Clasa a VII-a A
Activitate
Ziua
Luni

Ora
8-9

şcolară



extraşcolară

Titlul activităţii

Un om nemaivăzut –

Nr.
elevi



Jocuri de
perspicacitate
„Remy”



Cine sunt eu?

Laptop
Videoproiector

1 oră

27

Modelarea matematică a
unei situaţii date, prin
integrarea achizițiilor din
diferite domenii

Jocuri
logice

1 oră

Sala de
clasă

chestionare

27

Exersarea abilităţilor de
Foaie de
explorare a
hârtie, creion
perspectivelor/
oportunităţilor prin
autocunoaştere
Dezvoltarea abilităţii de Fişe de lucru
comunicare
în limba
germană

1 oră

Sala de
clasă

Produsele
elevilor

1 oră

sala de
clasă

Chestionare

27

Stabilirea unor conexiuni
fenomenologice şi
conceptuale între domeniile
fizicii şi celelalte discipline
de studiu

1 oră

Laborator
de fizica

Jurnale de
observaţie
chestionare

27

Formarea deprinderilor de
manipulare a substanţelor
chimice şi a aparaturii de
laborator

1 oră

Lab. de
chimie

Chestionare
Obs.
sistematică a
activităţii

Prof. Stan Liana

11-12



Jocuri de societate
germană

19

Prof. Botezan
Codruţa
12-13



Ştiinţa în romanele
lui Jules Verne
Prof. Bukos Gabriela

13-14



Chimia practică
Prof. Vâtcă Elena

Durată

Participarea la diferite
situaţii de comunicare
Dezvoltarea capacităţii de
exprimare pertinentă a
propriei opinii asupra
unor valori etice şi
culturale

Prof. Chereji
Codruţa
10-11

Resurse

27

despre importanţa
cuvântului
Prof. Purcaru Eliza
- dezbatere
9-10

Competenţe vizate

Prof. diriginte,
ŞTIRB FLORIN
Modalităţi
de evaluare
Locaţie
a activităţii
AeL
Impresii
Aprecieri
verbale
chestionare

Videoproiector
Computer
Cărţi ale
scriitorului
Jules Verne
Filmul 20.000
de leghe sub
mări
Substanţe,
aparatură

elevilor
Marţi

8-9



Elemente chimice
din organismul
uman

19

Prof. Vâtcă Elena

9-10



Curiozităţi
matematice

19

Aplicarea noţiunilor
dechimie în viaţa reală
Identificarea rolului
fiziologic al elementelor
chimice esenţiale din
organismul uman
Aplicarea noţiunilor de
matematică în viaţa reală

Enciclopedii
Fişe de lucru

1 oră

sala de
clasă

Chestionare
postere
modele

Enciclopedii
Fişe de lucru

1 oră

sala de
clasă

Chestionare

Cartoane,
1 oră
lipici, creioane
colorate
Hartie glasata 1 oră
Foarfeca
creion

sala de
clasă

Produsele
elevilor

Sala de
clasă

Chestionare

1 oră

Cabinet
AeL

Chestionare
postere
prezentări
ppt
Chestionare
postere
modele

Prof. Chereji
Codruţa
10-11



Călătoria noastră

19

Dezvoltarea abilităţilor de
integrare pozitivă în grup

19

Dezvoltarea abilităţilor
manuale
Realizarea practică de
produse utile și/sau
lucrări creative pentru
activități curente şi
valorificarea acestora
Însușirea unor noţiuni Hărţi, atlase,
legate de descoperirea fișe
planetei

Prof. Stan Liana
11-12



Decoraţiuni de Paşte
Prof. Dărăban
Mariana

12-13



Călătorii virtuale
prin porturile lumii

19

Prof. Ştirb Florin
Miercuri

8-9



Elemente chimice
din organismul
uman

19

Prof. Vâtcă Elena

9-10



Aplicaţii ale
matematicii în viaţa
cotidiană

19

Aplicarea noţiunilor
dechimie în viaţa reală
Identificarea rolului
fiziologic al elementelor
chimice esenţiale din
organismul uman
Aplicarea noţiunilor de
matematică în viaţa reală

Enciclopedii
Fişe de lucru

1 oră

sala de
clasă

Fişe de lucru

1 oră

sala de
clasă

Chestionare

Stabilirea unor conexiuni
fenomenologice şi
conceptuale între domeniile

Videoproiector
Computer
Cărţi ale

1 oră

Laborator
de fizica

Jurnale de
observaţie
chestionare

Prof. Chereji
Codruţa
10-11



Ştiinţa în romanele
lui Jules Verne
Prof. Bukos Gabriela

19

fizicii şi celelalte discipline
de studiu

11-12



Jocuri de societate
germană

19

Dezvoltarea abilităţii de
comunicare
în limba
germană

Fişe de lucru

1 oră

sala de
clasă

Chestionare

19

Utilizarea corectă,
Fişe de lucru
adecvată şi eficientă a
limbii române în procesul
comunicării orale și
scrise
Aprecierea unor elemente Dvd-uri
definitorii ale contextului Laptop
cultural local şi ale
patrimoniului naţional şi
universal

1 oră

Sala de
clasă

chestionare

1 oră

Cabinet
AeL

chestionare

19

Stabilirea unor conexiuni
fenomenologice şi
conceptuale între domeniile
fizicii şi celelalte discipline
de studiu

1 oră

Laborator
de fizica

Jurnale de
observaţie
chestionare

19

Însușirea unor noţiuni Hărţi, atlase,
legate de descoperirea fișe
planetei

1 oră

Cabinet
AeL

19

Aprecierea unor elemente Dvd-uri
definitorii ale contextului Laptop
cultural local şi ale
patrimoniului naţional şi
universal

1 oră

Cabinet
AeL

Chestionare
Chestionare
postere
prezentări
ppt
chestionare

Prof. Botezan
Codruţa
12-13



Despre
facebookizarea
limbajului
Prof. Purcaru Eliza

Joi

8-9



Amintiri din
copilărie

19

Prof. Purcaru Eliza

9-10



Ştiinţa în romanele
lui Jules Verne
Prof. Bukos Gabriela

10-11



Călătorii virtuale
prin porturile lumii
Prof. Ştirb Florin

11-12



Amintiri din
copilărie
Prof. Purcaru Eliza

scriitorului
Jules Verne
Filmul Insula
misterioasă

Videoproiector
Computer
Cărţi ale
scriitorului
Jules Verne
Filmul:
Călătorie spre
centrul
Pământului

Vineri

8-9



British Culture and
Civilization

19

Prof. Pîrv Gianina
9-10



Călătorii virtuale
prin porturile lumii

17

Prof. Ştirb Florin
10-11



Desene geometrice
pe asfalt

19

Dezvoltarea capacităţii de Fişe
exprimare orală
Dezvoltarea capacităţii de
repetare a mesajului oral
Însușirea unor noţiuni Hărţi, atlase,
legate de descoperirea fișe
planetei
Aplicarea noţiunilor de
Fişe de lucru
matematică în viaţa reală

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare

1 oră

Cabinet
AeL

1 oră

Curtea
şcolii

Chestionare

1 oră

Sala de
clasă

Aprecieri
verbale

1 oră

sala de
clasă

Chestionare

Prof. Chereji
Codruţa
11-12



Taina spovedaniei

19

Manifestarea unui
comportament moral, în
viaţa personală şi în
societate, în acord cu
valorile religioase

19

Dezvoltarea abilităţii de
comunicare
în limba
germană

Prof. Băldean
Anamaria

12-13



Jocuri de societate
din Germania
Prof. Botezan
Codruţa

Observaţie: În perioada 28.03-31.03.2017, 8 elevi din clasă participă într-o excursie tematică la Praga.

Fişe de lucru

Fişe de lucru

Clasa a VII-a B
Prof. diriginte,
PÎRV GIANINA
Activitate
Ziua
Luni

Ora
8-9

şcolară

extraşcolară



Titlul activităţii

Cavalcada
anotimpurilor in
literatura

Nr.
elevi
29

Prof.Preduţ Alina

9-10



Chimia practică

29

Prof. Vâtcă Elena



10-11

British Culture and
Civilization

29

Prof. Pîrv Gianina
11-12



„BD...en francais”
Prof. Feneşan
Cristina

29

12-13



Jocuri sportive

29

Prof. Savu
Alexandru

Marţi

8-9



Pt. cei care
nu merg în

Geometrie de
plăcere

12

Competenţe vizate

Resurse

Durată

Locaţie

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
chestionare

Participarea la diferite
situaţii de comunicare
Înlantuirea clară a ideilor
într-un mesaj oral
Folosirea unor
tehnici/strategii de lucru
cu textul/cartea
Formarea deprinderilor
de manipulare a
substanţelor chimice şi a
aparaturii de laborator

Volume,
laptop,
videoproiector

1 oră

Sala de
clasă

Substanţe,
aparatură

1 oră

Lab. de
chimie

Dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală
Dezvoltarea capacităţii de
repetare a mesajului oral
Dezvoltarea creativităţii,
explorarea abilităţilor
artistice, dobândirea de
noi competenţe,
promovarea muncii în
echipă

Fişe

1 oră

Sala de
clasă

Foi pentru
desen,
creioane
colorate,
culori acril, foi
A4,
instrumente
de scris
Corzi, mingi,
jaloane

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare

1 oră

Terenul
de sport

Aprecieri
generale și
individuale
chestionare

Fişe de lucru

1 oră

sala de
clasă

Chestionare

Utilizarea efectelor
favorabile ale educaţiei
fizice şi sportului în
practicarea constantă a
exercițiilor fizice, pentru
optimizarea stării de
sănătate
Aplicarea noţiunilor de
matematică în viaţa reală

Chestionare
Obs.
sistematică
a activităţii
elevilor
Chestionare

Excursie
Răchiţele

excursie
9-10

17 elevi
merg în
excursie



Prof. Podar
Marinela

Elemente chimice
din organismul
uman

12

Prof. Vâtcă Elena

10-11



Călătorii virtuale
prin porturile lumii

12

Prof. Ştirb Florin
11-12



Cine sunt eu?

12

Prof. Stan Liana

Miercuri

12-13



„Să ne comportăm
cu mănuşi în
societate”
Prof. Mitrici S.

12

8-9



British Culture and
Civilization

29

Prof. Pîrv Gianina
9-10



Călătoria noastră

29

Prof. Stan Liana

10-11



Taina spovedaniei
Prof. Băldean
Anamaria

29

Aplicarea noţiunilor
Enciclopedii
dechimie în viaţa reală
Fişe de lucru
Identificarea rolului
fiziologic al elementelor
chimice esenţiale din
organismul uman
Însușirea unor noţiuni Hărţi, atlase,
legate de descoperirea fișe
planetei

1 oră

sala de
clasă

Chestionare
postere
modele

1 oră

Cabinet
AeL

Exersarea abilităţilor de
explorare a
perspectivelor/
oportunităţilor prin
autocunoaştere
Cunoaşterea regulilor de
comportament în
societate
Identificarea unor
deprinderi de conduită
morală şi înţelegerea
necesităţii de a le folosi în
societate
Dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală
Dezvoltarea capacităţii de
repetare a mesajului oral
Dezvoltarea abilităţilor de
integrare pozitivă în grup

Foaie de
hârtie, creion

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare
postere
prezentări
ppt
Produsele
elevilor

Fişe

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare

Fişe

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare

Cartoane,
lipici şi
creioane
colorate

1 oră

Sala de
clasă

Produsele
elevilor

Manifestarea unui
comportament moral, în
viaţa personală şi în
societate, în acord cu
valorile religioase

Fişe de lucru

1 oră

Sala de
clasă

Aprecieri
verbale

11-12



Călătorii virtuale
prin porturile lumii

29

Însușirea unor noţiuni Hărţi, atlase,
legate de descoperirea fișe
planetei

1 oră

Cabinet
AeL

29

Dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală
Dezvoltarea capacităţii de
repetare a mesajului oral
Adaptarea vorbirii la
parteneri si la situatia de
comunicare/situatii de
comunicare diverse
Aplicarea principiilor
ascultarii active in
manifestarea unui
comportament
comunicativ adecvat
Cunoaşterea regulilor de
comportament în
societate
Identificarea unor
deprinderi de conduită
morală şi înţelegerea
necesităţii de a le folosi în
societate
Utilizarea adecvată a
diferitelor instrumente,
materiale și tehnici
specifice artelor plastice
Cunoasterea elementelor
de limbaj muzical.

Fişe

1 oră

Sala de
clasă

Costume
confectionate
de elevi

1 oră

Fişe

2 ore

Sala de
clasă

Chestionare

Bloc desen
creioane
acuarele

1 oră

Sala de
clasă

Laptop
Videoproiector
difuzoare
Fişe de lucru

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare
Produsele
elevilor
Implicarea
in realizarea
sarcinilor

1 oră

sala de
clasă

Chestionare

Costume
confectionate
de elevi

1 oră

Sala de
clasă

Implicarea
in realizarea
sarcinilor

Prof. Ştirb Florin
Joi

8-9



British Culture and
Civilization
Prof. Pîrv Gianina

9-10



Lumea teatrului...

29

Prof. Preduţ Alina

Vineri

10-12



„Să ne comportăm
cu mănuşi în
societate”
Prof. Mitrici S.

29

8-9



Benzi desenate

29

Prof. Roşa Gheorghe

9-10



Karaoke

29

Prof. Geamănă Ana

10-11



Geometrie de
plăcere

29

Aplicarea noţiunilor de
matematică în viaţa reală

Chestionare
postere
prezentări
ppt
Chestionare

Prof. Podar
Marinela
11-12



Lumea teatrului...
Prof. Preduţ Alina

29

Adaptarea vorbirii la
parteneri si la situatia de
comunicare/situatii de
comunicare diverse

12-13



„BD...en francais”
Prof. Feneşan
Cristina

29

Aplicarea principiilor
ascultarii active in
manifestarea unui
comportament
comunicativ adecvat
Dezvoltarea creativităţii,
explorarea abilităţilor
artistice, dobândirea de
noi competenţe,
promovarea muncii în
echipă

Foi pentru
desen,
creioane
colorate,
culori acril, foi
A4,
instrumente
de scris

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare

Clasa a VII-a C
Prof. diriginte,
BARBU CODRUŢA
Activitate
Ziua
Luni

Ora
8-9

şcolară

extraşcolară



Titlul activităţii

Starturi vesele

Nr.
elevi
27

Prof. Şider Denis



9-10

Ştiinţa în romanele
lui Jules Verne

27

Prof. Bukos Gabriela

10-11



Jocuri de societate
din Germania



Cine sunt eu?



Chimia practică
Prof. Vâtcă Elena

Marţi
Excursie
Răchiţele

8-9



Pt. cei care
nu merg în
excursie

Geometrie între joc
şi nota 10
Prof. Grecu Liana

Durată

Locaţie

Corzi, mingi,
jaloane

1 oră

Terenul
de sport

Videoproiector
Computer
Cărţi ale
scriitorului
Jules Verne
Filmele: 20000
de leghe sub
mări

1 oră

Laborator
de fizica

Jurnale de
observaţie
chestionare

Fişe de lucru

1 oră

sala de
clasă

Chestionare

Dezvoltarea abilităţii de
comunicare
în limba
germană

27

Exersarea abilităţilor de
explorare a
perspectivelor/
oportunităţilor prin
autocunoaştere
Formarea deprinderilor
de manipulare a
substanţelor chimice şi a
aparaturii de laborator

Foaie de
hârtie, creion

1 oră

Sala de
clasă

Produsele
elevilor

Substanţe,
aparatură

1 oră

Lab. de
chimie

Aplicarea noţiunilor de
matematică în viaţa reală

Soft
educaţional

1 oră

Laborator
AeL

Chestionare
Obs.
sistematică
a activităţii
elevilor
chestionare

Prof. Stan Liana

12-13

Utilizarea efectelor
favorabile ale educaţiei
fizice şi sportului în
practicarea constantă a
exercițiilor fizice, pentru
optimizarea stării de
sănătate
Stabilirea unor conexiuni
fenomenologice şi
conceptuale între domeniile
fizicii şi celelalte discipline
de studiu

Resurse

27

Prof. Botezan
Codruţa
11-12

Competenţe vizate

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
Aprecieri
generale și
individuale
chestionare

27

9-10



Ştiinţa în romanele
lui Jules Verne
Prof. Bukos Gabriela

10-11



Elemente chimice
din organismul
uman



Benzi desenate
Prof. Roşa Gheorghe

12-13



Decoraţiuni de Paşte
Prof. Dărăban
Mariana

Miercuri

8-10



Public Speaking

27

Prof. Minea Stanca

10-11



Jocuri de societate
germană

27

prof. Botezan
Codruţa
11-12



Călătoria noastră
Prof. Stan Liana

1 oră

Laborator
de fizica

Jurnale de
observaţie
chestionare

Enciclopedii
Fişe de lucru

1 oră

sala de
clasă

Chestionare
postere
modele

Bloc desen
creioane
acuarele

1 oră

Sala de
clasă

Hartie glasata
Foarfeca
creion

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare
Produsele
elevilor
Chestionare

Dezvoltarea capacităţii de
vorbire în public, de
construire a unui discurs,
de inserare a poveştii în
mesajul transmis
Dezvoltarea abilităţii de
comunicare în limba
germană

Fişe

2 ore

Sala de
clasă

Chestionare
Susţinerea
unui discurs

Fişe de lucru

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare

Dezvoltarea abilităţilor de
integrare pozitivă în grup

Cartoane,
lipici şi
creioane
colorate

1 oră

Sala de
clasă

Produsele
elevilor

Aplicarea noţiunilor
dechimie în viaţa reală
Identificarea rolului
fiziologic al elementelor
chimice esenţiale din
organismul uman
Utilizarea adecvată a
diferitelor instrumente,
materiale și tehnici
specifice artelor plastice
Dezvoltarea abilităţilor
manuale
Realizarea practică de
produse utile și/sau
lucrări creative pentru
activități curente şi
valorificarea acestora

Prof. Vâtcă Elena

11-12

Videoproiector
Computer
Cărţi ale
scriitorului
Jules Verne
Filmele:
Călătorie spre
centrul
Pământului

Stabilirea unor conexiuni
fenomenologice şi
conceptuale între domeniile
fizicii şi celelalte discipline
de studiu

27

Joi

8-9



Public Speaking

27

Prof. Minea Stanca

9-11



Talent show

27

Prof. Barbu Codruţa

11-12



Patimile Domnului

27

Prof. Băldean
Anamaria
12-13



Starturi vesele

27

Prof. Şider Denis

Vineri

8-9



KARAOKE

27

Prof. Geamănă Ana

9-10



Talent show

27

Prof. Barbu Codruţa

10-11



Debate

27

Prof. Minea Stanca

11-12



Cine sunt eu?
Prof. Stan Liana

27

Dezvoltarea capacităţii de
vorbire în public, de
construire a unui discurs,
de inserare a poveştii în
mesajul transmis
Dezvoltarea
competenţelor de
comunicareîn limba
engleză
Dezvoltarea
comportamentului moralcreștin
Utilizarea efectelor
favorabile ale educaţiei
fizice şi sportului în
practicarea constantă a
exercițiilor fizice, pentru
optimizarea stării de
sănătate
Cunoasterea elementelor
de limbaj muzical.

Dezvoltarea
competenţelor de
comunicareîn limba
engleză
Dezvoltarea capacităţii de
vorbire în public, de
construire a unui discurs,
de inserare a poveştii în
mesajul transmis
Exersarea abilităţilor de
explorare a
perspectivelor/
oportunităţilor prin
autocunoaştere

Fişe

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare
Susţinerea
unui discurs

Fişe

2 ore

Sala de
clasă

Chestionare
Susţinerea
unui discurs

Fişe de lucru
Videoproie
ctor
Computer
Corzi, mingi,
jaloane

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare

1 oră

Terenul
de sport

Aprecieri
generale și
individuale
chestionare

Laptop
Videoproiector
difuzoare
Fişe

1 oră

Sala de
clasă

Implicarea
in realizarea
sarcinilor

2 ore

Sala de
clasă

Chestionare
Susţinerea
unui discurs

Fişe

1 oră

Sala de
clasă

Chestionare
Susţinerea
unui discurs

Foaie de
hârtie, creion

1 oră

Sala de
clasă

Produsele
elevilor

