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ARGUMENT 

 
 La nivel mondial agresivitatea în școli a luat o amploare uriașă. La nivel european, România se 

situează pe locul 3 în clasamentul celor 42 de ţări în care a fost investigat fenomenul, potrivit unui 

raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), cu 17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut 

că au agresat alţi elevi cel puţin de trei ori în luna anterioară, procentajul celor de 13, respectiv 15 ani, 

fiind de 23%. Frica, umilinţa, complicitatea forţată, toate acestea creează un context psiho-social 

vulnerabil, în care relaţiile sociale sunt denaturate, iar încrederea, una dintre achiziţiile esenţiale ale 

unui elev, este fisurată şi compromisă. Având la bază Studiul naţional privind bullying-ul în rândul 

copiilor al Organizaţiei Salvaţi Copiii, Parlamentul României a adoptat noi reglementări care interzic 

comportamentele de tip bullying în unităţile de învăţământ, bullying-ul fiind definit ca "acea acţiune 

sau serie de acţiuni fizice, verbale, relaţionale şi/sau cibernetice, menite să provoace disconfort fizic 

şi/sau suferinţă emoţională, care implică un dezechilibru de putere între agresor şi victimă, care se 

manifestă în mod repetat şi care are ca finalitate crearea unei atmosfere ostile, umilitoare, 

discriminatorii sau ofensatoare la adresa victimei." Consecinţele psihologice în rândul copiilor victime 

ale bullying-ului sunt devastatoare: depresie, ideaţie suicidară, concept de sine negativ, anxietate, 

vinovăţie, retragere socială etc. Totodată, consecinţele negative afectează nu doar sănătatea mintală a 

victimelor, ci şi rezultatele academice, precum şi motivaţia de a merge la şcoală şi de a învăţa. 

 Fiecare școală este nevoie să aibă un țel din a oferi un mediu de lucru sigur, calm, sănătos, 

prietenos, inovator și creativ tuturor elevilor și adulților care îi trec pragul. Într-o astfel de școală, 

niciun fel de acțiune sau remarcă lipsită de bunăvoință nu este acceptată, chiar dacă nu a fost emisă cu 

intenția de a răni. Niciun fel de violență nu poate fi acceptată, sub nicio formă. Copiii, părinții și 

personalul școlii ar trebui să știe că orice fel de bullying trebuie raportat și apoi soluționat prompt și 

eficient. Atunci când acest lucru este comunicat și aplicat în mod consecvent, se creează un climat de 

învățare pozitiv despre comportamente și consecințele lor, ceea ce îi ajută pe copii pentru tot restul 

vieții. În plus, școala are nevoie să creeze o politică antibullying și de asemenea, implicit și asumat, să 

realizeze activități care să asigure formarea în rândul elevilor a unor abilități sociale menite să prevină 

acest fenomen îngrijorător. În plus, oricine, și oricând poate apela la Telefonul Copilului pentru a 

semnala, pentru a solicita consiliere pentru orice situație apărută pe adresa 

http://www.telefonulcopilului.ro/semnaleaza-un-caz sau apelând numărul de telefon 116 111 (Serviciul 

Telefonul Copilului).  

Contextul școlii, adică climatul promovat de către personalul școlii, trebuie să vizeze un anumit 

tip de cultură școlară,  ce poate oferi ulterior un sentiment de apartenență la comunitate și o reducere 

semnificativă, sau chiar o eliminare a  posibilităților apariției  comportamentului agresiv. Acesta este și 

motivația care a condus la organizarea activităților din cadrul săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai 

bun!” sub forma unui Proiect de activitate instituțională, denumit ”Împreună facem școala altfel!”, care 

se va organiza în cadrul Colegiului Național ”Gib Mihăescu”, Drăgășani în perioada 14-18 decembrie 

2020. 

Plecând de la premisa că școala este locul unde se promovează relațiile pozitive, auto-disciplina 

și stima de sine, dar și a faptului că autoritatea se construiește pe competențe și nu se bazează niciodată 

pe competiție sau agresiune, unitatea noastră se asigură, de asemenea, că toți membrii ei sunt informați 

cu privire la această politică de anti-bullying și că respectă reglementările ei. Colegiul Național ”Gib 
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Mihăescu”, Drăgășani va încuraja implicarea atât a familiilor, cât și a personalului școlii, în 

îmbunătățirea și implementarea acestei politici. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

- Conştientizarea nivelului crescut de manifestare a comportamentelor de bullying între copii, precum 

şi a consecinţelor negative dramatice pe care bullying-ul le are asupra dezvoltării emoţionale a 

copiilor;  

- Conştientizarea nevoii de intervenţie integrată şcoală - familie - copil, în vederea creării unui climat 

pozitiv în şcoală, condiţie necesară gestionării comportamentelor de bullying; 

- Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a şcolii, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Vâlcea și 

Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin adoptarea unor mecanisme de prevenire şi intervenţie în 

diminuarea fenomenului de bullying, flexibile şi adaptate la specificul şi dimensiunea unității școlare; 

- Informarea elevilor cu privire la rolul lor fundamental în apărarea victimelor bullying-ului şi în 

raportarea situaţiilor de bullying;  

- Promovarea unor metode pozitive şi eficiente de educare socio-emoţională a elevilor, victime ori 

agresori, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru părinţi; 

- Creșterea gradului de implicare în identificarea mijloacelor necesare dezvoltării personale. 

 

 

VALORI ŞI ATITUDINI  

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE 

 

- cultivarea curiozităţii pentru cunoaşterea unor evenimente, personalităţi, realizări, aspecte din viaţa şi 

civilizaţia contemporană; 

 

- disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea critică 

a diferenţelor şi a stereotipurilor culturale transmise; 

 

- dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte specifice nivelului de vârstă și a intereselor 

manifestate în vederea dezvoltării personale; 

 

- formarea motivaţiei pentru propria dezvoltare și pentru evoluția în viitoarea carieră, stabilind 

similitudini şi diferenţe între multiplele lor manifestări şi reprezentări; 

 

- sensibilizarea la interculturalitate și la acceptarea diferențelor de sex, vârstă, etnie; 
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MODUL DE ORGANIZARE AL ACTIVITĂȚII 

 
Activitățile organizate pe parcursul săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” sunt reunite 

sub forma unui Proiect de activitate instituțională, denumit ”Împreună facem școala altfel!”, și vor fi 

organizate la Colegiului Național ”Gib Mihăescu”, Drăgășani în perioada 14-18 decembrie 2020. 

Săptămâna Școala Altfel se dorește a fi o ieşire din rutina de învăţare zilnică specifică unui sistem 

clasic şi implică experimentarea unor activităţi ”altfel” decât cele parcurse zi de zi la clasă. Este acel 

moment care poate să trezească și mai mult motivaţia şi curiozitatea elevilor, dacă activităţile sunt 

alese cu scopul de a facilita învăţarea şi cunoaşterea într-o manieră diferită. Am ales varianta 

conceperii unui Proiect de activitate la nivel instituțional în urma unei analize a contextului educațional 

în care funcționează instituția noastră școlară în vederea proiectării unei strategii adecvate de 

dezvoltare atât pe plan instituțional, cât și pe plan individual, orientarea mergând cu precădere către 

elevi. 

Activitățile sunt reunite sub forma unor teme generale, câte una pentru fiecare zi și au fost 

concepute pentru a se încadra în intervalul orar 8.00-13.00, cu activități desfășurate pe parcursul a 40 

minute, urmate de 10 minute pauză, conform următorului grafic: 

 

Interval orar Pauză 

8.00 - 8.40 8.40 - 8.50 

8.50 - 9.30 9.30 - 9.40 

9.40 - 10.20 10.20 - 10.30 

10.30 - 11.10 11.10 - 11.20 

11.20 - 12.00 12.00 - 12.10 

12.10 - 12.50 12.50 - 13.00 

 

Ținându-se cont de situația actuală, precum și de măsurile de siguranță epidemiologică care 

vizează limitarea și combaterea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV2, activitățile se vor 

desfășura online. Fiecare profesor diriginte va fi responsabil cu crearea pe platforma Classroom a unui 

curs special intitulat ȘCOALA ALTFEL 2020, va genera link-ul pentru conectarea pe platforma 

Google Meet, va trimite codul de conectare elevilor clasei și va organiza activitățile la clasă conform 

programului zilnic. De asemenea, va trimite dnei prof. Lungu Cristina codul de conectare care va 

colecta datele într-un tabel ce va fi adus la cunoștința tuturor persoanelor implicate în organizarea 

activităților derulate în această săptămână. 

În vederea organizării workshop-urilor tematice, dna. prof. Mihăilescu Ana-Maria a creat pe 

platforma Google Meet cursuri specifice fiecărei activități, după cum urmează: 

- LUNI : Workshop tematic - Sunt bun pentru mine, sunt bun cu ceilalți! - codul întâlnirii 

dyfzv4z 

- MARȚI : Workshop tematic - Prevenirea bullying-ului în mediul școlar - codul întâlnirii 

hzarrkc 

- MIERCURI : Workshop tematic - Provocările societății actuale între mit și adevăr - codul 

întâlnirii ga7re2u 
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Diriginții au obligația de a comunica aceste coduri de conectare colectivelor de elevi în 

săptămâna care precede activitățile. Elevii se vor conecta la workshop-urile tematice și vor putea 

interacționa cu ceilalți participanți privitor la cazuistica prezentată  în conformitate cu tema anunțată. 

În ziua de vineri, 18 decembrie 2020, elevii claselor a XI-a și a XII-a vor participa la prezentări 

ale ofertei educaționale ale Universității de Vest din Timișoara; prezentările sunt realizate de 

reprezentanții acestei instituții. În vederea desfășurării în bune condiții a activității, reprezentanții 

universității au fost contactați și au fost stabilite modalitățile de conectare după cum urmează: 

- Clasele a XI-a se vor conecta în intervalul orar 8.30 - 9.30 folosind link-ul 

meet.google.com/cfw-pvew-ebw 

- Clasele a XII-a se vor conecta la prezentările realizate de reprezentanții, în funcție de 

profilul/specializarea clasei după cum urmează: 

- 10:00 - 11:00 -  elevii din clasa a XII-a, profil Filologie și Științe Sociale. Link-ul Meet al 

întâlnirii este meet.google.com/qhf-reud-brz. 

- 12:00 - 13:00 - elevii din clasa a XII-a, profil Matematică-Informatică și Științe ale 

naturii. Link-ul Meet al întâlnirii este meet.google.com/abm-fcrd-cme. 

Profesorii diriginți / profesorii coordonatori ai activităților derulate în intervalul orar respectiv 

au obligația de a comunica aceste coduri de conectare colectivelor de elevi în săptămâna care precede 

activitățile. Elevii se vor conecta la prezentări și vor putea interacționa cu reprezentanții Universității 

de Vest din Timișoara. 

În cadrul ANEXEI 1 sunt reunite, sub titulatura de Bibliografie virtuală, exemple de  materiale 

ce pot constitui un suport în realizarea activităților care se încadrează în tema fiecărei zile. Însă acestea 

nu se doresc a fi singurele materiale care se pot folosi, ele sunt doar exemple. Fiecare profesor are 

posibilitatea de a utiliza orice alt tip de material pe care îl consideră adecvat nevoilor și intereselor 

colectivului de elevi la care urmează să desfășoare o anumită activitate și pe care îl poate întrebuința în 

mod eficient. 

La sfârșitul săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, fiecare profesor diriginte va întocmi 

un Raport de activitate care va fi însoțit și de un CD/DVD ce va conține produse realizate de către 

colectivul clasei la diferite activități (referate, prezentări power-point, filmulețe etc.), imagini din 

timpul activităților (print-screen-uri) care vor fi folosite în vederea întocmirii Raportului general 

asupra activității din unitate. Toate Rapoartele vor fi înmânate Coordonatorului pentru proiecte și 

programe educative școlare și extrașcolare, respectiv domnului profesor Marinescu Lucian CARE VA 

ÎNTOCMI ȘI UN Raport general.  

 

 

INSTITUȚII PARTENERE / COLABORATORI 

 

 
- Universitatea de Vest din Timișoara 

- Clubul Copiilor Drăgășani 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 
 

ZIUA DENUMIREA 

ACTIVITĂȚII 

GENERALE 

(TEMA) 

CLASA INTERVAL 

ORAR 

MODALITĂȚI DE 

ORGANIZARE A 

ACTIVITĂȚII 

RESPONSABILI OBSERVAȚII 

LUNI 

 

Autocunoașterea 

și dezvoltarea 

personală-

premisele 

consolidării 

identității de 

sine 

 

 

a IX-a 8.00 - 9.30 Vizionare materiale 

video 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 

suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

9.40 - 10.20 Workshop tematic: 

Sunt bun pentru mine, 

sunt bun cu ceilalți! 

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet Sunt bun 

pentru mine, sunt bun cu ceilalți! -  

codul întâlnirii dyfzv4z 

10.30 - 12.00 Atelier de 

conștientizare a 

trăsăturilor și abilităților 

personale 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Discuții libere plecând de la tema zilei 

/ realizarea de teste de autocunoaștere 

și dezvoltare personală. 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 
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puternici împreună!”  concursul ”Mai puternici împreună!”.  

a X-a 8.00 - 9.30 Atelier de 

conștientizare a 

trăsăturilor și abilităților 

personale 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Discuții libere plecând de la tema zilei 

/ realizarea de teste de autocunoaștere 

și dezvoltare personală. 

9.40 - 11.10 Vizionare materiale 

video 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 

suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

11.20 – 12.00 Workshop tematic: 

Sunt bun pentru mine, 

sunt bun cu ceilalți! 

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet Sunt bun 

pentru mine, sunt bun cu ceilalți! -  

codul întâlnirii dyfzv4z 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

puternici împreună!”  

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 

concursul ”Mai puternici împreună!”. 

a XI-a 8.00 - 8.40 Workshop tematic: 

Sunt bun pentru mine, 

sunt bun cu ceilalți!  

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet Sunt bun 

pentru mine, sunt bun cu ceilalți! -  
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codul întâlnirii dyfzv4z 

8.50 - 10.20 Atelier de 

conștientizare a 

trăsăturilor și abilităților 

personale 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Discuții libere plecând de la tema zilei 

/ realizarea de teste de autocunoaștere 

și dezvoltare personală. 

10.30 – 12.00 Vizionare materiale 

video 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 

suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

puternici împreună!”  

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 

concursul ”Mai puternici împreună!”. 
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MARȚI 

 

Suntem liberi 

respectând 

legile! – ghid 

practic de 

educație 

juridică pentru 

liceeni 

a IX-a 8.00 - 9.30 Vizionare materiale 

video 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 

suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

9.40 - 10.20 Workshop tematic: 

Prevenirea bullying-

ului în mediul școlar 

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet 

Prevenirea bullying-ului în mediul 

școlar - codul întâlnirii hzarrkc 

10.30 – 12.00 Întâlnire practică cu un 

specialist în domeniu 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Discuții pe teme juridice 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

puternici împreună!”  

Prof. diriginte 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 

concursul ”Mai puternici împreună!”. 

a X-a 8.00 - 8.40 Vizionare materiale 

video 

 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 
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suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

8.50 - 10.20 Întâlnire practică cu un 

specialist în domeniu 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Discuții pe teme juridice 

10.30 - 11.10 Workshop tematic: 

Prevenirea bullying-

ului în mediul școlar 

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet 

Prevenirea bullying-ului în mediul 

școlar - codul întâlnirii hzarrkc 

11.20 - 12.00 Vizionare materiale 

video 

 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 

suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

puternici împreună!”  

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 

concursul ”Mai puternici împreună!”. 
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a XI-a 8.00 - 8.40 Workshop tematic:  

Prevenirea bullying-

ului în mediul școlar  

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet 

Prevenirea bullying-ului în mediul 

școlar - codul întâlnirii hzarrkc 
8.50 - 10.20 Întâlnire practică cu un 

specialist în domeniu 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Discuții pe teme juridice 

10.30 – 12.00 Vizionare materiale 

video 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 

suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

puternici împreună!”  

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 

concursul ”Mai puternici împreună!”. 

MIERCURI Provocările 

societății 

actuale între 

mit și adevăr 

a IX-a 8.00 - 9.30 Vizionare materiale 

video (TEDx) 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 
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specificul clasei și le vor utiliza ca 

suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

9.40 - 10.20 Workshop tematic: 

Provocările societății 

actuale între mit și 

adevăr  

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet 

Provocările societății actuale între mit 

și adevăr - codul întâlnirii 

ga7re2u 

10.30 – 12.00 Job shadow day – 

întâlnire cu un 

specialist 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

În funcție de profilul clasei și de 

disponibilitatea participării la 

activitate, fiecare diriginte va invita 

unul/mai mulți părinți pentru a 

prezenta profilul domeniului de 

activitate. 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

puternici împreună!”  

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 

concursul ”Mai puternici împreună!”. 

a X-a 8.00 - 9.30 Vizionare materiale 

video (TEDx) 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 
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suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

9.40 – 11.10 Job shadow day – 

întâlnire cu un 

specialist 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

În funcție de profilul clasei și de 

disponibilitatea participării la 

activitate, fiecare diriginte va invita 

unul/mai mulți părinți pentru a 

prezenta profilul domeniului de 

activitate. 

11.20 - 12.00 Workshop tematic: 

Provocările societății 

actuale între mit și 

adevăr  

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet 

Provocările societății actuale între mit 

și adevăr - codul întâlnirii 

ga7re2u 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

puternici împreună!”  

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 

concursul ”Mai puternici împreună!”. 

a XI-a 8.00 - 8.40 Workshop tematic: 

Provocările societății 

actuale între mit și 

adevăr  

Prof. Cabinet 

psihopedagogic 

Se va utiliza cursul specific activității 

de pe platforma Google Meet 

Provocările societății actuale între mit 

și adevăr - codul întâlnirii 

ga7re2u 

8.50 - 10.20 Job shadow day – 

întâlnire cu un 

specialist 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

În funcție de profilul clasei și de 

disponibilitatea participării la 

activitate, fiecare diriginte va invita 
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unul/mai mulți părinți pentru a 

prezenta profilul domeniului de 

activitate. 

10.30 – 12.00 Vizionare materiale 

video (TEDx) 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Materialele video ce vor fi utilizate ca 

suport pentru această activitate se pot  

regăsi în Anexa 1. Diriginții/profesorii 

responsabili cu coordonarea activității 

vor selecta din materialele propuse 

unul sau mai multe, în funcție de 

specificul clasei și le vor utiliza ca 

suport pentru discuții cu elevii. 

OBS. Prof. diriginte/ profesorul poate 

folosi un alt material video care se 

pliază temei, bibliografia virtuală din 

Anexa 1 NU este obligatorie! 

12.10 - 12.50 Dezvoltarea abilităților 

creative - pregătire 

pentru concursul ”Mai 

puternici împreună!”  

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Profesorul diriginte va oferi sprijin și 

va îndruma elevii în vederea realizării 

de materiale pentru participarea la 

concursul ”Mai puternici împreună!”. 

JOI Mai puternici 

împreună! – 

concurs de 

creativitate  

 

(realizare de 

materiale 

educative 

urmărind 

a IX-a 8.00 - 9.30 - Vizionarea/ 

prezentarea materialelor 

educative realizate de 

colectivul clasei 

- Postarea materialului 

educativ pe site-ul / 

pagina dedicată 

concursului de 

creativitate ”Mai 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Elevii vor prezenta materialele 

realizate în cele trei zile de activități. 

Profesorul diriginte va colecta 

materialele și se va discuta pe baza 

fiecărui material prezentat. 
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tematica 

dezbătută pe 

parcursul 

săptămânii ” Să 

știi mai multe, 

să fii mai 

bun!”) 

puternici împreună!” 

9.40 - 11.10 Workshop tematic: 

Rolul creativității în 

pregătirea școlară și 

profesională în 

contextul actual 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi  

Se urmărește dezvoltarea abilităților 

de leadership la elevi prin crearea și 

prezentarea unor materiale realizate 

sub îndrumarea profesorului diriginte.     

Profesorul diriginte poate prezenta 

elevilor clasei un material propriu 

realizat/preluat care se încadrează în 

temă. 

Fiecare prof. diriginte va colecta 

materialele realizate de elevi și le va 

preda Consilierului educativ în 

vederea constituirii unui Ghid de bune 

practici. 

11.20 – 12.50 Dezbatere Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

a X-a 8.00 - 9.30 - Vizionarea/ 

prezentarea materialelor 

educative realizate de 

colectivul clasei 

- Postarea materialului 

educativ pe site-ul / 

pagina dedicată 

concursului de 

creativitate ”Mai 

puternici împreună!” 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Elevii vor prezenta materialele 

realizate în cele trei zile de activități. 

Profesorul diriginte va colecta 

materialele și se va discuta pe baza 

fiecărui material prezentat. 

9.40 - 11.10 Workshop tematic: 

Rolul creativității în 

pregătirea școlară și 

profesională în 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Se urmărește dezvoltarea abilităților 

de leadership la elevi prin crearea și 

prezentarea unor materiale realizate 

sub îndrumarea profesorului diriginte.     
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contextul actual Profesorul diriginte poate prezenta 

elevilor clasei un material propriu 

realizat/preluat care se încadrează în 

temă. 

Fiecare prof. diriginte va colecta 

materialele realizate de elevi și le va 

preda Consilierului educativ în 

vederea constituirii unui Ghid de bune 

practici. 

11.20 - 12.50 Dezbatere Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Elevii vor prezenta materialele 

realizate în cele trei zile de activități. 

Profesorul diriginte va colecta 

materialele și se va discuta pe baza 

fiecărui material prezentat. 

a XI-a 8.00 - 9.30 - Vizionarea/ 

prezentarea materialelor 

educative realizate de 

colectivul clasei 

- Postarea materialului 

educativ pe site-ul / 

pagina dedicată 

concursului de 

creativitate ”Mai 

puternici împreună!” 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Elevii vor prezenta materialele 

realizate în cele trei zile de activități. 

Profesorul diriginte va colecta 

materialele și se va discuta pe baza 

fiecărui material prezentat. 

9.40 - 11.10 Workshop tematic: 

Rolul creativității în 

pregătirea școlară și 

profesională în 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Se urmărește dezvoltarea abilităților 

de leadership la elevi prin crearea și 

prezentarea unor materiale realizate 

sub îndrumarea profesorului diriginte.     
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contextul actual Profesorul diriginte poate prezenta 

elevilor clasei un material propriu 

realizat/preluat care se încadrează în 

temă. 

Fiecare prof. diriginte va colecta 

materialele realizate de elevi și le va 

preda Consilierului educativ în 

vederea constituirii unui Ghid de bune 

practici. 

11.20 – 12.50 Dezbatere Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

VINERI Diferiți - Uniți -

Puternici -

Pregătiți 

a IX-a 8.00 - 9.30 Activități interactive 

online  

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Prof. diriginte / profesorul responsabil 

va stabili împreună cu elevii o 

activitate care va fi realizată de 

colectivul de elevi sub forma unui 

concurs / competiție ce vizează  jocuri 

de strategie / cultură generală etc. pe 

baza preferințelor elevilor. 

9.40 – 12.00 Întâlnirea colectivelor 

de elevi 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi  

Prof. diriginte va stabili o activitate 

care va fi realizată de colectivul de 

elevi sub forma unei întâlniri față în 

față. Se va stabili de comun acord 

locația și prof. diriginte se va asigura 

că sunt respectate normele igienico-

sanitare în vigoare. 

12.10 – 12.50 Concluzii și impresii 

personale despre 

activitățile săptămânii 

”Să știi mai multe, să fii 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi  
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mai bun!” 

a X-a 8.00 - 9.30 Vizionarea/ prezentarea 

prezentărilor realizate 

de elevi 

 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Fiecare elev va trebui să se prezinte / 

să prezinte un aspect care îl 

caracterizează într-o pagină A4, 

format Word.  

Se va partaja ecranul și se va prezenta 

fiecare material colegilor. 

9.40 - 10.20 Realizarea albumului 

virtual al clasei 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Prof. diriginte va desemna un elev 

care va colecta paginile de prezentare 

ale tuturor elevilor și va realiza un 

album virtual al clasei. 

10.30 – 12.00 Activități interactive 

online 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Prof. diriginte / profesorul responsabil 

va stabili împreună cu elevii o 

activitate care va fi realizată de 

colectivul de elevi sub forma unui 

concurs / competiție ce vizează  jocuri 

de strategie / cultură generală etc. pe 

baza preferințelor elevilor. 

12.10 – 12.50 Concluzii și impresii 

personale despre 

activitățile săptămânii 

”Să știi mai multe, să fii 

mai bun!” 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

 

 a XI-a 8.00 - 8.25 Workshop tematic: 

Cariera - alegerea 

noastră sau a 

părinților?! 

 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Se urmărește dezvoltarea abilităților 

de leadership la elevi prin crearea și 

prezentarea unor materiale realizate 

sub îndrumarea profesorului diriginte.     

Profesorul diriginte poate prezenta 
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elevilor clasei un material propriu 

realizat/preluat care se încadrează în 

temă. 

Fiecare prof. diriginte va colecta 

materialele realizate de elevi și le va 

preda Consilierului educativ în 

vederea constituirii unui Ghid de bune 

practici. 

8.30 - 9.30 Webinar – 

Universitatea de Vest 

din Timișoara  

 

 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Prezentarea ofertei educaționale de 

către reprezentanții Universității de 

Vest din Timișoara.  

Prof. diriginte / profesorul responsabil 

va comunica elevilor fiecărei clase 

următorul link de conectare: 

 meet.google.com/cfw-pvew-ebw. 

 

9.40  - 12.00 Activități interactive 

online 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 

Prof. diriginte / profesorul responsabil 

va stabili împreună cu elevii o 

activitate care va fi realizată de 

colectivul de elevi sub forma unui 

concurs / competiție ce vizează  jocuri 

de strategie / cultură generală etc. pe 

baza preferințelor elevilor. 

12.10 – 12.50 Concluzii și impresii 

personale despre 

activitățile săptămânii 

”Să știi mai multe, să fii 

mai bun!” 

Prof. diriginte/ 

Profesor 

Colectivul de elevi 
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 !!! În ziua de vineri, 18 decembrie 2020, Clasele a XII-a se vor conecta la prezentările realizate de reprezentanții Universității de Vest din 

Timișoara, în funcție de profilul/specializarea clasei după cum urmează: 

- 10:00 - 11:00 - elevii din clasa a XII-a, profil Filologie și Științe Sociale. Link-ul Meet al întâlnirii este meet.google.com/qhf-reud-brz. 

- 12:00 - 13:00 - elevii din clasa a XII-a, profil Matematică-Informatică și Științe ale naturii. Link-ul Meet al întâlnirii este 

meet.google.com/abm-fcrd-cme. 
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ANEXA 1  

 

Bibliografie virtuală 

 
 

- articole 

1. https://florinrosoga.ro/filme-motivationale-care-trebuie-vazute/ 

2. https://dappon1959.wordpress.com/2018/03/06/top-20-filme-educative-pentru-adolescenti/ 

3. https://ro.thpanorama.com/blog/psicologia/las-60-mejores-pelculas-educativas-nios-

adolescentes-y-adultos.html 

- filme 

4. https://www.filmedocumentare.com/filme-a-z/ 

5. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwjigNSruq3tAhWiw4sKHTVNBi8QFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fve

zionline.net%2Fla-vita-e-bella-viata-e-frumoasa-
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15. https://youtu.be/36m1o-tM05g Filozofia mea pentru o viață fericită 

16. https://youtu.be/RgLVXscHpKg Cum să-ți îndeplinești visurile, Mirela Rețegan 

17. https://www.youtube.com/watch?v=3qDJxfB_9m4 Comunicarea - cea mai importantă unealtă, 

Mihaela Tatu 

18. https://www.youtube.com/watch?v=MY5SatbZMAo&list=RDCMUCsT0YIqwnpJCM-mx7-

gSA4Q&index=6  Ce te face special?, Mariana Atencio 

19. https://www.youtube.com/watch?v=6CjmGpZkVPc Alegeri în viață, Ioana Nicolaie 
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