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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ATELIERUL A.7 - CENTRUL DE PRESĂ 

 
 

Nr.crt. Modulul Tema/titlul activității Modalități de 

organizare/desfășurare 

Resurse Perioada Locul de 

desfășurare 

1.  

 

Din nou la 

centrul de 

presă! 

 

 

Planificarea activităților în 

cadrul atelierului 

Realizarea necesarului de 

materiale pentru derularea 

activității. 

Comunicare eficientă în 

cadrul Centrului de presă 
(norme de securitate, 

prezentarea modulelor, 

exerciții de comunicare ) 

-- studiu individual în vederea 

întocmirii planificării, elaborarea 

listei cu necesarul de materiale 

corespunzător A7  

 

 

 

-activitate frontală cu membri 

grupului țintă 

-activitate individuală / în perechi, 

jocuri și exerciții de comunicare 

- selectarea surselor 

bibliogarfice (bibliotecă, 

internet) 

- Lista necesar materiale 

 

 

 

-fișă de activitate, fișă de 

evaluare 

Laptop, foi flipchart, 

markere, post-it-uri 

Iunie 2015 

(S1) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

Textele literare și textele 

nonliterare 

- activitate frontală/ individuală de 

documentare privind textele  

literare și nonliterare 

Activitate practică și aplicativă – 

dezbatere, rezolvare fișe de lucru 

Suport de  curs- Texte 

literare și texte nonliterare 

(ppt) 

- laptop, videoproiector,fișă 

de lucru, fișă de evaluare 

Iunie 2015 

(S2) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 
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Organizarea textului în 

funcție de destinație 

(scrisoarea, anunțul) 

Activitate frontală/individuală de 

documentare privind organizarea 

diferitelor tipuri de texte 

Activitate practică și aplicativă – 

dezbatere, rezolvare fișe de lucru 

Suport de curs- Organizarea 

textului scris (ppt) 

-fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Foi flipchart, markere, 

carioci, videoproiector 

Iunie 2015  

(S3) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

Organizarea textului 

nonliterar: buletinul meteo, 

anunțul publicitar 

Activitate frontală/ individuală de 

documentare referitoare la diverse 

tipuri de texte nonliterare 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișe de lucru 

Suport de curs –Organizarea 

textului nonliterar (ppt)  

-fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Laptop, videoproiector, foi 

de flipchart, markere, lipici, 

ziare, reviste 

Iunie 2015 

(S4) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

2. Tainele 

textelor 

nonliterare 

Textul publicitar. Mica 

publicitate 

Activitate frontală/ individuală de 

documentare referitoare la diverse 

texte publicitare 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvarea fișei de 

lucru, realizarea unor articole 

Suport de curs- Textul 

publicitar (ppt) 

Laptop Videoproiector 

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Foi flipchart, carioci 

Iulie 2015  

(S1) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

Programul de spectacol Activitate frontală/ individuală de 

documentare referitoare 

laprogramul de spectacol 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvarea fișei de 

lucru, realizarea unor articole  

Suport de curs- Programul 

de spectacol (ppt) 

-fișă de lucru și de evaluare 

Resurse web, videoproiector 

Coli flipchart, carioci, lipici, 

ziare și reviste 

Iulie 2015 

(S2) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 
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Prezentarea unui eveniment 

cultural. 

 

Activitate frontală/ individuală de 

documentare referitoare la 

prezentarea diverselor evenimente 

culturale 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvarea fișei de 

lucru,  

Suport de curs- Prezentarea 

unui eveniment cultural 

(ppt) 

Laptop, videoproiector- ppt  

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Iulie 2015 

(S3) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

Texte jurnalistice (pamfletul 

și foiletonul) 

Activitate frontală/ individuală de 

documentare referitoare la speciile 

jurnalistice pamflet și foileton 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvarea fișelor de 

lucru 

 

Suport de curs- Texte 

jurnalistice (ppt) 

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Resurse web, 

Hârtie colorată, lipici, 

foarfecă, markere, carioci 

Laptop, videoproiector 

Iulie 2015 

(S4) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

3. Și noi putem 

redacta  

Interpretarea textelor 

nonliterare 

Activitate frontală/ individuală de 

documentare privind semnificația 

textelor nonliterare 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișe de lucru, 

realizare de articole  

Suport de curs- Interpretarea 

textelor nonliterare (ppt)  

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Laptop, videoproiector 

Foarfecă, lipici, foi de 

flipchart, carioci, creioane 

colorate 

 Septembrie 

2015  

(S1) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

Prezentarea unor 

evenimente din viața 

personală / socială 

Activitate frontală/ individuală de 

documentare privind prezentarea 

diferitelor evenimente 

Suport de curs- Prezentarea 

unor evenimente (ppt)  

Laptop, videoproiector 

Septembrie 

2015 

(S2) 

Școala 

Gimnazială 
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Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișă de lucru, 

realizarea unor articole  

fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

coli flipchart, markere 

„Matei 

Basarab” 

Scrierea imaginativă. 
Povestirea unor întâmplări 

reale / imaginare 

Activitate frontală/ individuală de 

documentare despre scrierile 

imaginative 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișă de lucru, 

realizarea unor povestiri 

Suport de curs- Scrierea 

imaginativă (ppt)  

Laptop, videoproiector 

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

coli flipchart, markere 

Septembrie 

2015 

(S3) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

 Textele informative Activitate frontală/ individuală de 

documentare despre textele 

informative 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișă de lucru, 

realizarea unor texte informative 

 

Suport de curs- Texte 

informative (ppt) 

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Laptop, videoproiector 

resurse web pentru 

realizarea articolelor 

coli flipchart, markere 

Septembrie 

2015  

(S4) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

4. Mirajul 

radioului și 

al 

televiziunii 

Radioul și televiziunea 

  

Activitate frontală/ individuală de 

documentare privind diversitatea 

programelor radio și TV 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișă de lucru,  

Suport de curs- Radioul și 

televiziunea (ppt)  

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

coli flipchart, markere, 

lipici, resurse web 

Octombrie 

2015 (S1) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

Publicitatea în lumea audio-

vizualului 

Activitate frontală/ individuală de 

documentare referitoare la 

Suport de curs-Publicitatea 

în lumea audio-vizualului  

(ppt)  

Octombrie 

2015 (S2) 

Școala 

Gimnazială 
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publicitatea pe posturile radio și 

TV 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișă de lucru, 

realizare de articole pentru revistă 

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Laptop, videoproiector 

resurse web, coli flipchart, 

markere, lipici,  

„Matei 

Basarab” 

Emisiunile pentru copii Activitate frontală/ individuală de 

documentare referitoare la 

emisiunile pentru copii 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișă de lucru, 

realizare de articole pentru revistă 

 

Suport de curs- Emisiunile 

pentru copii (ppt) 

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

Laptop, videoproiector, 

resurse web, coli flipchart, 

markere, lipici 

Octombrie 

2015 (S3) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab 

Magia filmelor Activitate frontală/ individuală de 

documentare referitoare la filmele 

pentru copii și tineret 

Activitate practică și aplicativă- 

dezbatere, rezolvare fișă de lucru, 

realizare de articlole pentru 

revistă. 

Suport de curs-Magia 

filmelor (ppt)  

Fișă de lucru, fișă de 

evaluare 

resurse web, coli flipchart, 

markere, lipici 

Octombrie 

2015 (S4) 

Școala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

            

                                                                                                                                        Avizat, 

Expert Centrul de presă, prof. Carmina Volanin      Asistent manager: prof. Coropețchi Constantin 

 

 

 

 


