PROGRAMUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
"Şcoala altfel"
25-29 MARTIE 2019
Luni – 25 martie 2019
Nr.
Denumirea activităţii
crt.

1

2

3

4

Ce fac azi, ce fac
maine?

Cum sa-mi aleg
profesia?

Concurs de karaoke

”Atelier de creație”

Obiective urmărite
-dezvoltarea abilitatilor de
formulare a obiectivelor pe
termen scurt si lung;
-responsabilizarea elevilor din
clasele terminale pentru
decizii si actiuni privind
traseul educational si
profesional;
-constientizarea abilitatilor si
deprinderilor pe care le pot
folosi in cariera; incurajarea
elevilor de a se pregati in mod
constient si responsabil pt.
viitoarea cariera
- învățarea limbii engleze și
îmbogățirea cunoștințelor de
limba engleză prin cântec;
- dezvoltarea creativității;
- realizarea de felicitări,
crochiuri, colaje, compoziții
decorative

Tipul
activităţii

Responsabil

informare si
dezbatere

prof.Jitaru
Marinela
prof. Tabacaru
Carmen
prof. Necoara
Natalia

-dezbatere
-implementar
ea proiectului
international Onu Roxana
JARomania Elena

Participanţi/
invitaţi

cls a XII a A

elevii
claselor a XIXII, XICprof

Ora

Locul desfasurarii

8-10

Cab. Mecanica/Agric.

8-10

Lab. Chimie

elevii liceului
concurs

prof. Micu
Alexandru

- atelier

prof. ing.
Nechifor Violeta

XII B
IX Cp

8-11

Cab. Matematica

8 - 11

Textile 1

Atelier de creatie
mecatronica

5

6

7

8

“Evadează cu noi!”

-realizarea de produse
specifice: machete functionale
mecanica fina, masini, roboti,
subansamble mecatronice;
dezvoltarea creativitatii si
abilitatilor practice creative;
aplicarea cunostintelor de
tehnica montarii
subansamblelor

-dezvoltarea gândirii logice;
promovarea
cunoasterii; -informare
Promovarea lecturii si a
imbunatatirea vocabularului.
şi dezbatere
bibliotecii scolare
-prezentarea unei alternative
de petrecere a timpului liber.
”Sunt un campion?
-concurs de cunoștințe despre țările
întrebări și răspunsuri
lumii
despre țările lumii”
Educatia pentru sanatate -prevenirea situatiilor de risc

11

12

- construirea unor personaje
carora elevii le vor da viata
dezvoltarea limbajului
Atelier de teatru si
verbal si non-verbal
improvizatie“
- incurajarea elevilor in ceea
ce priveste exprimarea libera,
coerenta si expresiva
- elevii selectează informația,
Cum fac o prezentare pe formulează titlurile
teme științifice?
reprezentative, alcătuiesc
prezentări PPT și postere
Activităţi sportive

-condiţia fizică a elevilor

cls a XI-a
a XII-a

atelier de
lucru

-dezvoltarea gândirii logice, a
creativităţii, a comunicării şi escape room
lucrului în echipă;

9

10

m.i. Colotin
Gabriel

- concurs
informare
dezbatere

-atelier

prof. Pal
Adriana-Iulia
prof. Agrigoroae
Camelia
prof. Oana
Butnariu
prof. Dumitru
Ionica
prof. Bejinariu
Dan
prof.Aștefanei
Irina

8-12

Atelier Colotin

8-14

Cabinet Lb. Straine

elevii liceului

8-14

Mecanica 2

XI C p

9-11

Geografie

elevii liceului

prof.Creanga
IX, X,XI
Nina
prof.Dumbrava C

prof. Alina
Amihalachioaei

X Dp

9-11
Cabinet biologie

9-11

Cabinet Lb. Romana

elevii liceului
atelier

prof. Șușu Oana

concurs pe
echipe

prof. Costea
Dumitru prof.
Baltag V

a IX-a Ap
a X-a Cp

9-11

Lab. Fizica

9-12

In aer liber

13

14

15

Agricultura - ramura de
baza a economiei
nationale?

Creativitate pe
calculator
Pregatirea psihologica
pentru examene
Machete realizate din
corpuri geometrice

16

17

18

Atelier de creaţie

Concurs national
“Decade martiene” la
CCD Iasi

-dezvoltarea spiritului de
antreprenor in domeniul
agriculturii ecologice;
-dezvoltarea spiritul inventiv
şi a creativităţii prin
realizarea unor lucrări
multimedia cu tema
Sărbătorilor pascale
-responsabilizarea elevilor
privind alegerea traseului
profesional postliceal
- realizarea de machete din
materiale reciclabile;
-dezvoltarea abilitatilor
practice, a spiritul inventiv şi
a creativităţii prin realizarea
unor machete;
-aplicarea cunostintelor de
geometrie plana si in spatiu.
,,TRADIŢII DE SFINTELE
PAŞTI LA ROMÂNI’’
conectarea tradiției cu
inovarea/creativitatea în
contextul formării și dezvoltării
competențelor cheie pentru
lifelong learning, educarea
socio-economică,
antreprenorială, financiară a
elevilor și orientarea
profesională de tip learning by
doing

informare si
dezbatere

atelier de
lucru

informare
dezbatere

atelier de
lucru

atelier

Expoziția de
produse
manufactura
te

prof.Tabacaru
Carmen
prof. Necoara
Natalia
prof. Jitaru
Marinela
prof. Patraş
Ştefania
prof.cons.scolar
Creanga Nina

cls a IX-a Dp
cls a XI a Dp

elevi din
clasele IXXII şi
învăţământ
profesional
XII A, XII B

10-12

Cab. Mecanica/Agric.

10-13

Lab.Informatica

11-13

Cab. Geografie

Prof. Hutuleac
Mihaela,
prof. Dumbrava
Catalina

elevi din
clasele IXXII şi
învăţământ
profesional

11-14

Cab. Lb. Romana

ing.Şerban
Valerica

a- XI-aB

11-14

Textile 1

elevi ai
liceului

11-14

CCD

Prof. Chitic
Ovidiu

19

Caravana mediciloracordarea primului
ajutor

-cunoaşterea metodelor de
acordare a primului ajutor

Director,
Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

-informare
şi dezbatere
-activitate
practica

prof. Prisecariu
Camelia
Prof. Gaina
Larisa
Prof. Marcu
Ecaterina
Prof. Strugariu
Gabriela
Prof. Colotin
Gabriel

a IX-a A
liceu
a IX-a D
prof.
a IX-a B
liceu
a X-a B liceu

15-17

Lab. Chimie

Consilier educativ,
Prof. Pal Adriana-Iulia

Marți – 26 martie 2019
Nr.
crt.

1

2

Denumirea activităţii

Obiective urmărite

Cum sa-mi aleg
profesia?

-constientizarea abilitatilor si
deprinderilor pe care le pot
folosi in cariera
-incurajarea elevilor de a se
pregati in mod constient si
responsabil pt. viitoarea
cariera

”Atelier de creație”

,,Mens sana in corpore
sano!”
3

4

5

Atelier de creaţie
,,TRADIŢII DE
SFINTELE PAŞTI LA
ROMÂNI’’
Concurs de karaoke

- realizarea de felicitări,
crochiuri, colaje, compoziții
decorative

-formarea deprinderilor de a
alege un stil de viata sanatos;
-stimularea dezvoltarii
intelectuale in armonie cu
dezvoltarea fizica si psihica;
-cunoașterea tradițiilor de
sfintele sărbători de Paști
- învățarea limbii engleze și
îmbogățirea cunoștințelor de
limba engleză prin cântec;
- dezvoltarea creativității;

Tipul
Responsabil
activităţii
-dezbatere
- implementare
a proiectului
Onu Roxana
international
Elena
JARomania

- atelier

prof. ing.
Nechifor
Violeta
prof.
Sarafinceanu
Camelia

informare
dezbatere

prof.Jitaru
Marinela
prof. Tabacaru
Carmen
prof. Necoara
Natalia

atelier

ing.Şerban
Valerica

concurs

prof. Micu
Alexandru

Participanţi/
invitaţi
elevii
claselor a XIXII, XICprof

Ora

Evaluarea activităţii

8-10

Cab. Lb. romana

cl. XII B

8-11

Cab. Textile 1

elevi din
clasele IXXII şi
învăţământ
profesional

8-11

Cab. Mecanica/Agric.

8-11

Cab. Textile 2

8-11

Cab. Matematica

XIB

elevii liceului

6

7

8

9

10
11

“Evadează cu noi!”

Acordarea primului
ajutor in cazul stopului
cardio-respirator
Sport si sanatate

-dezvoltarea gândirii logice, a
creativităţii, a comunicării şi
lucrului în echipă;
-formarea deprinderilor de
executare a manevrelor;
dezvoltarea simtului civic si
a raspunderii pentru ajutorul
acordat; comunicare si lucrul
in echipa.
- dezvoltatea constitutiei fizice

-elevii selectează informația,
Cum fac o prezentare pe formulează titlurile reprezentative, alcătuiesc prezentări
teme științifice?
PPT și postere
-dezvoltarea creativitatii
Curiozități din taina
-abordarea interdiscilinara
chimiei
-comunicare si lucrul in
echipa
Mâncăm sănătos, un corp
frumos

Campionat de fotbal

- însusirea de cunoștințe în
vederea unei alimentații
sănătoase

- dezvoltarea capacitatilor si
deprinderilor motrice specifice
fotbalului
Minunile Lumii Antice -recuperare prin imagini și
text a valorilor definitorii
13
ale Antichității Mediteraniene
Vizita la agentiieconomici - autonomie personala
- surprinderea aspectelor
14 - Vizita la Muzeul
din viata de zi cu zi
Ferarului, Tg. Frumos
-dezvoltarea simţului artistic
şi estetic
-promovarea lucrărilor în
15
Anotimpul primăverii
comunitate şi la concursuri
şcolare
12

escape room

atelier de
lucru
lucru pe echipe

atelier

prof. Pal A.
prof.
Agrigoroae C

elevii liceului

8-12

Cab. Lb. straine

m.i. Colotin
GAbriel
prof. Olaru
Mihai

cls a X -a
Profesionala
cls a XI-a
profesionala

8-12

Cab. Mecanica 2

prof. Bejinariu D

prof. Șușu
Oana

IX Bp

8-14

Aer liber

elevii liceului

9-11

Lab. Fizica

lucru pe
echipe

Prof. Gaina
Larisa

a IX-A B
liceu

9-11

Lab. Chimie

informare

Prof. Ciobanu Lili

elevii liceului

9-11

Cabinet Biologie

9 - 12

Teren de sport

9-12

Cabinet istorie

Activitate
sportiva
informare
dezbatere

Prof. Vasilencu S elevii din
Prof.
clasele IXCurecheriu C
XII
elevii liceului
Prof. Franc
Gerd

vizită

prof. Costea D
prof. Baltag V
prof. Gaspar R

a IX-a Ap
a X-a Cp

9-12

atelier de
lucru

prof. ing
Prisecariu
Camelia

elevii liceului

9-13

Cab. Mecanica 1

16

17

Creativitate pe
calculator

RUBIK - cubul magic

18

ECODESIGN

19

“Școala de bani”
prezentare BCR

20

”Sunt un campion?
întrebări și răspunsuri
despre țările lumii”

-dezvoltarea spiritul inventiv
şi a creativităţii prin
realizarea unor lucrări
multimedia cu tema
Sărbătorilor Pascale
Formarea obişnuinţei de a
recurge la concepte şi metode
matematice în abordarea unor
situaţii cotidiene sau pentru
rezolvarea unor probleme
practice

-dezvoltarea creativității
- imaginație în utilizarea
materialelor textile și a
materialelor neconvenționale
- realizare de colaje
vestimentare
-conștientizarea abilităților și
deprinderilor pe care le pot
folosi în carieră
-dezvoltarea gândirii logice,
a creativităţii, a comunicării
şi lucrului în echipă
-concurs de cunoștințe
despre țările lumii

Director,
Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

elevi din
clasele IXXII şi
învăţământ
profesional

atelier de
lucru

prof. Patraş
Ştefania

atelier de
lucru

Prof. Hutuleac
Mihaela,
prof.
Dumbrava
Catalina

elevi din
clasele IXXII şi
învăţământ
profesional

atelier de
lucru

Prof. Strugariu
Gabriela

XB

-dezbatere,
-implementare
a proiectului

- concurs

10-13

Lab. Informatica

11-14

Cab. Matematica

11-14

Cab. Textile 1

Prof. Chitic
Ovidiu

elevii
claselor XI,
XII

11-14

CCD

prof.Aștefanei
Irina

cl a XI a C p

12-14

Cab. Geografie

Consilier educativ,
Prof. Pal Adriana-Iulia

Miercuri – 27 martie 2019
Nr.
Denumirea activităţii
crt.

1

2

3

4

5

-însușirea noțiunilor de fizică
prin metode neconvenționale
-dezvoltarea spiritului de
Fizica distractivă
competitivitate;
Codul bunelor maniere -cunoașterea principalelor
în vestimentație și viața combinații de culori
-informarea cu privire la
de zi cu zi
clasificarea culorilor
-însușirea bunului gust în
vestimentație
- realizarea de felicitări,
crochiuri, colaje, compoziții
”Atelier de creație”
decorative
Atelier de creaţie
,,TRADIŢII DE
SFINTELE PAŞTI”
Curiozități din lumea
vie

Traditii Pascale simboluri, ornamente
6

7

Obiective urmărite

-cunoașterea tradițiilor de
sfintele sărbători de Paști
-conectarea elevilor cu
curizitățile din lumea
viețuitoarelor și rolul
acesteia în evoluția speciei
umane
- informare privind
traditiile Pascale, tehnica
vopsirii oualor si formare
de deprinderi practice de
amenajare a spatiului de
locuit.

- dezvoltarea gândirii logice;
promovarea cunoasterii;
imbunatatirea vocabularului.
Promovarea lecturii și a -prezentarea unei
bibliotecii scolare
alternative de petrecere a
timpului liber.

Tipul
activităţii

concurs

-atelier

- atelier

atelier
-dezbatere

- atelier

-informare
şi dezbatere

Responsabil
prof. Necoara N
prof. Tabacaru C
prof. Jitaru M
Prof. Mardare
Adriana
Prof. FinariuAndor Eliza

prof. ing.
Nechifor V
prof.
Sarafinceanu C
ing.Şerban
Valerica
Prof.
Tudorache
Nicoleta

Participanţi/
invitaţi

Ora

Evaluarea activităţii

cls IX-XII

8-10

Cab. Mecanica/Agric.

8-10

Cab. Matematica

cl. XII B
IX Cp

8-11

Cab. Textile 2

a-XI-aB

8-11

Cab. Textile 1

IX B
XA
IXA

Elevii
liceului

prof. Dumitru
Ionica
prof.
Prisecariu
Camelia

IX A

prof. Oana
Butnariu
prof.Bejinariu
Dan

elevii din
clasele IX-XII

8-11

Cabinet biologie

8-11

Cab. Mecanica 1

8-12

Cab. Mecanica 2

8

-dezvoltarea
gândirii
logice, a creativităţii, a
comunicării şi lucrului în
echipă;

“Evadează cu noi!”
Atelier de creație
mecatronică

-realizarea de produse
specifice:
machete
funcționale mecanica fină,
mașini,
roboți,
subansamble mecatronice;
- dezvoltarea creativitatii si
abilitatilor
practice
creative;
-aplicarea cunoștințelor de
tehnica
montării
subansamblelor.

9

10

11

“Atelier de teatru si
improvizatie“

ECODESIGN

- construirea
unor personaje
carora elevii le vor da viata
dezvoltarea limbajului verbal si
non-verbal
- incurajarea elevilor in ceea ce
priveste exprimarea libera,
coerenta si expresiva
-dezvoltarea creativității
- imaginație în utilizarea
materialelor textile și a
materialelor neconvenționale
- realizare de colaje
vestimentare
-

12

13

Campionat de fotbal

,, Accesorii pentru
îmbrăcăminte”

dezvoltarea capacitatilor
si deprinderilor motrice
specifice fotbalului

-dezvoltarea abilităţilor
estetice, folosind materiale
recuperabile;
- dezvoltarea simţului
creativ şi a imaginaţiei.

escape room

prof. Pal
Adriana-Iulia
prof.
Agrigoroae
Camelia
m.i. Colotin
Gabriel
prof. Olaru
Mihai

elevii liceului

prof. Alina
Amihalachioaei cl a X a Dp

Prof.
Strugariu Gabriela
Prof. Marcu
Ecaterina
atelier de lucru

Activitate
sportiva

atelier de lucru

Cab. Lb. straine

8-12

Atelier Colotin

9-11

Cab. Lb. romana

9 - 11

Cab. Textile 1

cls a XI-a
a XII-a

atelier de lucru

-atelier

8-12

XB

Prof.
Vasilencu S
Prof.
Curecheriu C.

elevii din
clasele IX-XII

Prof. Feodoro I
Prof. Marcu E
Prof.
Crîşmăriuc T

XI Cp

9 - 12

11-14

Teren de sport

Cab. Textile 2

14

Ecologizare în jurul
orașului Tg. Frumos

15

,,Să ne păstrăm școala
curată!”

16

Luna Martie-calendar
semnificații; 1,5, 6, 8,
19, 21

17
Anotimpul primăverii

-

pastrarea curateniei in
mediul inconjurator

-responsabilizarea elevilor
pentru o școală curată;

-înțelegerea și evident
cunoașterea momentelor
importante, care pe
parcursul istoriei, au
marcat evoluția societății.
-dezvoltarea simţului
artistic şi estetic
-promovarea lucrărilor în
comunitate şi la concursuri
şcolare

- activitate in
aer liber

- activitate de
ecologizare

prof. Costea
Dumitru
prof. Baltag
Vasile
Prof. Gaspar
Radu
prof. Tabacaru
Carmen
prof. Jitaru
Marinela
prof. Necoara
Natalia

a IX-a Ap
a X-a Cp

9-12

Aer liber

cls IX-XII

10-12

Aer liber

Cabinet istorie
Informare
dezbatere

Prof. Franc
Gerd

elevii liceului

10-12

atelier de lucru

prof. ing
Prisecariu
Camelia

elevii liceului

11-13

Cab. Mecanica 1

-informare

Prof. Cibanu Lili

elevii liceului

12-14

Cabinet biologie

excursie

Prof. Gaina
Larisa
Prof. Hutuleac
Mihaela
Prof. Ciobanu
Ramona

a IX-a B
a IX-a A
a XII-a B

9-18

Excursie

18
Educație pentru sănătate-însușirea de cunoștințe în
dezbaterea unor boli cu risc vederea prevenirii acestor boli
major
cu risc

19

Excursie Tg. FrumosMaramureș

-să ne iubim țara și neamul
românesc

Director,
Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

Consilier educativ,
Prof. Pal Adriana-Iulia

Joi – 28 martie 2019
Nr.
Denumirea activităţii
Crt.

1

2

Violența naște violență!
Stop violenței în rândul
adolescenților!

Codul bunelor maniere
in vestimentatie si viata
de zi cu zi

3

”Atelier de creație”

4

Atelier de creaţie
,,TRADIŢII DE
SFINTELE PAŞTI LA
ROMÂNI’’

5

6

Curiozități din lumea
vie

Concurs de karaoke
Mod de prevenire a
accidentelor de muncaimportanta utilizarii

7

E.I.P.

8

“Evadează cu noi!”

Obiective urmărite
-intelegerea notiunii de
violenta sub toate aspectele
ei;
-urmarile nefaste ale
violentei de orice tip;
-cunoasterea principalelor
combinatii de culori
-informarea cu privire la
clasificarea culorilor
-insusirea bunului gust in
vestimentatie
- realizarea de felicitări,
crochiuri,
colaje,
compoziții decorative
-cunoașterea tradițiilor de
sfintele sărbători de Paști

Tipul
activităţii

Responsabil

Participan
ţi/ invitaţi

Ora

Evaluarea
activităţii

informare
dezbatere

prof. Jitaru Marinela
prof.Tabacaru Carmen
prof. Necoara Natalia

cls IX-XII

8-10

Cab.
Mecanica/Agric.

8-10

Cab. Mecanica 2

8-11

Cab. Textile 1

8-11

Cab. Textile 2

-atelier

-identificarea accidentelor
de munca;
- clasificarea accidentelor
de munca;
- identificarea E.I.P.;
- importanta utilizarii
E.I.P. in prevenirea
accidentelor de munca.
-dezvoltarea
gândirii
logice, a creativităţii, a

IX B
XA
IXA

- atelier

prof. Ing. Nechifor
Violeta
-prof.Creanga Nina

cl. XII B

atelier

ing.Şerban Valerica

a- XI-aB

- conectarea elevilor cu -dezbatere
curizitățile
din
lumea
viețuitoarelor și rolul acesteia în
evoluția speciei umane
Învățarea limbii engleze și
îmbogățirea cunoștințelor de
limba engleză prin cântec;
dezvoltarea creativității;

Prof. Mardare Adriana
Prof. Finariu-Andor
Eliza

concurs

Prof. Tudorache
Nicoleta

prof. Micu Alexandru
prof. Olaru Mihai
m.i. Colotin Gabriel

Elevii
liceului

elevii
liceului

prof. Pal Adriana-Iulia

8-12

Cab. Matematica

XIAp
X Cp

dezbatere

escape room

8-11 Cabinet biologie

elevii
liceului

8-12

Atelier Colotin

8-12

Cab. Lb. Straine

comunicării şi lucrului în
echipă;
9

”Sunt un campion?
Întrebări și răspunsuri
despre țările lumii”

10

“Atelier de teatru si
improvizatie“

11

Activitati sportive in
scoala

12

13

14

15

16

Anotimpul primăverii

Campionat Tenis de
Masa

Activitati sportive

-aprofundarea unor cunoștințe
despre țările lumii

- construirea unor personaje
carora elevii le vor da viata
dezvoltarea limbajului verbal si
-atelier
non-verbal
- incurajarea elevilor in ceea ce
priveste exprimarea libera,
coerenta si expresiva
- dezvoltarea calitatilor motrice
- dezvoltarea spiritului de
echipa
- activitate
- insusirea regulamentelor
fizica in scoala
sportive

-dezvoltarea simţului
artistic şi estetic
-promovarea lucrărilor în
comunitate şi la concursuri
şcolare
- dezvoltarea calitatilor si
deprinderilor motrice specifice
jocului de tenis de masa
- dezvoltarea
spiritului de fairplay

fair play

- dezvoltarea gândirii logice;
promovarea
cunoasterii;
Promovarea lecturii si a - imbunatatirea vocabularului.
bibliotecii scolare
-prezentarea
unei
alternative de petrecere a
timpului liber.

Să citim împreună!

- concurs

Formarea interesului şi a
plăcerii de a citi, în
vederea dezvoltării gândirii
şi limbajului

atelier de lucru

Campionat
sportiv

competie

-informare
şi dezbatere

atelier

cl. a XI a C
p

9-11

Cab. Geografie

cl a X a Dp

9-11

Cab. Lb. Romana

prof. Costea Dumitru
prof. Baltag Vasile

a IX-a Ap
a X-a Cp

9-12

prof. Ing Prisecariu
Camelia

elevii
liceului

9-12

prof.Aștefanei Irina

prof.Alina
Amihalachioaei

Prof. Vasilencu Sorin
Prof. Gaspar Radu

IX –XII

Aer liber

Cab. Mecanica 1

9-14
Aer liber

prof.Curecheriu Catalin

prof. Oana Butnariu
prof.Bejinariu Dan

prof. Patraş Ştefania

elevii
claselor XI
prof
Elevii
claselor IX
- XII

elevi din
clasele a
IX-a şi a
X-a

9-14

Aer liber

10-12

Cab.
Mecanica/Agric.

10-13

Lab.
Informatica

17

Cum sa devii
antreprenor de succes?

18

ECODESIGN

19

Săptămâna meseriilor

20

Excursie Tg. FrumosMaramures

-elevii
selectează
informația,
formulează
titlurile reprezentative
-discuții libere
-dezvoltarea creativității
- imaginație în utilizarea
materialelor textile și a
materialelor
neconvenționale
- realizare de colaje
vestimentare
-consilierea elevilor de clasa a
VII-a și a VIII-a cu privire la
oportunitatea continuării
studiilor la învățământul
profesional de stat

-sa ne iubim tara si neamul
romanesc

Director,
Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

-informare si
dezbatere

atelier de lucru

Prof. Chitic Ovidiu

Prof. Strugariu Gabriela

elevii
liceului

XB

11-14
CCD

11-14

Prof. Jitaru Marinela
-vizita elevilor
din clasele a VII-a Prof. Prisecariu
Camelia
și a VIII-a de la
școlile gimnaziale
din oraș
excursie

Elevii din
12-14
clasele a VIIa și a VIII-a
de la școlile
gimnaziale
din oraș
Prof. Gaina Larisa
a IX-a B
9-18
Prof. Hutuleac Mihaela
a IX-a A
Prof. Ciobanu Ramona
a XII-a B

Cab. Textile 1

Consilier educativ ,
Prof. Pal Adriana-Iulia

Excursie

Vineri – 29 martie 2019
Nr.
Denumirea activităţii
crt.

1

2

3

ECODESIGN

Atelier de creatie
mecatronica

Promovarea lecturii si a
bibliotecii scolare

4

Concurs de karaoke

5

”Sunt un campion?
întrebări și răspunsuri
despre țările lumii”

Obiective urmărite
-dezvoltarea creativității
- imaginație în utilizarea
materialelor textile și a
materialelor
neconvenționale
- realizare de colaje
vestimentare
-realizarea de produse specifice:
machete functionale mecanica
fina,
masini,
roboti,
subansamble mecatronice;
- dezvoltarea creativitatii si
abilitatilor practice creative;
aplicarea
cunostintelor
de
tehnica
montarii
subansamblelor.

dezvoltarea gândirii logice;
promovarea cunoasterii;
imbunatatirea
vocabularului.
-prezentarea unei alternative
de petrecere a timpului liber.
- învățarea limbii engleze
și îmbogățirea
cunoștințelor de limba
engleză prin cântec;
- dezvoltarea creativității;
-aprofundarea unor
cunoștințe despre țările
lumii

Tipul
activităţii

atelier de
lucru

atelier de
lucru

- informare
şi dezbatere

Responsabil

Participanţi/
invitaţi

Prof. Strugariu
Gabriela
Prof. Marcu
Ecaterina

XB

m.i. Colotin
Gabriel

prof. Oana
Butnariu
prof.Bejinariu
Dan

cls a XI-a
a XII-a

Elevii claselor
IX - XII

Ora

Evaluarea activităţii

8-12

Cab. Textile 1

8-12

Atelier Colotin

8-12

Cab. Mecanica 2

8-14

Cab. Matematica

9-11

Cab. Geografie

elevii liceului
concurs

prof. Micu
Alexandru

-concurs

prof.Aștefanei
Irina

cl. a XI a C p

“Atelier de teatru si
improvizatie“

6

7

Ecologizare

8

Să citim împreună!

9

Cum mă pregătesc
pentru un interviu de
angajare?

10

Excursie Tg. FrumosMaramures

construirea unor
personaje carora elevii le
vor da viata
dezvoltarea
limbajului verbal si nonverbal
incurajarea elevilor
in ceea ce priveste
exprimarea libera, coerenta
si expresiva
- pastrarea curateniei in
mediul inconjurator
- reintroducerea in
circuit a materialelor
refolosibile
Formarea interesului şi a
plăcerii de a citi, în vederea
dezvoltării gândirii şi
limbajului
-promovarea aspectelor
benefice pentru un început
de carieră profesională;

-sa ne iubim tara si neamul
romanesc

Director,
Prof. Ing. Prisacariu Mihaela

-atelier

- activitate de
ecologizare

atelier

dezbatere

excursie

prof.Alina
Amihalachioaei

Prof. Vasilencu
Sorin
Prof. Vasilencu
Ionela
prof. Patraş
Ştefania
Prof. Feodorov
Ileana
Prof.
Crîşmăriuc
Tatiana
Prof. Gaina
Larisa
Prof. Hutuleac
Mihaela
Prof. Ciobanu
Ramona

cl a X a Dp

9-11

Cab. Lb. romana

9 - 14

Aer liber

10-13

Lab. Informatica

11-14

Cab. Textile 2

9-18

Excursie

XI A

elevi din
clasele a IX-a
şi a X-a
XI Cp

a IX-a B
a IX-a A
a XII-a B

Consilier educativ,
Prof. Pal Adriana-Iulia

