tuturor formelor de discriminare culturală, etnică, 

lingvistică, religioasă, rasială sau sexuală; 

9. Promovarea conștiinței și atitudinii civice în rândul elevilor, a unei atitudini responsabile față de problemele sociale; 

10. Creşterea şanselor de succes şcolar pentru copiii/tinerii din zonele şi segmentele sociale defavorizate (mediul rural, copiii/tinerii de etnie romă, 

cu CES, marginalizaţi sau în situaţie de sărăcie severă); 

11.  Promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale prin acţiuni de informare, formare şi implementare a prevederilor legale specifice. 

 


