
 

Un ghid complet de planificare pentru grădinițe, școli și licee, cu exemple de activități extrașcolare și 

extracurriculare, ateliere de creație si educație pentru copii fun și cu adevărat altfel! 

 

  

 

Școala Altfel 2018 –  Ordin Ministru 

Conform OMECS nr. 3.382/24.02.2017 care se referă la structura anului școlar 2017-2018, anul acesta, 

programul Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun 2018 are loc pe o durată de 5 zile consecutive 

lucrătoare în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018 pe baza unei planificări, la decizia şcolilor. 

În acest an școlar, fiecare unitate de învățământ poate desfășura acest program în funcție de 

planificarea activităților didactice, în oricare dintre aceste săptămâni. Singurele condiții sunt ca Școala 

Altfel să se susțină cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalul semestrului și să nu coincidă cu perioada 

tezelor semestriale. 

Săptămâna Școala Altfel 2018 este al șaselea an în care Ministerul Educației susține educația alternativă 

prin activități informale pentru copii prin “Programul Școala Altfel 2018 – Să știi mai multe, să fii mai 

bun!”. Profesorii și învățătorii sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc programul 

activităților, pe baza propunerilor venite din partea părinților și elevilor. Este important ca activitățile 

alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, informală. 

În 2018, până în data de 31 mai 2018 o săptămână este dedicată activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare, în cadrul programului „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM SCOALA ALTFEL 2018 

LICEUL VOCATIONAL DE ARTE PLASTICE HANS MATTIS TEUTSCH, BRASOV 

ACTIVITITATI SI ACTIUNI PROPUSE 

 Sectia:  Arhitectura, arte ambientale si design 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cerc pedagogic pentru profesorii de specialitate la Liceul de Muzica Tudor Ciortea/ luni ora 15.00 

Concurs-Selectia proiectelor pentru Concursul  international de Arte plastic  Baia Marea , organizat de 

Colegiul de Arte Hollosy Simon in colaborare cu  ISJ Maramures cu tema : Peisaj. Membrii juriului: Prof 

Bodo David si Prof Vetro B S Andrei 

Concurs - Realizarea si trimiterea lucrarilor pentru Simpozionul Internațional ”Fereastră către 

stele”Ediția a II-a din 26 - 27 mai 2018, Iași. Membrii juriului: Prof Bodo David si Prof Vetro B S 

Andrei  

Proiect - Jurizarea ilustratiilor de poezie lansat de firma JF Furnir. Membrii juriului: Prof Bodo David si 

Prof Vetro B S Andrei . Premierea va avea loc in data de 26 aprilie ora 12.00 

Bibliofilm -Derularea filmelor documentare despre viata si creatiile artistului Hans Mattis Teutsch la 

Biblioteca Scolii, actiune propusa de bibliotecara Alina M. 

Film club, - proiectii de filme documentar artistice despre viata si creatiiile celebre ale unor artisti 

faimosi din arta universala: Despre Jackson Polloc- Pollock 2000, Picasso – Inger si demon 

Art dopping -Proiect  artistic : Concurs intercatedra : Paleta - finantat de firma JF Furnir, Brasov. 

Workshop – realizarea colajelor de idei dupa lucrari celebre din arta universal. 

Workshop design – re-modelarea unui scaun celebru,  in colaborare cu Mediateca Universitatii 

Transilvania din Brasov. 

Redacții de presă / Revista scolii -Re-organizarea Cenaclului pentru realizarea ziarului scolii, Art Express, 

indrumator prof Lorincz Cristina impreuna cu membrii consiliul elevilor. 

Atelierele de creație pe care Asociaţia De-a Arhitectura le implementează în Săptămâna Şcoala Altfel 

introduc copiii și adolescenții în lumea arhitecturii. Elevii au șansa să experimenteze, să-și imagineze și 

să creeze obiecte de design, să analizeze și exploreze mediul construit contemporan și să învețe principii 

de baza despre procesul de construire. 

Atelierele de creație in aer liber – desene pe asphalt 



 

 

 

Expozitie din lucrarile de olimpiada judeteana 2018 

Grafitti action / free gestual paintings,  in incita liceului indrumat de prof Hudubet Horia 

Wall painting – finalizarea proiectelor pentru Casa varstnicilor. Sectia:  arta murala 

 Analize si dezbateri - pe baza temelor si lucrarilor realizate la olimpiada nationala de arte plastic si 

arhitectura 2018 / Bistrita Nasaud / coordonator Prof Bodo David 

Consultari /Coordonari - , indrumari  si schimburi de idei legate de proiectele de examen pentru 

competente profesionale 2018. Discutarea tematicilor. Sectia arhitectura / coordonator Prof. Arh. 

Potoschi Ana, Arh. Aldea Ioana 

Pregatire, meditatii, testari la discipline de bacalaureat. In colaborare cu profesorii de cultura generala 

Tur de documentare la Muzeul de Arta Brasov, coordonator Prof Vetro B S Andrei 

Vizita de documentare la Muzeul Etnografic, insotitor Prof Vetro B S Andrei 

Vizita de documentare Muzeului  Centrului Urban, insotitor Prof Vetro B S Andrei 

Expo UAP –TM - Vizita la Sala de expozitie Patria / expozitia de grup UAP Timisoara, coordonator Prof 

Vetro B S Andrei 

Vernisaj - Participare la Expozitie de sculptura / Vernisaj la Galeria Europe a sculptorului Horea Hudubet. 

Proiectii de secvente de proiecte 3 D mapping a fostului elev  a liceului / Boros Laszlo. Selectie realizata 

de prof Dimeny Andrei 

Excursie de documentare la Cluj/ Facultateat de arte plastic si design, vizite > muzee, galerii, gradina 

botanica. coordonator Prof Chitu Mariana 

Elaborare plan si design - Sedinta de catedra  ceea ce priveste standul  la Targul liceelor 2018.Membrii 

comisiei artistice vor propune si elabora noi variante afise, flyere,pliante pentru distribuirea informatiilor 

legate de admitere si pregatiri. 

Examen de aptitudini 2018 -Propunerea si intocmirea subiectelor si prelucrarea metodologiei admiterii 

in clasa a IX –a  

 


