B-dul Muncii nr. 199-201, 400641, Cluj-Napoca
Tel: 0264 415119 Tel/Fax: 0264 415117
E-mail. gsavlaicu@yahoo.com
Web: www.gsavlaicu.ro

PROGRAMUL
“ ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
21.05. – 25. 05. 2018
Ziua

Denumirea
proiectului

21.05

Să gătim
românește!

21.05

,,Cool School’’
-Prevenire

Obiective urmărite

- atragerea tuturor elevilor
în activități conform
intereselor și preocupărilor
diverse ale acestora, în
vederea învăţării în
contexte nonformale;
- valorizarea talentelor și a
capacităților practice şi
culinare ale elevilor ca
premisă a dezvoltării
personale
- exersarea abilităţilor de a
proiecta şi desfăşura în
echipă activităţi practice,
pentru dezvoltarea
spiritului de cooperare şi
socializare;
- educarea elevilor în
spiritul activităților din
domeniul sănătății.
- informarea elevilor
asupra consecințelor

Tipul şi denumirea
activităţii

Forma de Interval
organizare
orar

Nr.
elevi

Activităţi de
educaţie pentru
sănătate şi stil de
viaţă sănătos

Ateliere de
lucru în
echipă

810:50

IX A
XA

Activități
de

810:50

IX P1
IX P2

Stil de viață sănătos

Locul
de
desfăşurare
Cantina școlară

Cadre didactice
implicate

Sala 4

Văidean Iudit
Pal Cornelia

Pop Delia
Istrate Elena

consum de
substanțe nocive

21.05

Inteligența
emoțională și
dezvoltarea
personală

21.05

Amicii ştiinţelor
matematice

21.05

KARAOKE ȘI
STREET
DANCE

consumului de droguri,
tutun, alcool
- informarea elevilor
asupra categoriilor de
droguri
- trezirea interesului
elevilor pentru o viață
sănătoasă;
- dezvoltarea motivatiei
elevilor pentru renunțarea
la “tentații”.
- identificarea diferențelor
Dezvoltare
dintre emoții și gânduri
personală
- identificarea moduui în
care se pot controla
emoţiile
- familiarizarea cu
posibilitățile de dezvoltare
profesională de care
dispun
- realizarea unui plan de
dezvoltare profesională
- exersarea abilităţilor de a
Dezvoltare
proiecta şi desfăşura în
personală
echipă activităţi diverse,
pentru dezvoltarea
spiritului de cooperare şi
socializare
- dezvoltarea motivaţiei
elevilor pentru studiul
matematicii utilizând
tehnologii ale informaţiei
şi comunicării.
- dezvoltarea abilităţilor
Cultural-artistică
artistice
- educare prin muzică și
dans a adolescenților

informare și
consiliere

Simihelean Călin
Dumitru Ioan

Atelier de
lucru

810:50

X P1
X P2
XI P1
XI P2

Sala 25

Dincuță Ionela
Niculescu Mirela
Sabău Dan
Podar Delia

Atelier de
lucru

810:50

XI A
XII A

Sala 26

Moșneguțu M.

11:10 13:30

IX A
XA
IX P1
IX P2

Sala 15

Pop Delia
Văidean Iudit
Gheaja Anuţa

Atelier de
lucru

21.05

Orientare
profesionala

21.05

Cum să îmi
deschid propria
afacere

21.05

Eco-Școala

- educarea gustului
elevilor în alegerea
oricărei forme de
manifestare artistică
- îmbogățirea calității de
petrecere a timpului liber
- stârnirea interesului
pentru dezvoltare
profesională
- cultivarea interesului
elevilor pentru noutăţi din
domeniul tehnic
- conturarea deprinderilor
şi aptitudinilor de bună
practică
- identificarea tipului de
afacere pe care ar dori sa o
infiinteze
- să identifice câte afaceri
de tipul dorit sunt pe piața
și cum funcţionează
- să copieze modul în care
alții au reușit sa își
deschidă afacerea dorita
- să improvizeze și sa
inoveze aspecte ale
afacerii care ar aduce un
plus de valoare ar obtine
un avantaj important fata
de concurenti
- dezvoltarea interesului
pentru un mediu curat și
sănătos
- formarea spiritului civic
- dezvoltarea simțului
practic în mediul
înconjurător

Orientare în
carieră

Activități
practice

11:10 13:30

XI P1
XI P2

Niculescu Mirela
Sabau Dan
Ciceo Maria

Activitate tehnicoaplicativă:

Atelier de
lucru

11:10 13:30

X P1
X P2

Dincuță Ionela
Podar Delia

Activitate ecologică

Activități
practice

11:10 13:30

XI A
XII A

Moșneguțu M.
Ver Alina
Simihelean Călin

21.05

22.05

Promovare
ofertă
educaţională
Stop violenței

22.05

Competenţe
profesionale

22.05

“Am-Fi-Teatru,,
Teatru pentru
liceu

Mărginean Maria

8 - 14

Activitate cu
Jandarmeria

Activitate
practică

- familiarizareacu modul
de desfăşurarea a
examenului de certificare a
calificărilor profesionale
de nivel 4

Activitate tehnicoştiinţifică: simularea
examenului de
certificare a
calificărilor
profesionale de nivel
4
Activitate culturalartistică

Activitate
practică

8–
13:30

XII A

Activitate
practică

11,10 13:30

IX A
XA
XI A

Pop Delia
Istrate Elena
Moşneguţu M.
Hirian Maria
Podar Delia

11:10 13:30

IX P1
IX P2
X P1
X P2

Simihelean Călin
Niculescu Mirela
Sabău Dan
Dumitru Ioan

-dezvoltarea abilităților
creative-artistice

810:50

IX A
XA
XI A
IX P1
IX P2
X P1
X P2
XI P1
XI P2

Moşneguţu M.
Gheaja Anuţa
Fonai Georgeta
Niculescu Mirela
Sabău Dan
Hirian Maria
Dumitru Ioan
Simihelean Călin
Trif Boia Horaţiu
Pal Cornelia
Mărginean Maria

- formarea
comportamentului
responsabil pe baza
cunoaşterii şi respectării
regulilor de conduit în
societate
- prevenirea producerii
acțiunilor de vilență fizică
și verbal în rândul elevilor

-exersarea vorbirii în
public și depășirea
emoțiilor
-capacitatea de corelare a
gesturilor, mimicii
-dezvoltarea spiritului de
echipă
22.05

Jocuri sportive

- dezvoltarea
competenţelor sportive
- dezvoltarea tonusului
muscular

Activitate pentru
stil de viață sănătos

Activitate
practică

- dezvoltarea cunoştinţelor
despre jocurile în echipă
23.05

Turul ghidat al
Clujului

23.05

,,Să vorbim
despre bani și
bănci’’

23.05

Curiozități
despre România

- dezvoltarea interesului
pentru istoria și geografia
turistică a orașului nostru
- cunoaşterea principalelor
monumente istorice şi
culturale ale oraşului din
zona medievală şi modernă
- dezvoltarea capacităţii de
argumentare a propriului
punct de vedere şi sinteză
a informaţiilor
- înţelegerea legăturii
dintre istorie, viaţă şi alte
discipline sau domenii ale
ştiinţei.
cultivarea interesului
pentru domeniul
economico-bancar;
- dezvoltarea abilităților de
comunicare client-angajat
- formarea deprinderii de
practicare și înțelegere a
activităților bancare ;
- dezvoltarea spiritului de
competiție.
- valorizarea culturii
naționale
- creșterea interesului
pentru valorile naționale,
pentru obiceiuri, popoare
- dezvoltarea muncii în
echipă
- dezvoltarea capacității de
comunicare

XI P1
XI P2

Goga Teodora
Trif Boia Horaţiu

Activitate culturalștiințifică

Activitate
practică

810:50

IX A
IX P1
IX P2

Centrul
orașului

Istrate Elena
Vaidean Iudit
Chertes Viorica
Ciceo Maria
Turean Mihaela
Moholia Victor

Activitate culturalcivică: vizită la
Banca Națională
Română

Vizită

810:50

XP1
XP2
XIP1
XIP2

Banca
Națională
Română

Dincuţă Ionela
Fonai Feorgeta
Niculescu Mirela
Sabău Dan
Dumitru Ioan

810:50

XA
XI A
XIIA

Sala 26

Moşneguţu M.
Pal Cornelia
Abrudan Gh.

Activitate culturală

Atelier de
lucruprezentare

23.05

„Cafeneaua
literară”
- Picnic cu un
scriitor

23.05

,,Să vorbim
despre bani și
bănci’’

23.05

Promovare
ofertă
educaţională
Crucea Roșiesalvează viaţa

24.05

24.05

Concursuri
sportive

- dezvoltarea interesului
pentru lectură
- îmbogățirea
vocabularului
- cultivarea interesului
pentru artă, literatură și
frumos
-cultivarea interesului
pentru domeniul
economico-bancar;
- dezvoltarea abilităților de
comunicare client-angajat
- formarea deprinderii de
practicare și înțelegere a
activităților bancare ;
- dezvoltarea spiritului de
competiție.

Activitate culturalartistică

Masă
rotundă

11:10 –
13:30

Activitate culturalcivică: vizită la Banca
Națională Română

Vizită

11:10 13:30

XA
XI A
XII A
XP1
XP2
XIP1
XIP2
IXA
IXP1
IXP2

Sala 24

Fonai Feorgeta
Ver Alina
Pal Cornelia
Niculescu Mirela
Sabău Dan
Dumitru Ioan

BNR

Istrate Elena
Văidean Iudit
Chertes Viorica
Ciceo Maria
Moholea Victor
Văidean Iudit

8 - 14

Pop Delia

-cunoaşterea importanţei
primului ajutor în diferite
situaţii
- cunoaşterea tehnicilor de
acordare a primului ajutor
- simularea unor accidente
în urma cărora trebuie
acordat primul ajutor până
la sosirea echipelor de
intervenţie

Activitate de
educaţie pentru
sănătate:
demonstraţii de
acordare a primului
ajutor

Exerciţii
demonstrati
ve

810:50

IXA
IXP1
IXP2
XP1
X P2
XI P1
XI P2

Sala
sport

Istrate Elena
Vaidean Iudit
Gheaja Anuţa
Crisan Liliana
Niculescu Mirela
Pal Cornelia
Popan Alexandra
Chiujdea Mihai
Homan Teodor

- dezvoltarea
competenţelor sportive
- dezvoltarea tonusului
muscular
- dezvoltarea cunoştinţelor
despre jocurile în echipă

Activitate pentru
stil de viață sănătos

Competiție

810:50

XA
XIA
XIIA

Sala sport

Simihelean Călin
Pop Delia
Moşneguţu M.

24.05

Muzeul
Etnografic în aer
liber

24.05

Concursuri
sportive

24.05

Promovare
ofertă
educaţională
Ziua
absolventului

25.05

25.05

Ziua dirigintelui

- descoperirea frumosului
Activitate culturală
din natură, artă şi cultură;
- cultivarea interesului si
dragostei elevilor pentru
lumea inconjuratoare si
protejarea mediului
- conturarea deprinderilor
si atitudinilor de a pretui si
a respecta mediul prin
comportamente civilizate
-dezvoltarea competenţelor Activitate pentru
sportive
stil de viață sănătos
-dezvoltarea
tonusului
muscular
-dezvoltarea cunoştinţelor
despre jocurile în echipă

Vizită

11:10 13:30

IXA
XA
XIA
XIIA

Aer liber

Istrate Elena
Pop Delia
Moşneguţu M.
Dumitru Ioan

Competiție

11:10 13:30

IXP1
IXP2
XP1
XP2
XIP1
XIP2

Sala sport/ aer
liber

Simihelean Călin
Vaidean Iudit
Gheaja Anuţa
Crisan Liliana
Homan Teodor

8 - 14

Festivitate de final de liceu Activitate culturalartistică

- Cultivarea interesului si
dragostei elevilor pentru
lumea inconjuratoare si
protejarea mediului

Activitate de recreere
în aer liber, Parcul
Iulius Mall

Serbare

Activităţi în
aer liber

810:50

IXA
XA
XIA
XIIA
IXP1
IXP2
XP1
XP2
XIP1
XIP2

11:10 –
13:30

IX A

Hirian Maria
Mărginean Maria
Bunea Liliana
Istrate Elena
Pop Delia
Moşneguţu M.
Ver Alina
Vaidean Iudit
Dincuță Ionela
Fonai Georgeta
Niculescu Mirela
Pal Cornelia
Turean Mihaela
Ţicală Măricuţa
Dumitru Ioan
Istrate Elena

25.05

Ziua dirigintelui

25.05

Ziua dirigintelui

25.05

Ziua dirigintelui

25.05

Ziua dirigintelui

25.05

Ziua dirigintelui

- Conturarea deprinderilor
si atitudinilor de a pretui si
a respecta mediul prin
comportamente civilizate
- Conturarea deprinderilor
si atitudinilor de a pretui si
a respecta mediul prin
comportamente civilizate
- Cultivarea interesului si
dragostei elevilor pentru
lumea inconjuratoare si
protejarea mediului
- Conturarea deprinderilor

- Dezvoltarea încrederii în
sine
-Dezvoltarea tehnicilor de
autocontrol şi gestionarea
emoţiilor
- Descoperirea frumosului
din natură, artă şi cultură
- Dezvoltarea spiritului
civic
- Cultivarea interesului si
dragostei elevilor pentru
lumea inconjuratoare si
protejarea mediului
- Conturarea deprinderilor
si atitudinilor de a pretui si
a respecta mediul prin
comportamente civilizate
- Cultivarea interesului si
dragostei elevilor pentru
lumea inconjuratoare si
protejarea mediului

Vizita la Grădina
Botanică obiective
propuse in circuitul
turistic creat de elevi!

Activităţi în
aer liber

11:10 –
13:30

IXP1

Vaidean Iudit

Activitate de recreere
în aer liber, Parcul
Iulius Mall

Activităţi în
aer liber

11,10 13,30

IXP2

Dumitru Ioan

Autocunoaştere şi
dezvoltare personală

Activităţi în
aer liber

11:10 –
13:30

XA

Parcul Iulius
Mall

Delia Pop

Vizita la Grădina
Botanică obiective
propuse in circuitul
turistic creat de
elevi!

Vizită

11:10 –
13:30

XP1

Grădina
Botanică

Dincuță Ionela

Activitate de
recreere în aer liber,
Parcul Iulius Mall

Activitate
aer liber

11:10 –
13:30

XP2

Iulius Parc

Fonai Georgeta

25.05

Ziua dirigintelui

25.05

Ziua dirigintelui

25.05

Ziua dirigintelui

25.05

Ziua dirigintelui

- Conturarea deprinderilor
si atitudinilor de a pretui si
a respecta mediul prin
comportamente civilizate
-Cultivarea interesului pt
mediul înconjurător
-Deschiderea spre
cunoașterea tipologiilor de
plante
- Dezvoltarea spiritului
civic
- Cultivarea interesului si
dragostei elevilor pentru
lumea inconjuratoare si
protejarea mediului
- Conturarea deprinderilor
si atitudinilor de a pretui si
a respecta mediul prin
comportamente civilizate
- Descoperirea frumosului
din natură
-cultivarea gustului si
atitudinii estetice
- Dezvoltarea spiritului
civic
- Cultivarea interesului si
dragostei elevilor pentru
lumea inconjuratoare si
protejarea mediului
- Conturarea deprinderilor
si atitudinilor de a pretui si
a respecta mediul prin
comportamente civilizate

Vizita la Grădina
Botanică

Vizită

11:10 –
13:30

XIP1

Grădina
Botanică

Niculescu Mirela

Plimbare Parc Iulius
Mall

Activitate
aer liber

11:10 –
13:30

XI P2

Parc Iulius
Mall

Turean Mihaela

Vizita la Gradina
Botanica Alexandru
Borza

Vizită

11:10 –
13:30

XI A

Grădina
Botanică

Magda
Moșneguțu

11:10 –
13:30

XII A

Parc Iulius
Mall

Ver Alina

Plimbare Parc Iulius
Mall

