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Programul activităţilor extracurriculare 

 
8-12 octombrie  2018 

 

 

▪ Scopul: implicarea tuturor elevilor/preșcolarilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi 

preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, să stimuleze 

participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. 
 

 

▪  Obiective: 
- organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare de 

copii în viaţa școlară;  

      - diversificarea activităţii extracurriculare;  

      - colaborarea cu  comunitatea locală; 

mailto:info@kollegium.ro


 

 

GRUPELE PREȘCOLARE 

 
Denumirea 

activităţii 

Obiective urmărite  Tipul 

activităţii 

Responsabil 

 

Participanţi/ 

Invitaţi 

Termen/ 

Interval orar 

1. „Sunt 

Doctorul 

Măseluță 

Și vă dau un 

sfat” 

 

2. Activități 

sportive 

 

-formarea și cultivarea interesului 

pentru problematica sănătății 

-obișnuirea copilului cu o igienă orală 

corectă de la cea mai fragedă vârstă 

 

 

 

- conștientizarea faptului că mișcarea 

zilnică este esențială pentru o viață 

sănătoasă și echilibrată 

-prezentare și 

susținere Power 

Point, 

demonstrații 

 

 

 

- jocuri de 

mișcare 

Educatoarele:  

JAKAB ERIKA 

VAJAS ERZSÉBET 

NAGY ERIKA 

TŐKÉS TÜNDE 

 

 

Educatoarele:  

RÁCZ ESZTER 

RÉMÁN HENRIETTA 

-medicul stomatolog 

Dr. Láposi Emese 

-copiii grupei mari şi 

mici 

-educatoarele celor 2 

grupe 

 

-copiii din grupa 

mijlocie 

-educatoarele şi 

îngrijitoarea grupei 

Luni, 8 oct. 

 

9.00 -10.30 

 

 

 

 

 

9.00 -11.30 

3.  „La 

aeroport” 

 

 

 

 

 

4. Vizităm 

grădinița din 

Răscruci 

 

 

 

5. „La 

-observarea și descoperirea unor noi 

mijloace de transport: mijloacele 

aeriene 

- familiarizarea cu modul de 

desfășurare a activităților aeroportuare 

 

 

-cunoașterea copiilor din altă grădiniță 

-dezvoltarea sociabilității prin jocuri 

de socializare 

 

 

 

- socializarea preșcolarului cu cei din 

-vizită la 

Aeroportul 

Internațional 

”Avram Iancu” 

Cluj 

 

 

-vizită la 

grădiniţa din 

Răscruci 

 

 

 

-vizită la 

Educatoarele:  

JAKAB ERIKA 

VAJAS ERZSÉBET 

 

 

 

 

Educatoarele:  

RÁCZ ESZTER 

RÉMÁN HENRIETTA 

 

 

 

Educatoarele: 

-reprezentanții 

aeroportului 

- copiii din grupa 

mare, educatoarele şi 

îngrijitoarea grupei 

  

 

- copiii din grupa 

mijlocie 

-educatoarele şi 

îngrijitoarea grupei 

-părinţi supraveghetori 

 

-personalul de la 

Marți, 9 oct. 

9.00 -12.00 

 

 

 

 

 

10.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.30 



cofetărie” 

 

 

jur 

-cooperarea cu echipa de cofetari 

- degustarea bunătăților  

cofetăria 

Carpaţi 

 

 

NAGY ERIKA 

TŐKÉS TÜNDE 

cofetărie 

-copiii din grupa mică, 

educatoarele şi 

îngrijitoarea grupei 

6. „În lumea 

poveştilor” 

 

 

 

 

 

7. Ne 

împrietenim 

cu cărți! 

-cultivarea sensibilităţii artistice prin 

audierea unor creaţii din literatura 

pentru copii, specifice vârstei 

- dezvoltarea creativităţii şi 

expresivităţii limbajului oral 

 

 

-vizitarea magazinului Idea 

-citim împreună 

- dezvoltarea imaginației prin citirea 

poveștilor la librărie 

-vizionare  

teatru de păpuşi 

 

 

 

 

 

-vizită la 

librăria Idea 

Educatoarele:  

JAKAB ERIKA 

VAJAS ERZSÉBET 

NAGY ERIKA 

TŐKÉS TÜNDE  

 

 

Educatoarele:  

RÁCZ ESZTER 

RÉMÁN HENRIETTA 

- păpuşarul Hajós 

János 

- copiii grupei mari şi 

mici 

- educatoarele celor 2 

grupe 

 

- copiii din grupa 

mijlocie 

-educatoarele şi 

îngrijitoarea grupei 

-părinţi supraveghetori  

Miercuri, 10 oct. 

9.30 – 10. 30 

 

 

 

 

 

10.00 – 11.30 

 

 

8. „Curiozităţi 

din lumea 

înconjurătoare

” 

 

-dezvoltarea spiritului de observaţie al 

copilului 

-stimularea interesului de a studia 

lumea înconjurătoare prin experimente 

-formarea unei atitudini emoţionale în 

relaţia cu natura 

-cunoaşterea modului în care trebuie 

să interacţioneze omul cu mediul 

înconjurător 

 

-vizită la 

Universitatea 

Sapientia, 

experimente, 

vizionare film 

3D 

 

Educatoarele:  

JAKAB ERIKA 

VAJAS ERZSÉBET 

RÁCZ ESZTER 

RÉMÁN HENRIETTA 

NAGY ERIKA 

TŐKÉS TÜNDE 

-profesorul universitar 

Urák István 

-copiii celor 3 grupe, 

educatoarele şi 

îngrijitoarele grupelor 

Joi, 11 oct. 

 

9.00 – 12.00 

9. “Şi noi vom 

fi  

şcolari ...” 

 

 

 

 

- stimularea gustului pentru lectură, 

apropierea copiilor preşcolari de carte 

şi cuvântul scris (şcolarii ne 

povestesc) 

- stimularea imaginaţiei şi a 

creativităţii verbale 

- formarea unei atitudini de grijă şi 

-lecturări, 

povestiri, 

împărtăşire de 

experienţe 

personale 

 

 

Educatoarele:  

JAKAB ERIKA 

VAJAS ERZSÉBET 

 

 

 

 

- copiii clasei a IV-a şi 

doamna învăţătoare 

SZABÓ KRISZTINA 

- copiii din grupa mare 

şi educatoarele grupei 

 

 

Vineri, 12 oct. 

10.00 – 12.00 

 

 

 

 

 



 

 

10. 

Descoperirea 

oraşului 

nostru! 

 

11. “La 

bibliotecă” 

 

 

respect faţă de carte 

 

- cunoașterea obiectivelor turistice din 

Cluj 

- observarea monumentelor istorice 

 

 

- cunoaşterea instituţiilor care se 

ocupă de păstrarea cărţilor 

- cultivarea respectului față de carte, 

trezirea interesului pentru literatură 

 -dezvoltarea interesului de a 

imprumuta cărți de la bibliotecă 

-educarea unui comportament adecvat 

în bibliotecă 

 

 

-vizitarea 

monumentelor 

istorice 

 

 

- vizită la 

biblioteca 

Teologiei 

Reformate 

 

 

 

 

Educatoarele:  

RÁCZ ESZTER 

RÉMÁN HENRIETTA 

 

 

Educatoarele: 

NAGY ERIKA 

TŐKÉS TÜNDE 

 

 

-copiii din grupa 

mijlocie 

-educatoarele şi 

îngrijitoarea grupei 

 

- bibliotecarul Kurta 

József 

-copiii din grupa mică, 

educatoarele şi 

îngrijitoarea grupei 

 

 

9.30 – 11.00 

 

 

 

 

9. 30 – 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASELE PRIMARE 

 
Nr. 

crt. 

 

Denumirea 

activităţii 

 

Obiective urmărite 

 

 

Tipul 

activităţii 

 

Responsabil 

 

 

Participa

nţi/ 

Invitaţi 

Termen/ 

Interval 

orar 

Evaluarea 

activităţii 

1. Jocuri sportive -Mişcare în aer liber. 

-Dezvoltare armonioasă. 

-Să înţeleagă 

parteneriatul. 

-Să manifeste toleranţă 

-activități 

sportive; 

Prof.Finta István 

Prof. Kiss Gergely  

Înv.  

Makkai Mária, 

Lengyel Ildikó, 

Szántó Elíz, 

Szilágyi Izabella, 

Szabó I. Cristina 

Clasele 

primare 

 

Luni 

08:00-

12:00 

fotografii 

2. Teatru de păpuși -Alcătuirea unor noi 

perspective asupra 

teatrului. 

-Vizionarea 

spectacolului…… 

-Sensibilizarea elevilor 

pentru muzică şi teatru. 

-Identificarea unor 

instrumente muzivale. 

-Manifestarea 

comportamentului 

adecvat. 

-Dezvoltarea simţului 

artistic şi cultural. 

-Pregătirea 

elevilor 

pentru a 

viziona 

spectacolul 

de teatru cu 

mai mult 

interes prin 

citirea şi 

prelucrarea 

poveştii 

Înv.  

Makkai Mária, 

Lengyel Ildikó, 

 

Clasa 

Pregătitoar

e și clasa I 

 

Marti 

08:00-

12:00 

fotografii 

3. Vizitarea 

hergheliei  

-Cunoaşterea mediului 

de viață a animalelor 

domestice și în special al 

calului 

-Vizită  Înv.  

Szántó Elíz 

 

Clasa a  

II-a 

Marti 

08:00-

14:00 

Fotografii 



4. Știinte interactive --conștientizarea 

necesității protejarii 

naturii si a mediului 

ambiant 

- cunoasterea mediului 

înconjurător; 

- respectarea naturii; 

- ieșirea în aer liber; 

- învățarea denumirii 

plantelor; 

- respectarea regulilor de 

circulatie pentru pietoni. 

Vizita la 

Gradina 

Botanica 

Înv.  

Szilágyi Izabella 

 

Clasa a 

III-a 

Marti 

08:00-

12:00 

Fotografii 

5. Excursie tematică 

la Jibou 

- responsabilizarea 

elevilor privind 

conservarea destinațiilor 

turistice; 

-conștientizarea 

necesității protejarii 

naturii si a mediului 

ambiant 

-formarea unor 

capacitati cognitive 

interdisciplinare prin 

îmbinarea notiunilor de 

istorie, literatura, 

religie,geografie, 

biologie, muzica, 

sculptura cu specificul 

cadrului natural si cu 

regiunile strabatute. 

 

-excursie 

tematică de 

o zi la Jibou- 

Grădina 

Botanică și 

Grădina 

Zmeilor 

Înv.Szabó I. 

Cristina 

Prof.Katona Elena 

 

Clasa a 

IV-a şi a 

V-a 

 

Marți 

8:00- 

18:00 

fotografii 

6. Să circulăm - respectarea regulilor de Activitate Înv.  Clasa Miercuri fotografii 



corect! circulatie pentru pietoni. interactive 

cu invitat 

politist 

Makkai Mária, 

 

Pregătitoar

e  

08:00-

12:00 

7.  Hai cu noi în 

drumeţie! 

- formarea unei atitudini 

ecologice responsabile 

faţă de mediul 

înconjurător; 

- cunoasterea mediului 

înconjurător; 

- respectarea naturii; 

- ieșirea în aer liber; 

- învățarea denumirii 

plantelor și a animalelor 

întâlnite; 

-excursie 

tematică pe 

dealul 

Steluța  

Înv.  

Lengyel Ildikó, 

Szántó Elíz, 

Szilágyi Izabella, 

 

 

Clasele I, 

a II-a și a 

III-a 

Miercuri 

8:00-15:00 

fotografii 

8. Vizită la Muzeul 

Național de Istorie 

a Transilvaniei și a 

Centrului Vechi a 

orașului Cluj-

Napoca 

-cunoaşterea 

conţinuturilor 

expoziţiei  

-trezirea interesului 

faţă de trecut 

-familiarizarea elevilor 

cu atmosfera 

habitatului tradiţional 

Activităţi 

didactice 

Înv. Szabó I. 

Cristina 

Clasa a 

IV-a 

Miercuri 

08:00-

13:00 

 

Expoziţie 

din obiecte 

vechi în 

sala de 

clasă 

Fotografii 

9. Excursie  tematică 

la Cetatea Liteni 

- responsabilizarea 

elevilor privind 

conservarea destinațiilor 

turistice; 

-conștientizarea 

necesității protejarii 

naturii si a mediului 

ambiant 

-formarea unor 

capacitati cognitive 

-excursie 

tematică de 

o zi la 

Cetatea 

Liteni 

Înv.  

Makkai Mária, 

 

Clasa 

Pregătitoar

e  

Miercuri 

08:00-

12:00 

fotografii 



interdisciplinare prin 

îmbinarea noțiunilor de 

istorie, literatura, religie, 

geografie, biologie cu 

specificul cadrului 

natural si cu regiunile 

străbătute. 

10. Știinte interactive -conștientizarea 

necesității protejarii 

naturii si a mediului 

ambiant 

- cunoasterea mediului 

înconjurător; 

- respectarea naturii; 

- ieșirea în aer liber; 

- învățarea denumirii 

plantelor; 

- respectarea regulilor de 

circulatie pentru pietoni. 

Vizita la 

Gradina 

Botanica 

Înv. Lengyel 

Ildikó, 

Szántó Elíz, 

 

 

Clasa I și 

clsa a II-a 

Joi 

08:00-

12:00 

fotografii 

11. Vizitarea 

hergheliei  

-Cunoaşterea mediului 

de viață a animalelor 

domestice și în special al 

calului 

-Vizită  Înv. Szilágyi 

Izabella 

 

 

Clasa a  

III-a 

Joi 

08:00-

14:00 

fotografii 

12. Magia 

Cinematografului 

-Alcătuirea unor noi 

perspective asupra 

cinematografiei 

-Vizionarea filmului 

-Sensibilizarea elevilor 

pentru arta 

cinematografiei. 

 -Manifestarea 

comportamentului 

-Pregătirea 

elevilor 

pentru a 

viziona 

filmul cu 

mai mult 

interes --

Vizionarea 

filmului 

Înv. Szabó I. 

Cristina 

Clasa a 

IV-a 

Joi  

08:00-

12:00 

 

fotografii 



adecvat. 

-Dezvoltarea simţului 

artistic şi cultural. 

13.  Micii bucătari -pregătirea materiilor 

prime și folosirea lor în 

pregătirea unor gustări 

deliciose: găluște  

Activitate 

practică în 

bucătăria 

liceului 

profesional 

Înv.  

Makkai Mária, 

 

Clasa 

Pregătitoar

e  

Vineri 

08:00-

12:00 

fotografii 

14. Atelier de creație -Stimularea creativitatii 

elevilor; 

-Cunoasterea traditiilor 

populare; 

-Dezvoltarea dexteritatii 

si a muschilor mici ai 

mâinii 

Activitate 

practică 

Înv.  

Lengyel Ildikó, 

Szántó Elíz, 

Szilágyi Izabella, 

 

Clasele I, 

a II-a și a 

III-a 

Vineri 

08:00-

11:00 

Fotografii, 

expoziție 

15. Școlarii ne 

povestesc…  

-cultivarea interesului 

pentru textul literar 

-dezvoltarea interesului 

pentru latura artistica 

-dezvoltarea simțului de 

responsabilitate și de 

protecție față de copiii 

mai mici  

-act cultural-

artistica 

 -activitati 

pe grupuri 

mici de copii 

(1 școlar-1,2 

preșcolari) 

-povestire si 

desene  

Ed. Vajas Erzsébet, 

Jakab Erika și înv. 

Szabó I. Cristina 

 

 

-copiii 

grupei 

Halacska 

din 

gradinita 

și 

elevii 

clasei a 

IV-a 

Vineri 

08:00-

11:00 

-fotografii 

- desene  

16. Slujbă religioasă -Orientarea elevilor spre 

religie şi credință, dezv. 

ed.spirituale  

-slujbă 

religioasă 

preot-prof. Kiss- 

Cserey Zoltan 

Clasele 

primare 

Vineri 

11:00-

12:00 

-fotografii 

 

Clasele V-VIII 

 



 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 
Obiective urmărite 

Tipul 

activităţii 
Responsabil 

Partici-

panţi 
Termen 

Evaluarea 

activităţii 

1. Slujbă religioasă   
preot-prof. Kiss-

Cserey Zoltán 

- elevii 

claselor  

VI-VIII; 

08.10.2018 

ora 09-10 
 

2. 

Alma mater - 

momente din 

istoria școlii 

-dezvoltarea simțului civic ;  

-responsabilizarea tinerei 

generații față de valorile 

istorice ale neamului 

-prezentare 

PPT 

Dir.dr. Székely 

Árpád 

- elevii 

claselor  

VI-VIII; 

08.10.2018 

ora 10-11 
 

3. 
Jocuri de societate 

și de comunicare 

-stimularea interesului faţă 

de perspectivele 

profesionale; 

-joc de cultură 

generală 

prof. Racz 

Melinda 

 

 

Elevii 

clasei a 

VIII-a 

08.10.2018 

ora 11-12 

-broşuri; 

-jocuri 

4. 
Păsările din jurul 

nostru 

-dezvoltarea abilităților 

practice; 

-trezirea interesului față de 

fauna înconjurătoare; 

-responsabilizarea copiilor; 

-crearea de 

cuiburi de 

păsări; 

-activitate 

meșteșugăreas

că interactivă; 

Prof. Gottwald 

M 

Elevii 

clasei a  

VII-a 

08.10.2018 

Ora 11-14 

-cuiburi de 

păsări; 

5. 
Who’s the most 

English? 

-îmbogăţirea vocabularului 

prin activităţi distractive; 

-conştientizarea importanţei 

comunicării într-o limbă de 

circulţie internaţională; 

-jocuri 

gramaticale; 

-quiz; 

Prof. Kulcsar G., 

Molnar Galaczi 

J., Lapohos I, 

Palkó B 

- elevii 

claselor  

VI-VIII; 

08.10.2018 

ora 11-13 
-fişe de lucru; 

6. 

 

Jocuri sportive 

-mişcare în aer liber; 

-dezvoltare armonioasă; 

-înţelegerea parteneriatul; 

-învățarea manifestării 

toleranţei; 

-activități 

sportive; 

Prof.Finta 

István, Kiss 

Gergely, Katona 

Ilona 

 

- elevii 

claselor  

a V-a; 

08.10.2018 

ora 9-13 

fotografii 

7. 
Mens sana in 

corpore sano – 

-propagarea stilului de viață 

sănătos; 

-quiz; 

-mini-proiecte; 

prof. Racz 

Melinda 

Elevii 

claselor 

08.10.2018 

ora 12-13 

-fotografii ; 

-fişe de lucru; 



cum să trăim cât 

mai sănătos 

-conștientizarea importanței 

alimentației sănătoase; 

-activități pe 

grupe; 

 

 

VIII 

8. 
Pe urmele 

savantului  Bolyai 

 -stimularea curiozității; 

-dezvoltarea abilităților de 

rezolvare a problemelor în 

echipe; 

-lucru în 

echipe; 

-concurs 

matematic; 

Prof. Kutos T. 

- elevii 

clasei a  

VI-a, VII-a 

08.10.2018 

ora 13-14 

-foi de concurs; 

-fişe de lucru; 

9. 
Adolescența - 

dileme 

-discutarea problemelor 

specifice vârstei (cu exemple 

și din viața starurilor); 

-formarea corectă a imaginii 

de sine; 

-discuții 

deschise pe 

situații 

specifice; 

prof. Racz 

Melinda 

 

Elevii 

claselor 

VIII 

08.10.2018 

ora 13-14 
-postere; 

10. 

 

Excursie tematică 

la Jibou 

- responsabilizarea elevilor 

privind conservarea 

destinațiilor turistice; 

-conștientizarea necesității 

protejării naturii și a 

mediului ambiant; 

-formarea unor capacități 

cognitive interdisciplinare 

prin îmbinarea noțiunilor de 

istorie, literatură, religie, 

geografie, biologie, muzică, 

sculptura cu specificul 

cadrului natural și cu 

regiunile străbătute. 

-excursie 

tematică de o 

zi la Jibou- 

Grădina 

Botanică și 

Grădina 

Zmeilor 

Prof.Katona 

Elena , Înv.Szabó 

I. Cristina 

 

Elevii cl. a 

V-a și a 

IV-a 

 

09.10.2018 

8:00- 18:00 

fotografii 

11. 

Excursie tematică 

(Băile Homorod, 

Lacul Roșu, 

Cheile Bicazului) 

- formarea unei atitudini 

ecologice responsabile faţă 

de mediul înconjurător; 

- cunoaşterea realităţii 

orizontului local; 

- dezvoltarea capacităţii de 

orientare, de cooperare, de 

-excursie; 

-parcurgerea 

de trasee 

montane de 

dificultăți 

diferite; 

Prof. Lapohos I, 

Molnar Galaczi 

J., Kutos T, 

Farkas M 

- elevii 

claselor 

VI-VII 

09-

11.10.2018 

-fotografii; 

-jurnal de 

călătorie; 



lucru în echipă; 

-recunoaşterea plantelor/ 

arborilor și a formațiunilor 

stâncoase întâlnite; 

12. 

Oradea – centru 

multicultural 

ardelenesc 

- cunoașterea istoriei 

orașului; 

-dezvoltarea simțului 

patriotic;  

-excursie 

tematică la 

Oradea și 

Salonta 

Prof. Racz M, 

Kiss G 

- elevii 

clasei a 

VIII-a 

09-10.2018 

-fotografii; 

-impresii de 

călătorie; 

13. 
Vizită la Muzeul 

de Istorie  

-stimularea interesului față 

de istorie și valorile 

culturale; 

-conştientizarea valorilor 

locale istorice şi culturale; 

-vizită; 

-plimbare 

tematică în 

Centrul Vechi 

al Clujului 

Prof. Antal A, 

Katona I 

-elevii cl. a 

V-a 

11.10.2018 

Ora 10-12 
-fotografii; 

14. 

Activitate de 

prevenire cu 

jandarmi 

-conștientizarea rolului 

pozitiv al jandarmeriei; 

-dezvoltarea simțului civic; 

-demonstrație 

a jandarmeriei; 

-PPT; 

Prof.Kulcsar G 

- elevii 

claselor 

V,VIII 

11.10.2018 

Ora 9-10 
-flyere 

15. Am crescut și noi! 

-dezvoltarea simțului estetic; 

-formarea de deprinderi 

scenice; 

-pregătirea 

scenetei pt 

Balul 

Bobocilor 

Prof.  Katona I 
-elevii cl. a 

V-a 

12.10.2018 

Ora 8-10 
-scenete; 

16. Mate – rebus 

-stimularea curiozității; 

-dezvoltarea abilităților de 

comunicare; 

-rezolvare de 

rebus 

matematic 

Prof. Kutos T. 

- elevii  

clasei a  

VIII-a 

12.10.2018 

ora 8-10 
-fișe de lucru 

17. Jocuri lingvistice  

- dezvoltarea creativității 

lingvistice sub formă de joc, 

a spiritului competitiv și de 

grup  

-concurs  prof. Szilagyi G 

- elevii  

clasei a  

VII-a 

12.10.2018 

ora 8-9 
-fișe de lucru 

18. Balul bobocilor 

- dezvoltarea simtului 

artistic; 

-învățarea regulilor de 

comportament în societate; 

-jocuri;  

-concurs; 

-scenete;  

Diriginții și 

cadrele didactice 

care predau la 

clasele V-VIII 

- elevii 

claselor  V-

VIII. 

 

12.10.2018 

ora 10-13 

-cântece 

-dans 

-fotografii 

19.  -evaluarea activităților din -festivitate de preot-prof. Kiss- Toate 12.10.2018 -premii 



Încheiere festivă a 

Săptămânii Altfel ; 

Slujbă religioasă 

săptămâna Școala Altfel;      

-decernare de premii;            

-orientarea elevilor spre 

religie şi credință, dezv. 

ed.spirituale ; 

premiere; 

-slujbă 

religioasă; 

Cserey Zoltan, 

toți prof. 

clasele ora 13-14 -fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele IX-XII 

 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 
Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabil 

Partici-

panţi 
Termen 

Evaluarea 

activităţii 

1 Slujbă religioasă  -educație religioasă; -slujbă religioasă 
preot-prof. Kiss 

Cserey Zoltan 

- elevii 

claselor 

IX-XII; 

08.10.2018 

Ora 9-10 
 

2 

Deschidere festivă 

Alma mater - 

momente din istoria 

școlii 

-dezvoltarea simțului civic; 

-responsabilizarea tinerei 

generații față de valorile 

istorice ale neamului; 

-prezentare PPT 
Dir.dr. Székely 

Árpád 

- elevii 

claselor 

IX-XII; 

08.10.2018 

ora 10-11 
 

3 

Interacțiunea 

artelor (poezie, 

muzică, dans) 

-dezvoltarea capacității de 

comunicare și sintetizare; 

-dezvoltarea creativității ; 

-încurajarea exprimării 

libere; 

-dramatizarea unor 

poezii pe melodii 

cunoscute; 

-dansuri; 

Prof. Szilagyi G 

- elevii 

claselor 

XI-XII 

08.10.2018 

ora 12-13 

-dansuri; 

-fotografii; 

-video; 

4 
Matematica 

distractivă 

-dezvoltarea simţului 

competiţional şi a spiritului 

de echipă; 

- creşterea interesului faţă de 

disciplina matematicii; 

-concurs pe 

probleme de 

actualitate; 

prof. Kovács Márta 
clasa a 

XII-a C 

08.10.2018 

ora 12-14 
-fișe de lucru; 

5 Teambuilding 

-formarea colectivului; 

-recunoașterea legăturilor 

specifice unei clase; 

-sensibilizarea elevilor față 

de colegi / nevoile clasei; 

-teambuilding; 

-jocuri și activități 

educative; 

-excursie cu scop 

educativ la Borșa, 

jud.MM; 

Prof. Finta I, Korodi 

L 

- elevii 

claselor a 

IX-a A și 

C 

09-10.10. 

2018  

-fotografii; 

-impresii scrise 

pe wallpaper; 

6 
Excursie tematică 

(Brașov) 

- formarea unei atitudini 

ecologice responsabile faţă 

de mediul înconjurător; 

- cunoaşterea realităţii 

orizontului local; 

- dezvoltarea capacităţii de 

orientare, de cooperare, de 

-excursie; 

-parcurgerea de 

trasee montane de 

dificultăți diferite; 

Prof. Palko B, 

Kovacs M, Szakacs 

E, Gottwald M 

- elevii 

claselor a 

X-a A și 

C 

09-10.10. 

2018 

-fotografii; 

-jurnal de 

călătorie; 



lucru în echipă; 

-recunoaşterea plantelor/ 

arborilor și a formațiunilor 

stâncoase întâlnite; 

7 

Oradea – centru 

multicultural 

ardelenesc 

- cunoașterea istoriei 

orașului; 

-dezvoltarea simțului 

patriotic;  

-excursie tematică 

la Oradea; 

Prof. Bogya E, 

Mihalyfalvi K, Nagy 

M 

- elevii 

claselor a 

XI-a A și 

C 

09-10.2018 

-fotografii; 

-impresii de 

călătorie; 

8 
Pregătire pentru 

Balul bobocilor 

-dezvoltarea simțului artistic; 

-formarea de deprinderi 

scenice;  

-scenete; 

- dans de societate; 
Prof. Szilagyi G 

-elevii 

clasei a 

XII-a A 

09.10.2018 -scenete; 

9 

Trasee montane 

(Munții Călimani, 

Vf.Scaunul 

Domnului) 

- cunoaşterea realităţii 

orizontului local; 

- dezvoltarea capacităţii de 

orientare, de cooperare, de 

lucru în echipă; 

-recunoaşterea plantelor/ 

arborilor și a formațiunilor 

stâncoase întâlnite; 

-excursie; 

-parcurgerea de 

trasee montane de 

dificultăți diferite; 

Prof. Kulcsar G, 

Halmagyi K 

- elevii 

clasei a 

XII-a C 

09-10.10. 

2018 

-fotografii; 

-jurnal de 

călătorie; 

10 

Toamna reflectată 

în natură și prin 

poezie 

-cunoașterea împrejurimilor 

Clujului; 

-asocierea artei cu natura; 

-plimbare în 

Pădurea Făget; 

prof. Peter Cs, 

Szilágyi  

-elevii 

clasei a 

XII-a A  

10.10.2018 

ora 10-16 
-poezii;  

11 Istoria vie 

-cunoașterea istoriei 

clădirii școlii; 

-sensibilizarea elevilor față 

de valorile culturale ale 

comunității; 

-oră de istorie 

interactivă; 

-mărturii ale 

foștilor elevi ai 

școlii; 

Prof.Bogya K, 

invitat prof.univ. 

dr.Toth Szilard 

- elevii 

claselor 

IX-XII 

11.10.2018 

ora 8-9 

-fotografii; 

-file de jurnal; 

12 

Problemele omului 

și artistului modern 

și postmodern pe 

baza fragmentelor 

de filme 

- dezvoltarea cunoștințelor 

despre modernism și 

postmodernism 

-vizionare de 

fragmente din 

diferite filme, 

discuții, întrebări 

pe marginea lor 

prof. Rácz Melinda  
clasele 

XI.A si C 

11.10.2018 

ora 8-10 

-discuții 

constructive 



13 Psiho-educație 
-perspective de alegere a 

carierei; 

-vizită la UBB, 

Fac. De Psihologie 
Prof. Baxter-Dane G 

- elevii 

claselor 

IX-XII 

11.10.2018 

ora 9-10-11 
-flyere 

14 GEO-Quiz 

-lărgirea orizontului 

cunoştiinţelor geografice; 

-dezvoltarea gândirii critice; 

-concurs interactiv; Prof. Korodi Laszlo 

- elevii 

claselor 

IX-XII 

11.10.2018 

ora 8-10 
-fişe de lucru 

15 
Who's the most 

English? 

-pregătirea concursului de 

către elevii de liceu; 

-îmbogățirea vocabularului 

prin activități distractive;  

-conștientizarea importanței 

comunicării într-o limbă de 

circulație internațională; 

-pregătirea de: 

-jocuri gramaticale; 

-quiz; 

Prof. Kulcsar 

Gabriela, Molnar 

Galaczi Julia 

-12 elevi 

din 

clasele X-

XII  

11.10.2018 

ora 8-10 

-fişe de lucru;  

-planșe 

16 

Activitate de 

prevenire cu 

jandarmi 

-conștientizarea rolului 

pozitiv al jandarmeriei; 

-dezvoltarea simțului civic; 

-demonstrație a 

jandarmeriei; 

-PPT; 

Prof.Kulcsar G, 

reprezentanți ai 

Jandarmeriei 

- elevii 

claselor 

IX-X 

11.10.2018 

Ora 8-9 
-flyere 

17 
Să ne cunoaștem 

trecutul! 

-creșterea interesului față de 

istoria comunității reformate; 

-dezvoltarea simțului estetic; 

-vizită la Muzeul 

Refo; 
Preot-prof.Peter Cs 

- elevii 

claselor 

IX-XII 

11.10.2018 

ora 9-11 

-fotografii; 

-impresii; 

18 
Mass-media și 

puterea cuvântului 

-conștientizarea rolului 

media în viața cotidiană; 

-familiarizarea cu un studio 

de radio; 

-oferirea de perspective 

profesionale; 

-vizită la sediul 

Agnus Radio; 

-discuții cu 

redactorii; 

Preot-prof.Kiss-

Cserey Z 

- elevii 

claselor 

IX-XII 

11.10.2018 

ora 9-11 

-interviuri; 

-fotografii; 

-impresii; 

19 
Liberi să ne alegem 

religia! 

-cunoașterea adevărului 

istoric; 

-dezvoltarea simțului civic; 

-vizită la Casa 

Religiilor; 
Prof.Antal A 

- elevii 

claselor 

IX-XII 

11.10.2018 

ora 10-12 / 

12.10.2018 

Ora 10-12 

-fotografii; 

20 
Concurs de 

matematică 

-dezvoltarea simţului 

competiţional şi a spiritului 

de echipă 

-concurs pe 

probleme de 

actualitate 

prof. Kovács Márta 
clasa a 

XII-a C 

11.10.2018 

ora 10-12 
-foi de concurs 



21 
Monumentele 

istorice ale Clujului 
-cunoașterea istoriei orașului 

-vizită în centrul 

orașului 
Prof. Bogya Katalin 

-elevii 

claselor a 

X-a A si 

C 

11.10.2018 

ora 11-13 
-fișe de lucru 

22 

Vizionarea filmului 

„Bánk bán” creată 

din drama lui 

Katona József 

-recunoasterea criteriilor de 

operă, muzică și dramă, 

complexitatea genurilor 

(liric, dramatic+film) 

-vizionare de filme prof. Szilagyi G 

-elevii 

clasei a 

XII. A  

11.10.2018 

Ora 10-12 

-discutarea 

experiențelor 

23 

Capcanele limbii 

române în filmul 

contemporan 

- corectarea unor probleme 

de exprimare destul de 

frecvente și pentru vorbitorii 

nativi de limba română; 

-concurs prof. Romitan Irina 

-elevii 

claselor a 

XII. A și 

C 

11.10.2018 

Ora 12-14 

- desemnarea 

celui mai bun 

cunoscător al 

limbii române 

24 Jocuri lingvistice 

-aprofundarea limbii 

maghiare sub formă de joc;  

-dezvoltarea imaginației și a 

spiritului competitiv, dar și 

de grup; 

- jocuri didactice prof. Szilágyi Gizella 

-elevii 

claselor a 

IX-a A/C  

12.10.2018 

ora 08-10 
- fișe de lucru 

25 Treasure-hunt 

-dezvoltarea capacității 

muncii în echipă; 

-îmbogățirea vocabularului;  

-cultivarea spiritului 

competitiv; 

-concurs 

multicultural în trei 

limbi; 

Prof. Kulcsar 

Gabriela, Molnar 

Galaczi Iulia, 

Lapohos Ildiko, 

Palko Boglarka, 

Romitan Irina 

-elevii 

claselor 

IX-XII 

12.10.2018 

ora 10-14 
-fişe de lucru; 

26 
Limbă și 

comunicare 

- dezvoltarea creativității 

lingvistice sub formă de joc, 

a spiritului competitiv și de 

grup;  

-concurs lingvistic 

în limba română; 
prof. Romitan I  

-elevii 

claselor a, 

XII-a A si 

C 

12.10.2018 

ora 08-10 
-fișe de lucru 

27 
Matematica 

distractivă 

-dezvoltarea simţului 

competiţional şi a spiritului 

de echipă, creşterea 

interesului faţă de disciplina 

matematicii 

-concurs pe 

probleme de 

actualitate 

prof. Kovács Márta 

-elevii 

clasei a 

XII-a C 

12.10.2018 

ora 10-12 
-fişe de lucru 



28 
Filmul și creația 

literară 

-cultivarea simțului estetic; 

-încurajarea exprimării libere 

a opiniei ; 

-vizionare de film; 

-incursiuni 

paralele; 

Prof.Szilagyi G 

-elevii 

clasei a 

XII-a A 

12.10.2018 

ora 10-13 
 

29 Balul bobocilor 

-dezvoltarea deprinderilor 

sociale; 

-practicarea act. de 

socializare; 

-acticitate 

distractivă; 

-prezentare / 

vizionare de 

scenete; -dans; 

toti profesorii 
toate 

clasele 

12.10.2018 

ora 17-21 
 

30 

 

Încheiere festivă a 

Săptămânii Altfel ; 

Slujbă religioasă 

-evaluarea activităților din 

săptămâna Școala Altfel;-

decernare de premii;            -

orientarea elevilor spre 

religie şi credință, dezv. 

ed.spirituale ; 

-festivitate de 

premiere; 

-slujbă religioasă; 

preot-prof. Kiss- 

Cserey Zoltan, toți 

prof. 

Toate 

clasele 

12.10.2018 

ora 13-14 

-premii 

-fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele profesionale 

 

Nr. 

 

Denumirea 

activităţii 
Obiective urmărite Tipul activităţii Responsabili Participanţi Termen 

Evaluarea 

activităţii 

 



1. Prezentarea 

procesului de 

reînnoire a 

clădirii Liceului 

Teologic 

Reformat 

- cunoașterea activităților 

desfășurate în folosul comunității; 

- cultivarea respectului elevilor 

față de tradițiile școlii; 

- film documentar; 

- discuții pe 

marginea celor 

vizionate;  

- expunere; 

Dr. Székely Árpád, 

Preot-prof 

Kiss-Cserey Z, 

Preot-prof 

Nagy T, Preot-prof 

Péter Cs 

Elevii claselor 

IX.D,E,F, 

X.D,E,F, 

XI. D,E,F 

Luni, 

08.10.2018 

Ora 8 – 11 

 

-fotografii; 

-impresii; 

2. Bucate 

ardelenești 

- familiarizarea elevilor cu 

procesul de preparare a unor 

sortimente îndrăgite; 

- formarea deprinderii de a lucra 

în echipă; 

-activități practice; Kerekes Bianca, 

Balázs Edit 

Elevii claselor 

IX.D, X.D, XI. 

D 

Luni, 

08.10.2018 

Ora 11 – 14 

 

-produs 

finit; 

-fotografii; 

3. Viața și filmul -vizionare de film şi discuţii; 

- dobândirea de noi cunoştiinţe; 

-dezvoltarea unor deprinderi de a 

face corelaţii între diferitele epoci 

- vizionare de film; 

- discuţii; 

Tóth Zs, Simon V,  

Déner I, 

Katona K, Menehart 

I, Mátyás Péter A, 

Kovács E, 

Lazăr S 

Elevii claselor 

IX.F, X. F, XI. 

F, XI.E  

Luni, 

08.10.2018 

Ora 11 – 14 

 

-fotografii; 

-impresii; 

4.  Trenduri în 

coafură 

-formarea de abilități practice în 

domeniul menționat; 

- demonstrații 

practice; 

Sonkodi Noémi Elevii claselor 

IX.D, XI.D 

Luni, 

08.10.2018 

Ora 11 – 14 

-produs 

finit; 

-fotografii; 

5. Știința și filmul - vizionare de filme cu caracter 

științifice şi discuţii; 

- dobândirea de noi cunoştinţe; 

- vizionare de film; Szallós János, 

Oláh Márta  

Elevii clasei 

IX.E 

Luni, 

08.10.2018 

Ora 11 – 14 

-fotografii; 

-impresii; 

6. Vizită la Muzeul 

de Artă 

- dobândirea de noi cunoştinţe; 

- familiarizarea cu diferitele 

curente artistice; 

 

- vizită la muzeu; Halmágyi K,  

Katona K, 

Baxter Dáné G, 

Palkó B 

Elevii clasei 

X.E 

Luni, 

08.10.2018 

Ora 11 – 14 

-fotografii; 

-impresii; 

7.  Vizită la Salina 

Turda 

- cunoașterea valorilor turistice 

ale județului; 

- sensibilizarea elevilor față de 

frumusețile naturii; 

 

- vizitarea Salinei 

din Turda; 

Nagy T, Nagy S, 

Kerekes B, Balázs E,  

Kovács E, Tóth Zs, 

Simon V,  Déner I, 

Katona K, Menehart 

I, Mátyás Péter A 

Maneszes M,Sonkodi 

N,Halmágyi K, 

 

Elevii claselor 

IX.D,E,F, 

X.D,E,F, 

XI. D,E,F 

 

Marți, 

09.10.2018 

Ora 8 – 14 

 

 

-fotografii; 

-impresii; 



Szallós J, Selyem A, 

Bányai Kedves A, 

Groza C 

8. Industria 

alimentară a 

secolului XXI. 

- conștientizarea necesității și 

beneficiilor alimentației 

sănătoase; 

- familiarizarea elevilor cu 

procesul de preparare a diverselor 

sortimente din carne și a 

mezelurilor; 

- vizitarea 

Carmangeriei 

Moldovan; 

Kerekes Bianca, 

Balázs Edit 

Elevii claselor 

IX.D, X.D,  

XI. D  

Miercuri, 

10.10.2018 

Ora 8 – 14 

 

-fotografii; 

-impresii; 

 

9. Plimbare prin 

orașul meu 

- cunoașterea valorilor culturale 

ale orașului; 

- dezvoltarea unor obişnuinţe de a 

face corelaţii între diferitele epoci 

istorice. 

- vizitarea 

monumentelor 

istorice din oraș; 

Sonkodi Noémi, 

Déner István, 

Szallós János, 

Maneszes Márton, 

Mátyás Péter Aranka 

Elevii claselor  

IX. D,E, F 

X. D  

XI. D  

 

Miercuri, 

10.10.2018 

Ora 8 – 14 

 

 

-impresii; 

-fotografii; 

10. Lumea minunată 

a plantelor 

- familiarizarea cu speciile de 

plante exotice; 

- sensibilizarea elevilor față de 

frumusețea florei. 

- plimbare prin 

Grădina Botanică 

Déner I, Simon V,  

Tóth Zs,Katona K, 

Gottwald M,Nagy 

S,Oláh M  

Elevii claselor 

X.E, F 

XI. E, F 

Miercuri, 

10.10.2018 

Ora 8 – 14 

 

-fotografii; 

-film; 

 11. Jocuri sportive - dezvoltarea aptitudinilor fizice 

de coordonare a mişcării; 

- menţinerea unui corp sănătos; 

- dezvoltarea orientării în spaţiu şi 

a abilităţilor aferente. 

- vizită la 

Baza Sportivă 

Gheorgheni; 

- concursuri şi 

competiţii sportive 

diverse: 

consurs ștafete,  

joc dinamic, 

minicampionat 

fotbal / baschet; 

Finta István,  

Kiss Gergely, 

Kerekes B, Balázs E,  

Kovács E, Tóth Zs, 

Simon V, Déner I, 

Katona K, Menehart 

I, Mátyás Péter A, 

Maneszes M,Sonkodi 

N, Antal A,Halmágyi 

K, Selyem A,Palkó 

B, Bányai K A, 

Kóródi L, Lazăr S, 

Nagy S, Oláh M, 

Szallós J 

Elevii claselor 

IX.D,F, X.D,E 

 

Joi, 

11.10.2018 

Ora 8 – 14 

  

-fotografii; 

-diplome; 

12. Matematica și 

jocul 

- dezvoltarea gândirii logice; 

- descoperirea laturii distractive a 

-jocuri de logică; Simon Vivien, 

Oláh Márta  

Elevii clasei 

X.F 

Vineri, 

12.10.2018 

- fișe de 

lucru; 



matematicii;  Ora 8 – 11 

13. Cum acordăm 

primul ajutor 

- formarea unor deprinderi de 

acordare a primului ajutor; 

- sensibilizarea elevilor față de cei 

aflați în situații critice; 

- vizionare de film; 

- discuţii; 

- prelegere; 

- activități practice; 

Deák András 

(invitat), 

Simon Vivien 

Elevii clasei 

X.F 

Vineri, 

12.10.2018 

Ora 11 – 14 

 

-impresii; 

-aplicații 

practice; 

14. Clujul pitoresc - familiarizarea cu zonele turistice 

ale orașului; 

- dezvoltarea spiritului civic al 

elevilor; 

- vizitarea zonelor 

turistice ale 

orașului (Parcul 

Central, Cetățuia, 

Grădina Botanică) 

Kerekes B, Balázs E, 

Szallós J, Déner I, 

Maneszes M,Sonkodi 

N,  Tóth Zs  

Elevii claselor  

IX. D,E, F 

X. D  

XI. D,F 

 

Vineri, 

12.10.2018 

Ora 8 – 14 

 

-impresii; 

-fotografii; 

 

15. 

 

Jocuri logice 

 

-dezvoltarea competențelor de 

analiză a unor informații inedite;  

 

- concurs; 

 

Kovács Emília, 

Katona Kálmán, 

Menehart Ibolya 

 

Elevii claselor 

X. E, XI. E 

Vineri, 

12.10.2018 

Ora 8 – 11 

 

 

-fotografii; 

-fișe; 

17. Digital quiz -dezvoltarea cunoștințelor tehnice 

și de cultură generală; 

-dezvoltarea competențelor de 

analiză a unor informații noi. 

- concurs de cultură 

generală; 

Katona Kálmán, 

Menehart Ibolya , 

Kovács Emília, 

Oláh Márta  

Elevii claselor 

X. E, XI. E  

Vineri, 

12.10.2018 

Ora 11 – 14 

 

-fișe de 

concurs; 

- laborator 

informatică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități de referință dedicate Centenarului Marii Uniri: 

1 Istoria vie 

-cunoașterea istoriei 

clădirii școlii; 

-sensibilizarea elevilor 

-oră de istorie 

interactivă; 

-mărturii ale 

Prof.Bogya K, 

invitat prof.univ. 

dr.Toth Szilard 

- elevii 

claselor 

IX-XII 

11.10.2018 

ora 8-9 

-fotografii; 

-file de jurnal; 



față de valorile 

culturale ale 

comunității; 

foștilor elevi ai 

școlii; 

2 

Vizită la Muzeul Național de 

Istorie a Transilvaniei și a 

Centrului Vechi a orașului 

Cluj-Napoca 

-cunoaşterea 

conţinuturilor expoziţiei  

-trezirea interesului faţă 

de trecut 

-familiarizarea elevilor 

cu atmosfera 

habitatului tradiţional 

-oră de istorie 

interactivă la 

Muzeu 

 

Înv. Szabó I. 

Cristina 

Clasa a 

IV-a 

Miercuri 

08:00-13:00 

 

Expoziţie din 

obiecte vechi în 

sala de clasă 

Fotografii 

 

 

Coordonator programe și proiecte,                                                                                                    Director, 

        prof. Kulcsár Gabriella                                                                                              prof. Dr. Székely Árpád 
 


