
   JOI                                  EXCURSII, VIZITE , DRUMEȚII                                                

ORA MOMENTELE  ACTIVITĂȚII FORME DE 
ORGANIZARE A 
ACTIVITĂȚII 

LOCAȚIA/ 
ORGANIZAREA 
ELEVILOR 

8,00-9,00   Diseminarea activităților de 
miercuri cu dirigintele sau 
profesor înlocuitor – material 
ajutător în sala profesorală-
CHESTIONAR + poze, 
filmulețe, impresii, 
experiențe elevi și profesori, 
sugestii, se trimit pe mailul 
școlii 

solomonhalita@yahoo.com 

 
- masa rotundă 
- dezbatere 
- chestionare 

Sala de clasă/pe 
clase 
 
 
 
 

9,00-
14,00 

 Desfășurarea propriu -zisă  a 
activităților  - activități cultural- 

recreative, tehnico- 
științifice, sportive; 
activități ecologice si 
de protecție a 
mediului; activități 
pentru cetățenie 
democratica; 
activități de 
voluntariat 

 

Muzeu, Parcul 
Stațiunii, Stația de 
epurare a apei, 
diferite orașe, 
împrejurimi ale 
Sîngeorzului/  pe 
clase cu diriginții 
și mixt cu elevii 
care nu merg în 
excursiile clasei, 
care vor fi însoțiți 
de alți  profesori 

Este ziua “Plimbărilor educative”! 

 



VINERI       28.10.2016                      ARTĂ, CULTURĂ, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ                                                                                                                                                

ORA MOMENTELE  ACTIVITĂȚII FORME DE 
ORGANIZARE A 
ACTIVITĂȚII 

LOCAȚIA/ 
ORGANIZAREA 
ELEVILOR 

8,00-9,00   Diseminarea activităților de 
marți cu dirigintele sau 
professor înlocuitor – 
material ajutător în sala 
profesorală-CHESTIONAR + 
poze, filmulețe, impresii, 
experiențe elevi și profesori, 
sugestii, se trimit pe mailul 
școlii 

solomonhalita@yahoo.com 

 
- masa rotundă 
- dezbatere 
- chestionare 

Sala de clasă/pe 
clase 
 
 
 
 

9,00-9,30  PREZENTARE POWER POINT 
 Prezentarea  activităților, a 

coordonatorilor și a locațiilor 
 Gruparea pe activități 

 

 Joc 
nonformal 

 expunere 

În curtea liceului/ 
toți elevii liceului 

9,30-
14,00 

 
15,00- 
22,00 

 Desfășurarea propriu -zisă  a 
activităților 

 
             BALUL BOBOCILOR 

- Schimburi de 
experiență 

- Ateliere 
- Dezbateri 
- Mese 

rotunde 
- Activități de 

interes 
comunitar  

- Concursuri 
- Activități 

cultural-
recreative 
 

Laboratorul de 
chimie,  CDI 
 Centru spiritual 
Ioan Bunea 
Singeorz-Băi, alte 
săli de clasă, 
Parcul stațiunii, 
Muzeu, 
Restaurant 
MegaParc 

 

!!!!! Târgul  de obiecte cu obiecte confecționate  în școală, acasă 
sau diferite obiecte pe care le puteți  aduce  de  acasă  – cercei, 
broșe, brățări, mărgele, obiecte de artizanat, etc. ) – banii  sunt 
colectați pentru copii orfani și săraci din Africa!!!!!  
 



Nr.crt. Tematica activității/ numar de 
elevi inscrisi 

Profesori coordonatori 

1. TEATRU SI POEZIE/ 30 +11 GUSA OCTAVIA 
BUIEA DANIELA 
 

2. O. Ș. P. / 146 URECHE ANA MARIA 
JURCUL PETRU 
STRUGAR DORINA 
2 PERSOANE DE LA CJRAE 

3. MUZICA SI DANS /  108 BODESCU DINU 
FLORE ANAMARIA 
URECHE ADELA 

4. BALUL BOBOCILOR/         DIRIGRINTII CLASELOR A IX-A 
SI A X-A 
 
 
 

5. TARG DE OBIECTE/76 
POZE ALBUM / 26 

CROITOR VICTORIA 
JARDA ELENA 
FRUNZA PAUL  
CALUSERIU  DAN 

6.  REVISTA SCOLII/41 NICULAI DANIELA 
BINDIU LENUTA 
MITITEAN VARVARA 
PRANGATE TOADER 

 

 

 

 

 



Școala Altfel          Să știm mai multe, să fim mai buni! 
                        
                       Reguli 
 

1.Implică-te deplin, responsabil, cu bucurie! 
 

   2.Fii cinstit cu tine si cu ceilalți! 
 
        3.Nu renunța nici măcar când este greu! 
 
4.Respectă-i pe toți, fiecare este important! 
 
        5.Bucură-te de succesul celuilalt ca de al tău! 
 
6.Fă diferența! Scopurile mărețe pot fi atinse doar împreună!  
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