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PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
"Şcoala altfel: să ştii mai multe, sa fii mai bun"
27-31 MARTIE 2017

LUNI, 27.03.2017
Nr.
Crt.
1

Ora

Denumirea
activităţii
“Biodiversitatea
lumii vii.
Dezbateri.”

Obiective urmărite

2

8-10

”Hristos împărtășit
copiilor”

-conferință cu părintele Paroh
-vizitarea locașului de cult
-vizionarea a scurt-metrajelor pe
tema propusă

3

8-12

-Tehnica altoirii
-Tehnica curatirii
pomilor fructiferi(
la mar)

Utilizarea
instrumentarului activitate pe
specific altoirii,alegerea metodei grupe,
adegvate de altoire
Recunoastere formatiunilor de
rod la măr, realizarea curatirii de
fructificare

4

8-12

Zodiile…in
literatura

Capacitatea de sesizare a
conexiunilor dintre o trasatura de
caracter si reflectarea acesteia in
opera scriitorului
-identificarea profesiei potrivite in
raport cu trasatura de caracter
dominant

8-10

-Utilizarea adecvată a
terminologiei specifice biologiei în
diferite situații de comunicare

Tipul
activităţii
activitate pe
grupe

Responsabil

Participanţi/
invitaţi
elevii clasei a
XII a D

Evaluarea
activităţii
-vizionare
documentar
- dezbateri de caz

dialog
dezbatere

Prof. Silviu
Lupu
Prof. Sîrghea
Robert

Elevii claselor
a XI-a C
a XII-a A, D

Vase și obiecte
de cult
video-proiector
computer

Prof. Draghin
Vasile

Clasa IXDp, XI
aD p,XII D

Fisa de lucru

Clasele IX-XII

Video-proiector
Fise de lucru

prof.
Tudorache
Nicoleta

Activitate pe Prof. Moscalu
grupe
Anamaria
Prof. Vieru
Anca

5

8-14

Atelier de creatie :
“Primavara in
sufletele noastre”
1.Felicitari pentru
sarbatorile de
Paste
2. Caricaturi
3. Peisaje de
primavara si
natura statică
4. Colaje
5. Rasarit in Paris

-sa dezvolte imaginatia,
creativitatea si indemanarea
elevilor;
-sa incurajeze elevii sa se exprime
prin desen.

-activitate
pe grupe

Prof. Pal
Adriana, Prof.
Prisecariu
Camelia,
Prof. Nechifor
Violeta,
Prof. Feodorov
Ileana, prof.
Crasmariuc
Tatiana,
Prof. Bejan
Ioan

Realizarea de
expozitii si
premierea
elevilor

6

9-11

Incursiune in
lumea patiseriei

cunoasterea procesului
tehnologic in industria panificatiei

vizita la
fabrica TacTac

cl a XI aB,
aXIIaD, aXIa
Dp

dezbatere

7

9-11

‘’Cei mai buni
dintre cei mai
buni’’

Formarea unor abilitati in echipa

activitate pe
grupe, intre
clasele a X-a
Dp si a XI-a
Bp

Ing. Jitaru
Marinela
Ing. Tabacaru
Carmen
Ing. Sima
Micaela
Prof.
Sarafinceanu
Camelia
Prof.
Mosneagu
Maria

cl a X-a Dp
cl a XI-a Bp

set de intrebari
diplome/ premii

8

9-12

“Violența dușman
social și personal”

-să identifice cauzele și diferite
tipuri de violență
-să conștientizeze efectele
violenței
-să găsească soluții pentru
rezolvarea pe cale nonviolentă a
situațiilor conflictuale.

-activitate
frontală, pe
grupe,
individuală

prof. Nechifor
Violeta
prof.
Țuchendrea
Cristina

elevii clasei a
X a B.

-fișe de lucru
individuale,
-dezbateri de caz,
-joc de rol.

9

9-12

Ne jucăm
împreună!

- Dezvoltarea abilităților de
relaționare corectă elev-elev și
elev-profesor, în timpul
activităților recreative

activități pe
grupe

prof. Patraș
Ștefania
prof. Vasilencu
Sorin

elevii claselor
a XI-a și a XIIa

chestionar

10

9-13

Rubik - cubul
magic

Dezvoltarea gandirii logice, a
perseverentei, a capacitatii de a
aprecia rigoarea, ordinea si
eleganta in rezolvarea unei
probleme sau dezvoltarea unei
teorii, de a aplica un algoritm de
rezolvare a unei probleme

ateliere de
lucru

Prof. Hutuleac
Mihaela
Prof. Gaspar
Raducu

- elevii
claselor IX XII pasionati
de tainele
matematicii,
-profesori

fotografii

11

10-13

Incondeierea
oualelor cu motive
traditionale

Elevii vor constientiza importanta
pastrarii traditiei

prof. Onu
Roxana Elena

Elevii claselor
aIX aA, B
aX aA,XIa A,
a XIIa C , XII
D, X aAp

12

11-13

“Jocuri educative”

dezvoltarea abilitatilor de
comunicare in limbile straine prin
jocuri educative

activitati
frontale si
pe grupe

Prof.FinariuAndor Eliza
prof.
Agrigoroae
Camelia

elevii claselor
a X-a Cp, XI
Cp, IX B

jocuri

13

12-14

Relatia elev profesor-familie

intelegerea rolului familiei si
profesorilor in viata
adolescentului

vizionare
film

Ing. Sima
Micaela,Ing.
Jitaru Marinela
Ing. Tabacaru
Carmen

cl a XID a,
aXIIaD, aXIa
B

dezbatere

Activitate
pe grupe si
individual
ATELIER

oua, lampi,
chisite

14

15

12-14

13-14

Testarea tipurilor
de inteligenta

Reguli de circulatie

Director,
Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

-identificarea tipurilor de
inteligenta pentru inlesnirea
alegerii carierei
-respectarea regulilor de
circulatie

Film
documentar

Prof.Suficeanu
Geanina
Prof. Patras
Stefania

frontala

Costea
Dumitru, Lazar
Costel, Olaru
Mihai

Cl aXII-a
A,B,C,D

Activitate online

XAp, XIAp
Politia TgFrumos

dezbatere

Consilier educativ,
Prof. Mihai Silvioara Madalina

MARTI, 28.03.2017

Nr.
Crt.
1

Ora

Denumirea
activităţii
Viata si activitatea
savantului Isaac
Newton

Obiective urmărite

2

8-11

Incondeierea
oualelor cu motive
traditionale

Elevii vor constientiza
importanta pastrarii
traditiei

3

8-12

“Arta de a trai cu
eleganta”

sa identifice si sa aplice in activitate pe prof. Mihai
mod corect concepte si grupe
Silvioara
norme din sfera valorilor
Madalina
umane;
prof. Astefanei
-sa accepte si sa respecte
Irina
regulile de comportament
general-valabile, precum si
ale grupului de apartenenta

4

8-12

“Teatrul...poarta
spre visare, creatie
si educatie”

-sa trezeasca interesul
elevilor pentru teatru;
-sa incurajeze elevii sa se
exprime in fata unui public.

8-10

-sa cunoasca viata, diverse
descoperiri si legi fizice ale
acestuia.

Tipul
activităţii
-activitate
pe grupe

Responsabil

Activitate
pe grupe si
individual
ATELIER

prof. Onu Roxana
Elena, psih. Nina
Creanga

activitate pe
grupe

prof . Andrei
Elena Cristina

prof. Pal AdrianaIulia
prof. Patras
Stefania

Participanţi/
invitaţi
cls. a X-a A si B,
a XI-a C

Evaluarea
activităţii
chestionar

Cl. IX a A
, B cl. aX aA
cl .XIa A, cl. a
XIIa C , XII D,cl.
X aAp
-elevii claselor
IX-XII

oua, lampi,
chisite

elevii claselor a
IX-a A, B, Bp,
Cp, Dp si a X-a
A, B

Elevii din trupa
de teatru vor
juca in mai
multe scenete si
vor incanta
publicul cu
diferitele lor
talente

chestionare,
-fise de lucru.

5

9-11

6

9-11

7

9-11

8

9-12

In lumea
automobilelor

vizita la service auto

-să formeze și să exerseze
aptitudinile și abilitățile de
informare ale elevilor cu
„Hrană pentru
privire la educația pentru
viață”
sănătate și stil de viață
sănătos;
-să identifice oportunități și
soluții în domeniu
alimentar.
Activitatea constă in
promovarea unor
comportamente sănătoase
„Alimenteaza-te cu alimentare, perecum și
sănătate”
documentarea,identificarea
produselor bio, vor
prezenta materiale
informative,referate,
prezentare in Power –
Point. Se va prezenta fim
didactic.
Descoperirea principalelor
stiluri de îmbrăcăminte
Stiluri de
adaptate
imbracaminte
pentru diferite ocazii:
petreceri, şcoală, zi de
lucru

lectie vizita

Ing. Jitaru
Marinela
Ing. Tabacaru
Carmen
Ing. Sima Micaela
m.i.Dumitru
Costea
prof. Țuchendrea
Cristina
prof. Nechifor
Violeta

cl a XI aB,
aXIIaD, aXIa D
p

elevii claselor a
IX Bp. și a X a B

-chestionare,
fișe de lucru,
desene, afișe,
studii de caz.

Dezbatere

Prof. Prisecariu
Camelia
Prof. Găină Larisa

Clasele XI-A
XI C

La sfarsitul
activitatii elevii
vor putea
deosebi
alimentele
sanatoase de
cele
nesanatoase

Activităţi pe
grupe

Ing.Serban V, Ing.
Ştifii Elena,
Ing.Strugariu
Gabriela
M.I. Marcu
Ecaterina
M.I. Crîşmăriuc
Tatiana

-activitate
frontală, pe
grupe,
individuală

a-IX-a B
a-X-a E prof.
a-X-a D prof

dezbatere

Prezentarea se
realizează
teoretic apoi
are loc o paradă
a modei cu
diverse stiluri
de
îmbrăcăminte

9

9-12

10

9-13

Traditii si obiceiuri
Pascale(simboluri
confectionate)

“Cupa liceului” fotbal (fete +
baieti)
11
Sudoku
10-14

12

13

10-14

11-13

Vizionare dvd:
Balenele inapoi in
ocean
Corpul umandincolo de limite
Pinguinii-imparatii
gheturilor

„Apa si importanta
ei”

Stimularea creativitatii si a
imaginatiei elevilor

Dezvoltarea capacitatilor
de lucru in echipa.
Dezvoltarea spiritului
competitional si de fairplay.
Formarea obisnuintei de a
recurge la concepte si
metode matematice in
abordarea unor situatii
cotidiene sau pentru
rezolvarea unor probleme
practice
Organizarea de date despre
lumea vie, selectate din
diverse surse de
documentare, conform
unor criterii enunțate

Activitatea constă in
promovarea resurselor
naturale, poluarea apei,
cauza poluarii, prezentarea
de materiale
informative,referate,
importanta apei

Exprimarea
opiniilor
elevilor fata
de traditii

Concurs

Sarafinceanu
Camelia

Prof. Vasilencu
Sorin
Prof. Curecheriu
Catalin

a X-a Dp

Toate clasele

Ateliere de
lucru

Prof. Hutuleac
Mihaela

elevii claselor
IX -XI

Vizionare
film
documentar

Prof. Ciobanu Lili

Elevii claselor a
IX-a B, a IX-a
Bp, a IX-a Cp, a
IX-a Dp, a X-a
A, a X-a B

dezbatere

Prof. Bita Mihaela
Prof. Găină Larisa

XI C

lucru individual
si valorificarea
artei
Recompensarea
echipelor
castigatoare cu
diplome si cupe

Fise de lucru

dezbateri

Aparat de filmat
și de
fotografiat, foi,
pix,
videoproiector,
ecran,
prezentare PPT,
refera

14
11-13

Strategii de
invatare eficienta.
Pregatirea
psihologica pentru
examen

Educarea adolescentului in
vederea pregatirii unui
examen

15
12-13

Religia in viata
liceanului

16

12-14

“Tesla-stapanul
fulgerelor”

Director,
Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

educarea adolescentului
din prisma religiei

Stimularea curiozitatii
pentru studierea obiectelor
si a fenomenelor;
Perceperea modului de
realizare a descoperirilor
stiintifice si influenta lor
asupra vietii cotidiene;
Imbogatirea culturii
generale

Activitate pe prof. Dumbrava
grupe si
Catalina, Prof.
individual
Onu Roxana
Elena, psih. Nina
Creanga
dezbatere
Ing. Tabacaru
condusa de
Carmen
Preotul
Ing. Sima Micaela
Paroh
Ing. Jitaru
Zugravu
Marinela
Nicolae

cl.XII A, a XIIa
C, aXIIa D

dezbatere
aXIIaD, aXIa D,
aXIa B

Vizionare
documentar
Discutii
Film
documentar

Prof. Necoara
Natalia

Clasele a XI-a
prof.

Consilier educativ,
Prof. Mihai Silvioara Madalina

MIERCURI, 29.03.2017

Nr.
Crt.
1

Ora

2

8-12

8-10

Denumirea
activităţii
“Curiozitati din
Fizica” Vizionare
de film

“La plimbare prin
Europa…”

3

4

8-12

Vizionare dvd:
Balenele inapoi in
ocean
Pinguinii-imparatii
gheturilor
Lei vs hiene
Traficul de fiinte
umane
Marele urs din
padurea tropical

8-14
“Cupa liceului” tenis (fete + baieti)

Obiective urmărite
Dezvoltarea interesului
fata de stiinta

-să manifeste interes faţă
de cultura şi civilizaţia altor
popoare;
- să aprecieze frumosul din
artă/cultură.

Organizarea de date despre
lumea vie, selectate din
diverse surse de
documentare, conform
unor criterii enunțate

Dezvoltarea capacitatilor
de lucru in echipa.
Dezvoltarea spiritului
competitional si de fairplay.

Tipul
activităţii
activitate
frontala

- activitate
frontală

Vizionare
film
documentar

Concurs

Responsabil
prof. Ciobanu
Ramona

prof.Aştefanei
Irina, Prof. Mihai
Madalina

Prof. Ciobanu Lili

Prof. Vasilencu
Sorin
Prof. Curecheriu
Catalin

Participanţi/
invitaţi
elevii
classelor IXXII

elevii claselor
IX-XII

Elevii claselor
a IX-a B, a IX-a
Bp, a IX-a Cp,
a IX-a Dp, a Xa A, a X-a B

Toate clasele

Evaluarea
activităţii
Confectionare
planse

Pliante, planşe,
desene,
prezentări ppt

dezbateri

Recompensarea
echipelor
castigatoare cu
diplome si cupe

5

9-10
“S.O.S Limba
romana!”

6
9-11
„Primii pași în
afaceri”

7

9-11
Pompier in
devenire

8

-să-și însușească
cunoștințele necesare
despre inițierea, derularea
și reușita unei afaceri.
-să-și valorifice propriul
potențial în perspectiva
gestionării eficiente a
propriei afaceri.
instruirea elevilor in caz de
incendiu

Activitate
frontala

- activitate
pe grupe,
frontală,
individuală,
dezbatere

vizita si
instruire la
Unitatea de
Pompieri Tg
Frumos

9-12

Valori locale

9

-sa identifice si sa
corecteze cele mai
frecvente greseli de scriere
si de exprimare;

Activitate de promovare a
valorilor locale

Expunere de
publicatii

Prof. Pal AdrianaIulia

prof. Țuchendrea
Cristina
prof. Nechifor
Violeta

Ing. Sima
Micaela,Ing. Jitaru
Marinela
Ing. Tabacaru
Carmen
Olaru Mihai
Fripis Dan
Stifii Ioan
Maftei Gabriel
Prisacariu
Mihaela
prof. de limba si
literatura romana,
engleza, franceza

Prezentari ppt
Fise de lucru
Toate clasele

-ghid de afaceri,
-exemple de
afaceri de succes.
elevii claselor
a X, a, a XI a.

cl a XID a,
aXIIaD, aXIa B

dezbatere

Invitati din
lumea literara
locala

9-12

discutii, impresii
Specialitati de post

metode si abilitati de lucru
in echipa

specialitati
sanatoase
facute in
casa

Sarafinceanu
Camelia

clasa a X-a Dp
clasa aXI-a Bp

10

9-13

Decoraţiuni
interioare din
deşeuri textile si
materiale
recuperabile eco

11

10-11
Spatiul francofon
in imagini

12

10-12
Poftiți la teatru!

13

10-12
Fizica distractiva

Activitatea constă în
executarea diferitelor
decoraţiuni interioare din
deşeuri textile şi materiale
recuperabile ECO.

-vizitarea spatiului
francofon prin intermediul
imaginilor

- Dezvoltarea abilităților
artistice și de interacțiune
socială;
- Transmiterea către public
a emoțiilor și trăirilor
asociate unei comedii
Stimularea
imaginatiei,atentiei si
gandirii logice;
Dezvoltarea spiritului de
competitie;
Realizarea conexiunii intre
aspectele toretice ale fizicii
si influenta lor in viata
cotidiana

Activităţi pe
grupe

Ing. Serban
Valerica, Ing. Ştifii
Elena,
Ing. Strugariu
Gabriela
M.I. Marcu
Ecaterina
M.I. Crîşmăruc
Tatiana

-prezentare
ppt
-activitate
frontala

prof. FinariuAndor Eliza

activitate
pe grupe

prof. Patraș
Ștefania

a IX-a B
a X-a E prof.
a-X-D prof.

Prezentarea se
realizează
teoretic apoi are
loc executarea
practică a
decoraţiunilor
din materiale
textile şi
materiale
recuperabile ECO
urmată de o
expoziţie

elevii clasei a
X-aCp
chestionare

prof. Pal Adriana

Concurs

Prof.
Necoara
Natalia
Prof.
Ciobanu
Ramona

elevii
claselor a IXa Bp, Dp
și a X-a
Clasele
a IX-a

Recompensarea
cu diplome a
grupei
castigatoare

14

11-14
Călătorie… în jurul
lumii

15

11-14
Locul de muncă
preferat de mine

-Îmbogățirea cunoștințelor
cu privire la cultura și
tradițiile altor popoare
Dezvoltarea înclinației spre
călătorii

Individuală

-Dezvoltarea
interesului
pentru căutarea unui loc de Activitate pe
muncă
grupe

Prof. Moscalu
Anamaria

Prof. Feodorov
Ileana
Consilier şcolar
Creangă Nina

Elevii claselor
a XI-a A, B p

Discuții,
dezbatere în
urma prezentării
PowerPoint

Elevii clasei a
XI-Cp

Chestionare, fişe
de lucru

Director,

Consilier educativ,

Prof.ing. Prisacariu Mihaela

Prof. Mihai Silvioara Madalina

JOI, 30.03.2017

Nr.
Crt.
1

Ora

Denumirea
activităţii

Tipul
activităţii

Responsabil

activitate pe
grupe

prof.
Tudorache
Nicoleta

Participanţi/
invitaţi
prof.
Astefanei
Irina, Pal
Adriana,
Costea
Dumitru
elevii Liceului
Tehnologic
“Petru Rares”
elevii clasei a
IX a A şi a IX
a Ap

Activitate
frontala

Prof. Suficeanu
Geanina

elevii claselor
IX-XII

8
Vizita de studiu la
Castelul Peles,
Bran, cetatea
Rasnov

2

8-10

3

8-10

“Fascinanta
diversitate a
lumii vii.
Vizionare filme
documentare.”
Apa-film
documentar

4

Obiective urmărite

9-11

„Violența dușman
social și personal”

-stimularea interesului elevilor
pentru istoria si geografia tarii;
- cresterea coeziunii colectivului
de elevi si consolidarea
spiritului de echipa

Organizarea de date
despre lumea vie, selectate din
diverse surse de documentare,
conform unor criterii enunțate
-constientizarea efectelor
actiunilor pe care le facem in
fiecare zi asupra calitatii apei
-să identifice cauzele și diferite
tipuri de violență
-să conștientizeze efectele
violenței
-să găsească soluții pentru
rezolvarea pe cale nonviolentă a
situațiilorconflictuale.

-excursie

prof. Mihai
Silvioara
Madalina

Evaluarea
activităţii
-intocmirea
unui raport cu
impresii
despre locurile
vizitate

Dezbateri

-chestionare

-activitate
frontală, pe
grupe,
individuală

prof. Nechifor
Violeta
prof.
Țuchendrea
Cristina

-fișe de lucru
individuale,
-dezbateri de
caz,
-joc de rol.
elevii clasei a
X a B.

5

6

9-13

Decoraţiuni
interioare din
deşeuri textile şi
materiale
recuperabile Eco

Activităţi pe
grupe

Ing. Şerban
Valerica, Ing.
Ştifii Elena, Ing.
Strugariu
Gabriela

9-13
“Vizita la Palatul
Culturii Iasi”

7

10-14

Ecologizarea

8

10-14

Primul ajutor in
caz de accident

9

10-12
Jocuri educative

10

Activitatea constă în realizarea
de obiecte decorative

10-12

”Personalitatea
ta”

elevii vor putea vedea expozitii
de tablouri si o multitudine de
dovezi ale trecutului nostru
istoric.
-incurajarea elevilor sa participe
la activitatile de ecologizare
Demonstrare de acordare a
primului ajutor in caz de
electrocutare
-prezantare de echipamente
SMURD
dezvoltarea
abilitatilor
de
comunicare in limbile straine
prin jocuri educative
Prezentarea principalelor tipuri
de personalitate. Determinarea,
printr-un chestionar, a tipului
de personalitate a fiecărui elev.
Se vor forma grupuri de lucru pe
fiecare personalitate.

activitate
frontala

Activitate pe
grupe

activitate
frontala si pe
grupe
Expunere,
Dialog

prof.Gaina
Larisa

M. I. Baltag
Vasile
Prof.Colotin
Gabriel

Prof. FinariuAndor Eliza
Prof. Agrigoroae
Camelia
Prof. Sîrghea
Robert

a IX-B, a X-a E
prof.
a X-a D prof.

prof.Ciobanu
Ramona
prof.
Prisecariu
Camelia
elevii claselor
IX - XII
Clasa a IX-a
Cp
Cls. a XI-a A si
a XI-a B

Prezentare
teoretică
urmată de
realizare
practică şi
expoziţie
Discutii, notite,
fotografii,
eseuri

elevii claselor
a X-a, a IX-a

Manechin
interactiv
Echipaj
SMURD
Echipament
SMURD
jocuri
educative

Clasa a IX-a A,
Ap, aIX-a B,
Bp

chestionar
videoproiector

11

11-13

„Primii pași în
afaceri”

12

11-13
Lansare de carte
(Biblioteca
orașului Târgu
Frumos)

-să-și însușească cunoștințele
necesare despre inițierea,
derularea și reușita unei afaceri.
-să-și valorifice propriul
potențial în perspectiva
gestionării eficiente a propriei
afaceri.
Dezvoltarea interesului pentru
lectură
Integrarea socială a elevilor
Stimularea interesului pentru
creație
Acumulare de informații privind
activitatea Bibliotecii “Universul
cunoașterii” din Târgu Frumos

- activitate
pe grupe,
frontală,
individuală,
dezbatere

prof.
Țuchendrea
Cristina
prof. Nechifor
Violeta

elevii claselor
a X, a, a XI a.

idei de afaceri,
-ghid de
afaceri,
-modele de
afaceri de
succes.

Chestionar

Expunere,
dialog

Ing. Știfii Ioan
Prof. Fripis Dan

Cl. a XII-a A
liceu
Cl. a XII-a B
liceu

13

11-13

Matematicastiinta rezolvarii
problemelor

Elevii vor constientiza
importanta matematicii ca
stiinta a rezolvarii problemelor
existente in viata

Activitate pe
grupe si
individual

prof. Dumbrava
Catalina

cl. XI a A

14

12-13

Strategii de
invatare eficienta.
Pregatirea
psihologica pentru
examen

Educarea adolescentului in
vederea pregatirii unui examen

Activitate pe
grupe si
individual

prof. Dumbrava
Catalina, Prof.
Onu Roxana
Elena, psih. Nina
Creanga

cl.XII A, a XIIa
C, aXIIa D

Fise de lucru ,
chestionare

15

12-14

Conducerea
automobilului

16

12-14

„Atelier de creație
literară”

Conducerea automobilului
conform regulilor de circulatie
pe drumurile publice cu ajutorul
unui simulator auto
Identificarea mecanismelor ce
stau în spatele unui text
ficțional (laboratorul de creație
al scriitorului);
Dezvoltarea spiritului și a
imaginației creative;
Relaționarea dintre lumea
nonficțională și cea fictivă;
Cultivarea dorinței de lectură
prin înțelegerea mai adecvată a
principiilor literaturii;

Activitate pe
grupe si
individual

Prof. Colotin
Gabriel
Prof. Fripis Dan

Clasa a XIa A
XIB

Activități
frontale și pe
grupe;

Prof. Anca Vieru
Prof. Moscalu
Anamaria

IXDp, IXCp,
IXB, XDp;

Fișe de lucru

Director,

Consilier educativ,

Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

Prof. Mihai Silvioara Madalina
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Nr.
Crt.
1

Ora

Denumirea
activităţii

8
Vizita de studiu la
Castelul Peles, Bran,
cetatea Rasnov

Obiective urmărite
-stimularea interesului
elevilor pentru istoria si
geografia tarii;
- cresterea coeziunii
colectivului de elevi si
consolidarea spiritului
de echipa

Tipul
activităţii

-excursie

Responsabil

prof. Mihai
Silvioara
Madalina

Participanţi/
invitaţi
prof. Astefanei
Irina, Pal
Adriana, Costea
Dumitru,
elevii Liceului
Tehnologic
“Petru Rares”

2

8-12

Locul de munca
preferat la atelierul
de sudura

Vizita de studiu la agentii Vizita de
economici de profil,
studiu
respective sudura cu arc
electric, cu flacara
oxiocetilenica cu
atmosfera protectoare

MI.Baltag Vasile
Ing.Olaru Mihai

S.C.LUX
CONSTRUCT
S.R.L.
S.C. TEOVAL&CO
S.R.L.

3

8-10

Crestinismul in arta
cinematografica

-discutii pe baza
intamplarilor si
situatiilor din film

Prof.Lupu Silviu
Ing. Bejinariu
Dan

XI A, XI C

4

9-11

‘’Calatorie muzicala’’

-dezvoltarea la elevi a
dorinţei de cunoaştere a
culturii şi civilizaţiei
engleze si franceze prin
intermediul muzicii

Vizionare
film “Ostrov”

interpretarea
si traducerea
unor cantece
din limba
engleza si
franceza

-prof.
Agrigoroae
Camelia
-prof.FinariuAndor Eliza

elevii clasei a IX-a
A,B si clasele a
XI-a B,C

Evaluarea
activităţii
-intocmirea
unui raport cu
impresii
despre locurile
vizitate

Dezbateri

Exersarea
lecturii
textelor în
limba engleza
si franceza

5

9-12

6

9-12

“Tangram”

Educaţie tehnică prin
Muzeul Meseriilor

Formarea obisnuintei de
a recurge la concepte si
metode matematice in
abordarea unor situatii
cotidiene sau pentru
rezolvarea unor
probleme practice,
distractive
Patrimoniul
este
moştenirea pe care neau lăsat-o înaintaşii şi
constă
în
valori
materiale (meşteşuguri
tradiţionale) care se mai
păstrează şi astăzi, doar
în
acest
muzeu.
Protejarea patrimoniului
cultural poate fi în
responsabilitatea
fiecărui
elev,
bine
educat, nu trebuie să
devină
o
obligaţie
pentru nici unul, dar are
ca scop păstrarea şi
transmiterea
resursei
culturale
către
generaţiile viitoare, şi ar
fi bine să fie păstrate în
forma
autentică
şi
nealterată.

Ateliere de
lucru

Prof. Hutuleac
Mihaela

elevii claselor IX XII

Fise de lucru,
piese|planse
cu figuri
realizate din
piese
Tangram,
fotografii
Chestionare
Videoproiector
fotografii
etc

Muzeul
Meseriilor

Prof.Fripis Dan,
Prof. Ştifii Ioan

Onu Roxana,
Jitaru Marinela,
Prisecaru
Camelia,
şi alţii
elevii claselor
IX - XII

7

9-12

-

Călătorie… în jurul
lumii
-

8

10-12

9

10-12

“Curiozitati din
fizica”

Ne jucăm împreună!

10

9-12

Stiluri de
imbracaminte

11

12-14

‘’Film study’’

12

10-12

Prezentarea faptelor
de violenta

Îmbogățirea
cunoștințelor cu
privire la cultura
și tradițiile altor
popoare
Dezvoltarea
inclinației spre
călătorie

dezvoltarea dorintei de
cunoastere
- dezvoltarea abilităților
de relaționare corectă
elev-elev și elevprofesor în timpul
activităților recreative
Descoperirea
principalelor stiluri de
îmbrăcăminte adaptate
pentru diferite ocazii:
petreceri, şcoală, zi de
lucru

Individuală

Prof. Moscalu
Anamaria
Prof. Vieru Anca

Elevii claselor a
XI-a B,C
a XII-a A, B

activitate
frontala ,pe
grupe

prof Ciobanu
Ramona

elevii claselor IXXII

activități pe
grupe

prof. Patraș
Ștefania
prof. Vasilencu
Sorin

Discuții in
urma
prezentării
PowerPoint

elevii claselor a
IX-a

Activităţi pe
grupe

Ing.Serban V,
Ing. Ştifii Elena,
Ing.Strugariu
Gabriela
M.I. Marcu
Ecaterina
M.I. Crîşmăruc
Tatiana

a-IX-a B
a-X-a E prof.
a-X-a D prof

-Dezvoltarea capacității
analitice

vizionare
filme

-prof.Agrigoroae
Camelia

elevii claselor a
IX-a si a X-a

Prezentarea unui
material ppt din Codul
Penal

Activitate
frontala

Creanga Nina

Elevii claselor IXXII

Prezentarea se
realizează
teoretic apoi
are loc o
paradă a
modei cu
diverse stiluri
de
îmbrăcăminte
-recenzie film

13

12-14

Strategii de invatare
eficienta. Pregatirea
psihologica pentru
examen

Educarea adolescentului
in vederea pregatirii
unui examen

Activitate pe
grupe si
individual

14

12-14

Animatie mecanica

Activitate pe
grupe si
individual

15

12-14

Comportarea
rationala in familie,
pe strada si la viitorul
loc de munca

Prezentarea functionarii
partilor component ale
unui automobil in
animatie mecanica cu
ajutorul
videoproiectorului
Prezentarea unor reguli
de comportament
decent
Discutii pe tema aleasa
Identificarea unor
exemple de
comportament civilizat

Activităţi pe
grupe

prof. Dumbrava
Catalina, Prof.
Onu Roxana
Elena, psih. Nina
Creanga
Ing. Olaru Mihai

Prof. Feodorov
Ileana

cl.XII A, a XIIa C,
aXIIa D

XI Ap

XI CP

Director,

Consilier educativ,

Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

Prof. Mihai Silvioara Madalina

