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A 8 – CETĂŢENIE ACTIVĂ: RESURSE REGENERABILE                                
                                                                                                                                                                        Avizat, 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU 

perioada  

septembrie-decembrie 2014 

 
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU ATELIERUL A 8 - CETĂŢENIE ACTIVĂ: RESURSE REGENERABILE 
 

Nr.crt. Tema Activitatea Perioada Modalități de 

organizare/desfășurare 

Resurse Rezultate Locul de 

desfășurare 

1. Stabilirea, 

înregistrarea 

grupelor şi 

organizarea lor 

 

Norme de 

securitate și 

sănătate în 

muncă specifice 

atelierului 

Selectarea grupului țintă, 

conform procedurii stabilite 

 

Prezentarea proiectului 

elevilor şi părinţilor 

 

Prezentarea clubului 

elevilor selectaţi. 

 

 

Sept 2014 - ședință de lucru cu 

membrii echipei  de 

implementare a proiectului  

- selectarea elevilor din 

grupul țintă, conform 

procedurii stabilite 

- întâlniri cu elevii şi 

părinţii 

- prezentarea proiectului şi 

a specificului atelierelor 

- semnarea acordului şi a 

celorlalte documente 

-proiectul “Şcoala 

viitorului”  

-prezentare PP 

proiect 

-formulare 

-informare 

-proceduri de 

selectare a 

grupului ţintă 

-dosare 

individuale 

pentru elevii 

din grupul ţintă 

-tabel elevi 

Elevi - Club 

Cetăţenie 

activă - 

Resurse 

-sala de 

proiect 

 

 

 

-sala festivă 

 

 

 

-sala de clasă 

file:///D:/desk/Elevi%20-%20Club%20Cetăţenie%20activă%20-%20Resurse%20regenerabile%20-%20Copy.docx
file:///D:/desk/Elevi%20-%20Club%20Cetăţenie%20activă%20-%20Resurse%20regenerabile%20-%20Copy.docx
file:///D:/desk/Elevi%20-%20Club%20Cetăţenie%20activă%20-%20Resurse%20regenerabile%20-%20Copy.docx
file:///D:/desk/Elevi%20-%20Club%20Cetăţenie%20activă%20-%20Resurse%20regenerabile%20-%20Copy.docx
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regenerabile - 

Copy.docx 

Elevi - Club Cetăţenie 

activă - Resurse regenerabile - Copy.docx

 

Studierea bibliografiei 

pentru întocmirea 

planificării 

 

Planificarea activităților în 

cadrul atelierului 

Sept 2014 - studiu individual 

 

- activitate individuală 

practic-aplicativă pentru 

realizarea planificării 

-proiectul „Şcoala 

viitorului” 

-obiectivele 

proiectului 

-specificul 

atelierului 

-bibliografie de 

specialitate 

-resurse TIC, OER, 

Web 

-listă 

bibliografică 

-planificarea 

activităţilor A8 

- Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala 

proiectului 

 

 

Întocmirea necesarului de 

materiale pentru derularea 

activității 

Sept 2014 -activitate de elaborare a 

listei de  materiale 

necesare derulării 

activităţilor A8 

 - ofertă de 

materiale 

-listă cu 

materiale 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala 

proiectului 

Stabilirea normelor de 

protecţie a muncii şi 

securitate personală 

 

 

 

Sept 2014 -studiu individual în 

vederea realizării unui set 

de norme de protecţie a 

muncii, specifice 

atelierului şi de asigurare a 

securităţii şi sănătăţii celor 

-literatură de 

specialitate în ce 

priveşte 

regulamente 

şcolare şi de ordine 

interioară 

Proces_verbal_instruc

taj.doc

Proces_verbal_

instructaj.doc 

https://docs.go

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala 

proiectului 

file:///D:/desk/Elevi%20-%20Club%20Cetăţenie%20activă%20-%20Resurse%20regenerabile%20-%20Copy.docx
file:///D:/desk/Elevi%20-%20Club%20Cetăţenie%20activă%20-%20Resurse%20regenerabile%20-%20Copy.docx
file:///D:/desk/Proces_verbal_instructaj.doc
file:///D:/desk/Proces_verbal_instructaj.doc
https://docs.google.com/document/d/1NlGSCtCtzjMYSu_TM0ekmdWxwFxRLOrL1qZqqOg2gk4/edit
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Întâlnire cu elevii selectaţi: 

prezentarea atelierului şi a 

normelor specifice de 

protecţie şi de securitate în 

muncă și a legislației la 

nivel național și european 

 

Prezentarea Clubului 

Cetăţenie activă: Resurse 

regenerabile, a obiectivelor 

urmărite, a activităților 

planificate, a elevilor din 

grupul țintă 

 

implicaţi 

-stabilirea unui set de 

norme de protecţie a 

muncii şi securitate 

colectivă şi personală  

-întocmirea unui proces 

verbal de luare la 

cunoştinţă 

 

-joc de cunoaştere a 

membrilor grupului 

-activitate frontală cu 

membrii grupului țintă: de  

cunoaştere, de prezentare a 

specificului muncii în 

acest atelier, de prelucrare 

a normelor de protecţie a 

muncii 

-activitate individuală: 

semnarea procesului 

verbal referitor la normele 

ce trebuie respectate în 

cadrul atelierului 

-set de norme 

specifice 

-modele de procese 

verbale 

-post-ituri, 

flipchart, foi de 

flipchart, markere, 

foi A 4, pixuri 

 -listă de prezență 

-legea energiei din 

surse regenerabile 

http://www.avocatu

ra.com/ll707-legea-

energiei-din-surse-

regenerabile.html 

http://www.electric

afurnizaretn.ro/Util

einformatii-pentru-

clienti/Legislatie-

in-domeniul-

energetic.html 

 

ogle.com/docu

ment/d/1NlGS

CtCtzjMYSu_

TM0ekmdWx

wFxRLOrL1q

ZqqOg2gk4/ed

it 

-listă de 

prezenţă 

 

-cunoaşterea 

obiectivelor, 

activităţilor, 

elevilor din 

grupul ţintă  

-fotografii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sala de clasă 

2. Resursele 

Pământului  

 

Alegerea numelui, 

salutului, sloganului 

clubului  

 

Explicarea noţiunilor: 

resursă, regenerabil, 

Octombrie 

2014 

 

 

-joc de spargere a gheţii 

-Brainstorming: stabilirea 

numelui, salutului, 

sloganului clubului 

- activitate frontală: 

Ciorchine -  calităţile unui 

-ecusoane 

-flipchart, foi de 

flipchart, markere, 

post-ituri, 

videoproiector, 

laptop, aparat foto 

-numele, 

salutul, 

sloganul, 

clubului 

-ecusoane 

-listă cu 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala de clasă 

http://www.avocatura.com/ll707-legea-energiei-din-surse-regenerabile.html
http://www.avocatura.com/ll707-legea-energiei-din-surse-regenerabile.html
http://www.avocatura.com/ll707-legea-energiei-din-surse-regenerabile.html
http://www.avocatura.com/ll707-legea-energiei-din-surse-regenerabile.html
http://www.electricafurnizaretn.ro/Utileinformatii-pentru-clienti/Legislatie-in-domeniul-energetic.html
http://www.electricafurnizaretn.ro/Utileinformatii-pentru-clienti/Legislatie-in-domeniul-energetic.html
http://www.electricafurnizaretn.ro/Utileinformatii-pentru-clienti/Legislatie-in-domeniul-energetic.html
http://www.electricafurnizaretn.ro/Utileinformatii-pentru-clienti/Legislatie-in-domeniul-energetic.html
http://www.electricafurnizaretn.ro/Utileinformatii-pentru-clienti/Legislatie-in-domeniul-energetic.html
http://www.electricafurnizaretn.ro/Utileinformatii-pentru-clienti/Legislatie-in-domeniul-energetic.html
https://docs.google.com/document/d/1NlGSCtCtzjMYSu_TM0ekmdWxwFxRLOrL1qZqqOg2gk4/edit
https://docs.google.com/document/d/1NlGSCtCtzjMYSu_TM0ekmdWxwFxRLOrL1qZqqOg2gk4/edit
https://docs.google.com/document/d/1NlGSCtCtzjMYSu_TM0ekmdWxwFxRLOrL1qZqqOg2gk4/edit
https://docs.google.com/document/d/1NlGSCtCtzjMYSu_TM0ekmdWxwFxRLOrL1qZqqOg2gk4/edit
https://docs.google.com/document/d/1NlGSCtCtzjMYSu_TM0ekmdWxwFxRLOrL1qZqqOg2gk4/edit
https://docs.google.com/document/d/1NlGSCtCtzjMYSu_TM0ekmdWxwFxRLOrL1qZqqOg2gk4/edit
https://docs.google.com/document/d/1NlGSCtCtzjMYSu_TM0ekmdWxwFxRLOrL1qZqqOg2gk4/edit
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ecologie 

 

Resursele naturale ale 

Pământului 

 

 

 

ecologist 

 

-vizionarea şi discutarea 

unor filme despre resursele 

naturale, regenerabile, 

epuizabile, inepuizabile, 

despre acţiunile oamenilor 

de exploatare a acestor 

resurse 

-dezbatere - efectele 

acestor acţiuni 

https://www.youtu

be.com/watch?v=X

Wp4N7_a-AA 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

RoPhVBzV7E 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=k

kbmijuAvlM 

calităţile unui 

ecologist 

-dezvoltarea 

spiritului critic 

prin analiza 

unor situaţii 

problemă şi 

luarea unor 

decizii 

-listă de 

prezenţă 

-fotografii 

Piramida resurselor 

 

Scrisoare de mulţumire 

Pământului 

Octombrie 

2014 

-joc de spargere a gheţii 

-jocul didactic „Alege 

resursa” 

-identificarea resurselor 

Pământului pe baza unor 

jetoane cu imagini 

-activitate practică de 

realizare a unei piramide a 

resurselor  

-activitate frontală de 

formulare a unei scrisori 

de mulţumire pentru 

Pământ 

-ecusoane 

-jetoane cu 

imagini, flipchart,  

foi de flipchart, 

lipici, aparat foto 

-joc didactic 

 

-piramida 

resurselor 

-identificarea 

tipurilor de 

resurse 

-scrisoare  

-formarea 

deprinderii de 

a întocmi o 

scrisoare 

-listă de 

prezenţă 

-fotografii 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala de clasă 

Şi eu mă costumez de 

Halloween! 

Octombrie 

2014 

-discuţie colectivă legată 

de sărbătoarea de 

Halloween 

-prezentarea unor 

-laptop, 

videoproiector 

-fotografii  

-flipchart,  foi de 

-stabilirea 

rolului fiecărui 

elev 

-listă cu 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

https://www.youtube.com/watch?v=XWp4N7_a-AA
https://www.youtube.com/watch?v=XWp4N7_a-AA
https://www.youtube.com/watch?v=XWp4N7_a-AA
https://www.youtube.com/watch?v=6RoPhVBzV7E
https://www.youtube.com/watch?v=6RoPhVBzV7E
https://www.youtube.com/watch?v=6RoPhVBzV7E
https://www.youtube.com/watch?v=kkbmijuAvlM
https://www.youtube.com/watch?v=kkbmijuAvlM
https://www.youtube.com/watch?v=kkbmijuAvlM
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fotografii cu costume de 

Halloween, confecţionate 

din materiale reciclabile 

-alegerea personajelor de 

carnaval 

-întocmirea unei liste cu 

necesarul de materiale 

pentru confecţionarea 

costumelor 

-propuneri de activităţi 

distractive pentru carnaval 

flipchart, markere 

-aparat foto 

 

necesarul de 

materiale 

reciclabile 

-listă cu 

activităţi 

distractive 

incluse în 

programul 

carnavalului 

-listă de 

prezenţă 

-fotografii 

sala de clasă 

Costume de Halloween Octombrie 

2014 

-atelier de lucru 

-activitate practică de 

confecţionare a  unor 

costume de Halloween 

 

-materiale 

reciclabile 

-instrumente de 

lucru (foarfece, 

lipici, capsator, 

perforator) 

-aparat foto 

 

-costume de 

carnaval 

-listă de 

prezenţă 

-fotografii 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala de clasă 

Carnaval de Haloween Octombrie 

2014 

-desfăşurarea carnavalului 

de Halloween după 

programul stabilit 

-parada costumelor 

-parada măştilor 

-probe distractive de 

concurs, organizate pe 

grupe 

-premierea participanţilor 

-laptop 

-materiale pentru 

probele de concurs 

(ecusoane cu 

numere, jetoane 

colorate, pahare de 

plastic, hârtie 

igienică) 

-costume de 

-parada 

costumelor 

-parada 

măştilor 

-premii 

-listă de 

prezenţă 

-fotografii 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala de clasa 



 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în oameni!” 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU” 

TÂRGU MUREȘ 
 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB” 

TURNU ROȘU 

 

carnaval 

-diplome 

-aparat foto 

3. Un oraş verde Excursie tematică – „Oraşul 

verde” 

 

Noiembrie 

2014 

-organizarea unei excursii 

tematice pe traseul Avig – 

Turnu Roşu - Sibiu 

-desfăşurarea excursiei 

-activitate de observare a 

mediului înconjurător în 

ceea ce priveşte curăţenia, 

dotarea cu coşuri de gunoi, 

varietatea plantelor, 

aspectul clădirilor 

-întâlnire cu reprezentanţii 

primăriei din Avrig; 

sesiune de discuţii pe tema 

„Avrig – oraş verde”; 

prezentarea proiectului; 

-vizită la Muzeul 

„Gheorghe Lazăr” Avrig 

-schimb de experienţă la 

Şcoala Gimnazială „Matei 

Basarab” Turnu Roşu 

-organizarea unor activităţi 

cu elevii 

-vizită în oraşul Sibiu 

-dosar de excursie 

-indicatori 

observaţionali 

-proiectul „Avrig – 

oraş verde” 

-Muzeul 

„Gheorghe Lazăr” 

Avig 

-Jocuri de 

intercunoaştere 

-Centrul vechi 

Sibiu 

-Cetatea Medievală 

Sibiu 

-familiarizarea 

cu proiectul 

„Avrig – oraş 

verde” 

-cunoaşterea 

personalităţii 

lui Gheorghe 

Lazăr 

-familiarizarea 

cu unele 

obiective 

turistice ale 

oraşului Sibiu 

-chestionar 

-fotografii 

-oraşul 

Avrig 

-Primăria 

Avrig 

-Muzeul 

„Gheorghe 

Lazăr” 

Avrig 

-Şcoala 

Gimnazială 

„Matei 

Basarab” 

Turnu Roşu 

-oraşul Sibiu 

Vizită la Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Târgu-

Mureş 

Noiembrie 

2014 

-vizită tematică la Agenţia 

pentru Protecţia Mediului 

-încheierea unui 

-vizită tematică 

-Agenţia pentru 

Protecţia Mediului 

-cunoaşterea 

unor insituţii 

care se ocupă 

Agenţia 

pentru 

Protecţia 
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 parteneriat 

- sesiune de discuţii cu un 

reprezentant legal 

-informare în spiritul 

respectului faţă de mediul 

înconjurător 

-informare 

-sesiune de discuţii 

de protecţia 

mediului 

-informarea 

elevilor în 

spiritul 

respectului faţă 

de mediu 

Mediului 

Vizită la Direcţia Silvică 

Mureş 

Noiembrie 

2014 

-vizită tematică la Direcţia 

Silvică Mureş 

-încheierea unui 

parteneriat 

- sesiune de discuţii cu un 

reprezentant legal 

-informare în spiritul 

respectului faţă de mediul 

înconjurător 

-vizită tematică 

-Direcţia Silvică 

Mureş 

-informare 

-sesiune de discuţii 

-cunoaşterea 

unor insituţii 

care se ocupă 

de protecţia 

mediului 

-informarea 

elevilor în 

spiritul 

respectului faţă 

de mediu 

-Direcţia 

Silvică 

Mureş 

Vizită la Administraţia 

Bazinală de Apă Mureş 

Noiembrie 

2014 

-vizită tematică la 

Administraţia Bazinală de 

Apă Mureş  

-încheierea unui 

parteneriat 

- sesiune de discuţii cu un 

reprezentant legal 

-informare în spiritul 

respectului faţă de mediul 

înconjurător 

-vizită tematică    

 -Administraţia 

Bazinală de Apă 

Mureş 

-informare 

-sesiune de discuţii 

-cunoaşterea 

unor insituţii 

care se ocupă 

de protecţia 

mediului 

-informarea 

elevilor în 

spiritul 

respectului faţă 

de mediu 

Administraţi

a Bazinală 

de Apă 

Mureş 

4. Cei 3 R în 

aplicare 

Reciclare 

 

Decembrie 

2014 

-Brainstorming – acţiuni 

de protejare a mediului 

--laptop, 

videoproiector 

-listă cu acţiuni 

de protejare a 

Școala 

Gimnazială 
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-iniţierea unei campanii de 

colectare a hârtiei 

-realizarea unui afiş în 

scopul popularizării 

acţiunii întreprinse 

-expunerea afişului în 

incinta şcolii şi pe 

panourile din cartier 

-fotografii, filme 

-flipchart,  foi de 

flipchart, markere 

-aparat foto 

mediului 

-afiş 

-fotografii 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala de clasă, 

cartierul 

Dâmbu 

Pietros 

Refolosire 

Recondiţionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

2014 

 

 

 

 

 

-Braistorming: Ce putem 

refolosi? Ce putem 

recondiţiona? 

-activitate practică: 

refolosirea tuburilor de 

carton de la hârtia igienică 

şi a becurilor arse 

-activitate practică: 

realizarea unor obiecte din 

materiale reciclabile 

 

-laptop, 

videoproiector 

-fotografii, filme 

-flipchart,  foi de 

flipchart, markere 

-aparat foto 

 -materiale 

refolosibile 

-instrumente de 

lucru 

-listă cu 

materiale care 

pot fi 

recondiţionate, 

refolosite 

-obiecte din 

materiale 

refolosibile 

-fotografii 

-expoziţie 

Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

sala de clasă 

 

 

 

Campanie de colectare a 

hârtiei 

Decembrie 

2014 

 

 

-acţiune practică de 

colectare a hârtiei 

-transportarea hârtiei la un 

centru de reciclare 

-realizarea unui film  

-cameră video 

-mijloc de transport 

-hârtie şi carton 

-centrul de 

colectare REMAT 

Mureş 

-acţiune de 

colectare 

-familiarizarea 

elevilor cu 

organizarea 

campaniilor de 

colectare 

-film 

- Școala 

Gimnazială 

„Liviu 

Rebreanu”, 

curtea şcolii 

-Centrul de 

colectare 

REMAT 

Mureş 

Sesiune de analiză a Decembrie Analiza,dezbaterea, turul -laptop -fotografii Școala 
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