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A 9 – CLUBUL MICII ANTREPRENORI – ATELIERE HANDMADE 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU 

perioada  

septembrie-decembrie 2014 

 

 

Nr.c

rt. 

Tema Activitatea Perioa

da 

Modalități de 

organizare/desfășurare 

Resurse Rezultate Locul de 

desfășurare 

1. Organizarea 
clubului micii 
antreprenori – 
ateliere 
handmade 

Selectarea grupului țintă, 
conform procedurii 
stabilite. 
Studierea bibliografiei în 
vederea întocmirii 
planificării. 

Sept-S1 - ședință de lucru cu membrii 
echipei  de implementare a 
proiectului din cadrul 
parteneriatului (ETL+ETS); 
- informarea părinților și 
acceptul acestora privind 
participarea elevilor în cadrul 
activităților atelierului A9; 
- studiu individual în vederea 
întocmirii planificării. 
 

- procedura de selecție a 
grupului țintă; 
- completarea 
formularelor de grup 
țintă. 
- selectarea surselor 
bibliogarfice (bibliotecă, 
internet) 

Formular de 

grup ţintă 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 
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  Prezentarea atelierului în 
rândul elevilor selectați.  

Sept-S2 - activitate frontală cu membrii 
grupului țintă, discuții cu elevii 
despre  temele propuse.  

Prezentare  în Power 
Point - prezentarea 
atelierului și a 
regulamentului de 
funcționare. 

Prezentare  
în Power 
Point  

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 
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  Planificarea activităților 
din cadrul atelierului. 
Realizarea necesarului de 
materiale pentru derularea 
activităților. 
Prezentarea normelor de 
sănătate și securitate în 
muncă. 
 

Sept-S3 - studiu individual 
- activitate individuală practic-
aplicativă (realizarea 
planificării); 
- individual (elaborarea listei 
cu necesarul de materiale 
corespunzător A9) 
(semnarea procesului verbal 
referitor la normele ce trebuie 
respectate în cadrul atelierului 
in timpul desfășurării 
activității).  

- sursele bibliografice 
- indicatorii de realizare 
prevăzuți pentru 
activitatea A9 din cadrul 
proiectului 
Cataloage de prezentare 
specifice activităților 
handmade (hobby decor, 
colecția Idei creative) 

Planificarea 

activităţilor 

atelierului 

Micii 

antreprenori 

– ateliere 

handmade 

pentru 

perioada 

septembrie-

decembrie 

2014; 

- Necesarul 

de materiale 

pentru 

derularea 

activităților; 

 Instructajul 

privind 

normele de 

sănătate și 

securitate în 

muncă.  

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 
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Realizarea primelor obiecte 
handmade:  
Rame foto decorate 
 
 

Sept-S4 -activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare; 
- activitate practic-aplicativă - 
decorarea unor rame foto. 

- hârtie pentru 
scrapbooking, rame foto, 
panglică, dantelă, nasturi, 
perforatoare cu modele, 
foarfeci cu modele, 
adeziv, pensule. 

6 rame foto 

decorate 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

      

2. Tehnica 
Quilling 
 
 

Să descoperim tehnica 
quilling: modelarea hârtiei, 
primele modele. 

Oct-S1 - activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare;  
- activitate practic-aplicativă - 
realizarea primelor modele: 
diferite flori şi frunze realizate 
prin tehnica quilling - proiect 
de grup - pomişor înflorit. 

- fâşii de hârtie pentru 
quilling, ac pentru 
quilling, adeziv, pensule, 
2 bile polistiren, ace cu 
gămălie. 

2 pomişori 

înfloriţi 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

Felicitări pe hârtie realizată 
manual decorate cu modele 
quilling  

Oct-S2 -activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare; 
- activitate practic-aplicativă - 
realizarea de modele pentru 
felicitări şi montarea acestora 
pe suport - hârtie realizată 
manual. 

- fâşii de hârtie pentru 
quilling, ac pentru 
quilling, adeziv, pensule, 
hârtie cartonată colorată, 
hârtie realizată manual. 

9 felicitări 

pe hârtie 

realizată 

manual 

decorate cu 

modele 

quilling  

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 
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Miniaturi quilling Oct-S3 -activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare; 
- activitate practic-aplicativă - 
realizarea de ghivece, flori, 
frunze, fluturi în miniatură. 
 

- fâşii de hârtie pentru 
quilling, ac pentru 
quilling, adeziv, pensule, 
foarfecă, plastilină. 

10 miniaturi 

quilling - 

ghivece cu 

flori 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

Mini tablouri quilling 
tridimensional 

Oct-S4 -activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare; 
- activitate practic-aplicativă - 
realizarea unor mini tablouri 
cu modele quilling 
tridimensionale. 
 

- fâşii de hârtie pentru 
quilling, ac pentru 
quilling, adeziv, pensule, 
hârtie cartonată colorată, 
4 mini rame pentru 
tablouri. 

4 mini 

tablouri 

quilling 

tridimensio

nal 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

Proiect de grup: tablou 
quilling 
 

Oct-S5 -activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare; 
- activitate practic-aplicativă -  
realizarea unui tablou / grup de 
elevi cu modele quilling plane 
şi tridimensionale. 
 

- fâşii de hârtie pentru 
quilling, ac pentru 
quilling, adeziv, pensule, 
hârtie cartonată colorată, 
2 rame  din carton pentru 
tablouri, culori tempera. 

2 tablouri 

quilling 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

3. Tehnica 
scrapbooking 

Invitaţii/felicitări cu 
modele scrapbooking 

Nov-S1 -activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare a lucrărilor; 
- activitate practic-aplicativă -  
realizarea de invitaţii cu 
modele scrapbooking. 

- hârtie pentru 
scrapbooking, hârtie 
cartonată colorată, 
panglică, dantelă, nasturi, 
perforatoare cu modele, 
foarfeci cu modele, 
adeziv, pensule. 

8 invitaţii / 

felicitări cu 

modele 

scrapbookin

g 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 
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Pomişori înfloriţi / Globuri 
decorative 

Nov-S2 - activitate frontală - 
prezentarea subiectului și a 
modalității de realizare a 
lucrărilor; 
- activitate practic-aplicativă -  
realizarea de flori şi frunze 
scrapbooking, decorarea de 
pomişori înfloriţi. 

- hârtie pentru 
scrapbooking, 6 bile din 
polistiren, panglică, 
dantelă, nasturi, 
perforatoare cu modele, 
foarfeci cu modele, 
adeziv, pensule. 
 

6 pomişori 

înfloriţi / 

globuri 

decorative 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

Cutii pentru cadouri  
decorate 

Nov-S3 - activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare a lucrărilor; 
- activitate practic-aplicativă -  
decorarea de cutiuţe pentru 
amintiri/bijuterii cu modele 
scrapbooking. 
 

- hârtie pentru 
scrapbooking, 7 cutii din 
carton de diferite 
dimensiuni, panglică, 
dantelă, nasturi, 
perforatoare cu modele, 
foarfeci cu modele, 
adeziv, pensule. 

7 cutii 

pentru 

cadouri  

decorate 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

Proiect de grup - Album 
foto decorat 

Nov-S4 - activitate frontală - 
prezentarea subiectului și a 
modalității de realizare a 
lucrărilor; 
- activitate practic-aplicativă -  
realizarea unui album foto în 
stil scrapbooking. 

- hârtie pentru 
scrapbooking, hârtie 
cartonată colorată, 
panglică, dantelă, nasturi, 
perforatoare cu modele, 
foarfeci cu modele, 
adeziv, pensule. 

2 albume 

foto 

decorate în 

stil 

scrapbookin

g.  

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 
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4. Decorațiuni 
pentru 
sărbătorile de 
iarnă   

Decoraţiuni pentru bradul 
de Crăciun realizate prin 
tehnica quilling  

Dec-S1 - activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare; 
- activitate practic-aplicativă - 
realizarea de decoraţiuni 
pentru bradul de Crăciun. 

- fâşii de hârtie pentru 
quilling, ac pentru 
quilling, adeziv, pensule, 
panglică subţire. 
 

10 

decoraţiuni 

pentru 

bradul de 

Crăciun 

realizate 

prin tehnica 

quilling  

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

Globuri şi suporturi pentru 
lumânare pictate 

Dec-S2 - activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare; 
- activitate practic-aplicativă – 
pictură pe suport de sticlă – 
globuri şi suporturi pentru 
lumânări. 

- globuri din sticlă, 
suporturi pentru lumânări 
din sticlă, vopsea cu 
efect de perle, şablon. 

7 globuri şi 

suporturi 

pentru 

lumânare 

pictate 

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

 Decoraţiuni din fetru 
pentru brad  

Decem
brie-S3 

- activitate frontală-prezentarea 
subiectului și a modalității de 
realizare; 
- activitate practic-aplicativă – 
realizarea de decoraţiuni din 
fetru pentru brad  

- fetru, foarfeci, aţă de 
diferite culori, ace, 
umplutură vatelină, 
panglică colorată, 
nasturi, mărgele, 
şabloane. 

8 

decoraţiuni 

din fetru 

pentru brad  

Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

Expoziția de Crăciun Decem
brie-S4 

- activitate grupală - realizarea 
unei expoziţii în cadrul şcolii 
cu toate lucrările elevilor 
realizate în prima parte a 
proiectului.  
 

- toate lucrările elevilor  Școala 
Gimnazială 
„Liviu 
Rebreanu” 
Tîrgu Mureş 

Numele expertului: Pintilie Oana Codruţa  
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Semnătură:        

Data: 30.09.2014                                                         Avizat, 

Numele managerului de proiect:  

 Borșan Maria 

Semnătură: 

Dată: 30.09.2014
 

 


