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ADAPTARE PENTRU SITUA IA SPECIALĂ A STĂRII DE URGEN Ă / Ț Ț “ COALA ALTFEL DE ACASĂ” Ș
Nr.
Crt.

Denumirea activită ii ț Grup 
intă ț

Tipul activită ii ț Obiective Resurse 

1. STAREA DE URGEN ĂȚ
“COVID19”

Clasele 
a VI-a 
a VIII-a

- informare
-dezbatere
- vizionare filme 
tematice 

Con tientizare pentru ș
reac ie în caz de situa ii ț ț
de urgen ăț

1. https://www.euractiv.ro/facts-not-fake-coronavirus/ce-
inseamna-starea-de-urgenta-17899

2. https://www.youtube.com/watch?v=9ahQ0KavS_k

3. https://www.youtube.com/watch?v=i2jNvcgEeBg
2. ”ÎN FAMILIE NE 

DEZVOLTĂM, STĂM 
ACASĂ I NE Ș
PROTEJĂM!”

Clasele 
a VI-a 
a VIII-a

-activită i practice, ț
creative i ludice, ș
din domeniul 
educa iei ț
economice i ș
casnice moderne

- implicarea directă a 
copiilor în astfel de 
activită i este o ț
modalitate optimă de a-i 
distrage de la utilizarea 
excesivă a calculatorului 
sau a telefonului mobil,

1.http://www.isjiasi.ro/documente/activitati
%20extrascolare/Invatam%20in
%20%20familie_RED_EDUCATIV_ISJ_Iasi_martie_2020_
v2.pdf

2.http://www.creatissimo.ro/?
fbclid=IwAR2LX0sTdfqtbDi5rUPyw44ZBRqsLqDfLi3AJ0
O26G8SZL7-pCio4AEDi2E

3. „ ENIGME ÎNCĂ”  Clasele 
a VI-a 
a VIII-a

-vizite virtuale 
pagini fotografie
- vizionare film 
tematic 
-lectură 
-dezbatere

-con tientizarea ș
importan ei cunoa terii ț ș

tiin ifice ale diverselor ș ț
fenomene din natură  i ș
din  via a cotidianăț
-dezvoltarea creativită ii ț

i imagina iei ș ț
- dezvoltarea culturii 
generale i abilită ilor de ș ț
răspuns rapid i ș
cooperare.

1. Descoperiri care bulverseaza stiinta: 
https://www.youtube.com/watch?v=kBXL1eXMEdA

2. Mistere Pe Care Stiinta Nu Le Poate Explica, Lucruri Si 
Locuri Despre Care Nu Stim Nimic: 
https://www.youtube.com/watch?v=fMrkNNGTdEQ

3.  Mistere Si Anomalii In Romania * Intamplari Imposibile
Fara Nicio Explicatie: 
https://www.youtube.com/watch?v=oDstTBwKsL0

4. Vizitatorii din spa iu i Enigmele Terrei:ț ș  
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https://www.youtube.com/watch?v=tGHIU1hsLhM

5. Top 10 Mistere inexplicabile până acum : 
https://www.youtube.com/watch?v=-55PTSvYhz4

6. Revolu ie în tiin ă - Despre teleportare i ț ș ț ș
medicamente... electro-magnetice: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ibsRfurhCM

7. "Mistere la Grani ele Cunoa terii"ț ș  : EP.1 
https://www.youtube.com/watch?
v=2ydeQtyoLZE&list=PLn9jIN_ToNj9Tycfjav04NIzDzm1
WfGc1&index=7&t=0s

8. "Mistere la Grani ele Cunoa terii"ț ș  : EP.2 
https://www.youtube.com/watch?
v=4XW3fvB9Dg4&list=PLn9jIN_ToNj9Tycfjav04NIzDzm1
WfGc1&index=11&t=0s

9. "Mistere la Grani ele Cunoa terii"ț ș  : EP.3 
https://www.youtube.com/watch?
v=NATKNafHou4&list=PLn9jIN_ToNj9Tycfjav04NIzDzm1
WfGc1&index=16&t=0s

10. Pentagonul i Fenomenul OZN: ș
https://youtu.be/NDzfNYIOdbY

11. Flota de ozn-uri ce s-a apropiat de Pamant: 
https://youtu.be/XAW8IXpOJI4

12. ILLUMINATI TREBUIE SA NE PREGATIM: 
https://youtu.be/sEaDupafUYQ

13. CELE 13 FAMILII CE CONDUC LUMEA: 
https://youtu.be/lHqEogpl-3I

14. NASA Detine Probe Despre Lumea Din Interiorul 
Pamantului: https://youtu.be/TWUUOMysb_8
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15. Mistere din munţii şi subsolul României: 
https://youtu.be/D9JBjCSWLlw

4. VIZITE I Ș
DRUME II...Ț
VIRTUALE 

Clasele 
a VI-a 
a VIII-a

-vizite virtuale
-concurs on line
de cultură generală 

-con tientizarea ș
importan ei muzeelor i ț ș
parcurilor na ionale ț
- dezvoltarea culturii 
generale i abilită ilor de ș ț
răspuns rapid i ș
cooperare.

1.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#muzeul-acropole-din-atena-grecia

2.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#muzeul-louvre-paris

3.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#gradinile-botanice-regale-din-kew-londra

4.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#muzeul-metropolitan-de-arta-moderna-new-york

5.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#british-museum-londra

6.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#gradina-zoologica-din-san-diego

7.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#muzeul-national-de-istorie-naturala-washington-dc

8.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#acvariul-din-monterey-california

9.https://www.libertatea.ro/lifestyle/muzee-virtuale-
2914584#disney-world-orlando-florida-si-disneyland-in-
anaheim-california

10.https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact
=8&ved=2ahUKEwiz1I-
p7cToAhXDjKQKHTeuBiUQFjAAegQIARAB&url=http
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%3A%2F%2Fnaturalhistory.si.edu%2Fvisit%2Fvirtual-
tour&usg=AOvVaw2SP_dkaexSBhPpqmf1E9EE

11.Muzeele Vaticanului. Tur virtual  http://bit.ly/
2QbTc3m
12.Muzeul Hermitage, Sankt Petersburg. Tur 
virtual:  https://bit.ly/33tpGv7
13.Muzeul Prado, Madrid. Tur virtual:
http://bit.ly/2xts5tU
14.Muzeul Luvru, Paris. Tur virtual:   http://bit.ly/
2TMFQwp
15.Muzeul Metropolitan, New York. Tur virtual :
https://www.metmuseum.org/art/online-features/m
et-360-project

Precizări organizatorice: 

 Activită ile se adresează în general tuturor elevilor dar i unor clase intă, în func ie de preferin ele elevilor.ț ș ț ț ț
 Activită ile se vor desfă ura atât în mediul virtual pe grupurile de lucru, prin vizionarea materialelor recomandate, discu ii cât i prin aplica ii ț ș ț ș ț

practice / concursuri care vor fi documentate în limita posibilită ilor.ț
  Activită ile se vor desfă ura zilnic, în intervalul orar  9.00 – 15.00, în func ie de disponibilită ile logistice ale elevilor. ț ș ț ț

                    
                                                                                                                                           Întocmit,
                                                                                                                          Prof.  OPRESCU NARCIS DORU
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