PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
LUNI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

1 lu

1 124211_2

Să identificăm
frumusețile urbei
noastre

2 lu

1 120111_1

3 lu

1 107611_1

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

liceu IX-X

30

2

Bistrita Centrul
1 vechi

liceu, XI XII

30

1

1 sala 34

liceu XII

30

1

1 CNLR

Chiciudean
Nastasia
Cioanca Monica

liceu
liceu

30
30

1
1

Coman Rodica

liceu

30

2

1 CNLR
1 CNLR
Cluj
1 Napoca

liceu

60

2

1 Bistrița

Cosma Andrei

liceu

30

1

1 CNLR

Costinași Alina

liceu

25

2

1

Arcălean Ioan

”Lecții ale marii literaturi
universale”
Bașotă Ionela
Biologia pentru
avansați
Câmpan Felicia

4 lu
5 lu

1 114911_1
1 114511_1

6 lu

1 116011_2

7 lu

1 101211_2

8 lu

1 105311_1

9 lu

1 133211_2

,,Matematica.....punte
între educație și cultură
-De la Matematică la
Mate Practică”
Jocuri matematice
Firme de IT din ClujNapoca
Vizitarea stației de
epurare Bistrița
Fenomene fizice
spectaculoase
Workshop:Youth Mind
Cretivity

10 lu

1 113311_1

Proiectie film/CD cu
tematica scolara

Filip Vasile

liceu

60

1

1 CNLR

11 lu

1 130911_2

Roman si /sau film

Fulga Daniela

liceu

30

2

1 CNLR

12 lu

1 101711_1

Campionat de șah

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

13 lu

1 109811_1

Concurs de monologuri
(limba engleza)
Ienciu Camelia

gimnaziu VIIVIII, liceu XI-XII

30

1

1 CNLR

14 lu

1 104111_1

Educație sănătate
mișcare

Ilieșiu Leonida

liceu

30

1

1 CNLR

15 lu

1 128412_1

SA NE CUNOASTEM

Ivănescu Petru

liceu

30

1

2 CNLR

Coroș Dorel

Mureșan Mihai

1/25

Descriere activitate
Se va lucra în echipe de 3-5 persoane care având un chestionar (în limba
germană) se vor deplasa prin Centrul vechi al Bistriței în scopul de a
descoperi informații interesante, relevante pentru istoria burg-ului nostru și
pentru cultura transilvăneană.
Dezbatere pe tema lecțiilor desprinse din mari opere ale literaturii
universale; prezentare și discuții pornind de la experiențele esențiale ce se
desprind din titluri consacrate, exprimarea adeziunii sau a infirmării validității
mesajelor acestora din perspectiva experienței subiective.

Resurse/
conditii
speciale

Rezolvare unor teste de biologie
Prin proiectul intitulat ,,Matematica .....punte între educație și cultură’’ ,ne
propunem să iniţiem activităţi educative interdisciplinare ,care să vizeze
toate domeniile :cultură ,civilizaţie şi artă,educaţie,cu obiective majore
:promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice regiunii noastre ,precum şi a
imaginii Bistriței în România ,prin implementarea în sistemul educaţional
românesc a elementelor de cultură și civilizaţie locală .
Ne propunem să punem accentul pe competenţe,valorificând totodată
experienţa şi pasiunea noastră. Iată cum definesc documentele Uniunii
Europene una dintre competenţa cheie matematică:abilitatea de a dezvolta
şi aplica gândirea matematică pentru a rezolva probleme de tipul celor
întâlnite în viaţa de zi cu zi.
Prin acest proiect urmărim revigorarea şi menţinerea interesului pentru
matematică al elevilor,prezentarea matematicii într-o continuitate şi
întrepătrundere suplă cu celelalte discipline şi abordarea matematicii de
liceu ca un fundament al culturii generale.

Excursie tematică la Cluj - Napoca Firme de IT din Cluj-Napoca
Vizitarea stației de epurare din mun Bistrița, componente, flux tehnologic,
valorificare deșuri rezultate
Explicarea ştiinţifică a unor fenomene din natură
Program destinat tinerilor cu vârste cuprinse între 15-19 ani care doresc săși descopere, exploreze și valorifice capacitățile interioare
Proiectie film/CD + prezentare profesor cu
a) personalitati cultural-literare precum : Mihai Eminescu, G. Cosbuc,
Andrei Muresanu, Liviu Rebreanu
b) ecranizari ale unor opere literare : Ciuleandra, Ultima noapte.., Fratii
Jderi, O scrisoare pierduta, Rascoala, Romeo si Julieta
c) Ecranizari ale unor celebre romane SF : Solaris, Calauza
Se vizioneaza ecranizarea romanului Ion de L. Rebreanu . Se impart fise de
lucru in care elevii vor urmari aspecte de noutate care apar in film fata de
roman. Discutii.
Concursul se va desfășura în sala de sport 3 sau săli de clasă. Baza
încălțăminte
materială corespunzătoare există
de sală
Elevilor li se va da o fotografie sau un citat in limba engleza, adaptat nivelui
lor de limba. In grupe de cate 4, vor pregati cate un discurs, iar
reprezentantul fiecarui grup va prezenta monologul (3-5 min). Un juriu
format din 3 persoane va desemna castigatorii. Monologurile vor fi filmate,
iar cele mai reusite vor fi inscrise in concursul „Speak Out”.
echipament
sport,
încălțăminte
Activități opționale cu implemenatre la diferite discipline sportive
de sală
Tinand cont ca s-a scurs mult timp de cand am format un colectiv, am dori
ca timpul care ne-a mai ramas sa-l petrecem impreuna, sa fie cat mai
placut; analizam a ceea ce a fost bine si indreptam ceea ce vom constata ca
distruge relatia colegiala.

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
LUNI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

16 lu

COD

1 110211_1

17 lu

1 124011_1

18 lu

1 111711_1

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Communication Games Leonte Renata

Războiul cuvintelor –
debate neconvențional Linul Corneliu
Povesti cu talc dezbatere
Molnar Alina

Grup țintă

Max elevi

liceu IX

1

1 CNLR

liceu

30

1

1 CNLR

liceu

30

1

1 CNLR

gimnaziu, liceu

90

1

1 CNLR

Oniga Alina

liceu

30

1

1 Bistrița

Pop Rodica

liceu IX

30

1

1 CNLR

19 lu

1 104811_1

20 lu

1 127211_1

21 lu

1 133511_1

Educaţie sexuală
Biserica Evanghelică
din Bistrița
Să fim sănătoși și
veseli!

Moş Gabriela

22 lu

1 116111_1

Imaginea istoriei în
cinematografie

23 lu

1 110511_1

Vizionare film Sherlock Roșca Diana

24 lu

1 100511_1

25 lu

1 105911_2

Realizare machetă
campus CNLR
Rus Constantin
Descoperiri în domeniul
chimiei
Sărmășan Adina

26 lu

1 111111_1

Preparing for CAE

Coman Dan

30

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Ţirău Liana

Câmpan
Felicia

Descriere activitate
Jocurile comunicative ofera elevilor posibilitatea de exersa in limba engleza,
creind un context in care limba este folosita cu un anume scop, pentru a
atinge un obiectiv, dar folosind mijloace diferite de cele traditionale, de
predare la clasa. Unul dintre cele mai importante scopuri ale acestei
activitati este acela de a a-i face pe elevi sa comunice si in acelsi timp sa se
distreze.

Resurse/
conditii
speciale

Activitatea va consta de fapt într-un debate neconvențional. Elevii vor avea
teme importante de dezbătut, dar discursurile lor nu vor fi structurate după Instrumente
normele riguroase ale debate-ului convențional, ci vor fi puse în versuri de de scris,
rap, un limbaj care poate „penetra” mentalul unui grup țintă mai larg. ;)
Inspirație ;)
lectura unui text parabola care sa genereze o dezbatere pe teme de valori si
atitudini
Dezbateri legate de educaţia sexuală, diverse
Vizita la Biserica Evanghelică din Bistrița. Cultivarea interesului pentru
valorile arhitecturale ale Transilvaniei, valorificarea potențialului cultural
Jocuri Sportive
Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a evenimentelor și proceselor
istorice prin intermediul cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are
vizualizarea acestora asupra memoriei și afectivității elevilor. Vor fi
prezentate atât filme de lung metraj care abordează evenimente istorice
fundamentale atât din spațiul românesc cât și de la nivel european sau
mondial, cât și documentare de scurt metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe experiența anilor

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

liceu

30

1

1 CNLR

liceu IX-XII

30

1

1 CNLR

liceu

30

1

1 CNLR

liceu

30

2

1 CNLR

Schuster Helena

liceu

30

1

1 CNLR

Suciu Alina

liceu

30

1

1 CNLR

Țifu Teodora

liceu

30

1

Bucur Katalin

27 lu

1 119511_1

28 lu

1 112311_1

Dezbatere pe o tema
de interes comun
(engleza/romana)
Dezbatere pe teme de
cultura si civilizatie
britanica

29 lu

1 106811_1

Reușita profesională

Țirău Liana

liceu XII

30

1

30 lu

1 100111_1

Initiere dansuri latino
(salsa si bachata)

Trif Alice

liceu

30

1

2/25

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes din partea elevilor.
Elevii vizionează filmul după care urmează o discuție pe baza acestuia și
compararea cu un fragment din romanul cu același nume al scriitorului
britanic Sir Arthur Conan Doyle. Elevii vor primi apoi câteva indicii cu
ajutorul cărora vor dezlega un mister. (roleplay)
Elevii vor fi implicați în realizarea măsurătorilor campusului CNLR (teren și
clădiri), reducerea acestora la scară și realizarea schițelor necesare pentru
MACHETA CAMPUS CNLR
Elevii vor viziona filme documentare
Pregătire pentru examenul Cambridge English Advanced.
Se va lucra pentru dezvoltarea celor cinci deprinderi necesare pentru
promovarea examenului de competență lingvistică.
Intr-o atmosfera relaxanta si primitoare, profesorul va introduce tematica
pentru dezbatere, iar elevii se vor imparti in doua sau mai multe grupuri.
Fiecare grup isi va impartasi ideile si opiniile in interiorul grupului si apoi
liderul grupului va sustine mai departe ideile lor. In final, profesorul va juca
un rol de mediator si moderator si va trage concluziile.

CNLR-sala Elevii vor lucra in grupe si vor participa la activitati de comunicare pe teme
1 25
de cultura si civilizatie britanica. Vor cauta informatii si le vor disemina.
Prezentarea schematică a informațiilor de biologie necesare pentru
1 CNLR
examene
Activitate care se adreseaza fetelor si baietilor de liceu. Ne propunem
initierea in stilurile de dans vizate, dar obiectivele primare sunt socializarea,
educarea flexibilitatii mentale si corporale (prin schimbarea partenerilor si
practicarea unei activitati fizice), educarea simtului estetic, muzical si
kinestezic, obtinerea unei mai bune si mai elegante posturi a intregului corp.
De ce nu, promovarea unui nou stil de viata, mai dinamic, vesel si sanatos, încălțăminte
1 CNLR
o alternativa pentru timpul liber.
de sală
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
LUNI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

31 lu

2 100312_1

32 lu

1 127711_1

33 lu

1 200911_1

Denumire

Pregatirea lucrarii de
atestat la limba
franceza
Dezvoltarea
competențelor de
intrepretare texte
Antrenament intensiv
Lesefuchs

34 lu
35 lu

2 102312_1
2 131512_1

36 lu

2 106512_1

Sănătate și mișcare.
Fotbal
Universul Francofoniei
Caracterul acido bazic
al alimentelor

37 lu

2 127912_1

38 lu
39 lu

40 lu

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Trif Alice

liceu

30

1

2 CNLR

Descriere activitate
Elevii de la intensiv si bilingv prezinta un atestat de limba, pe o tema de
civilizatie, la finele clasei a XII-a. Ne propunem sa verificam/discutam
sumarul lucrarilor, argumentul si introducerea, cat si pertinenta unor
documente anexe (imagini, grafice, poze) si sa analizam pasii
urmatori/organizarea si logica lucrarilor. De asemenea, vom face o analiza
comparativa a faptelor de civilizatie francofona/romana.

Zegrean Eugenia

liceu

30

1

1 CNLR

Limba română pentru avansați

Kohler Christine

liceu

30

1

1 CNLR

Arsente Horea Ion
Avram Florin

liceu
liceu

30
30

1
1

2 CNLR
2 CNLR

Bucur Katalin

liceu

30

1

Vizionare filme

Cîmpan Elena

liceu

30

1

2 CNLR
Cabinetul
de limbi
2 moderne

2 129112_1
2 105612_1

Workshop de scriere
creativă
Gândiţi fizica

Coman Dan
Cosma Andrei

liceu
liceu

30
30

1
1

2 CJC
2 CNLR

2 113412_1

Proiectie film/CD cu
tematica scolara

Filip Vasile

liceu

60

1

2 CNLR

41 lu

2 120312_1

Medii de informare
main-stream. Medii de
informare alternative

Gălățan
Constantin

liceu X XI XII

30

1

2 CNLR

42 lu

2 101812_1

Campionat de șah

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

2 CNLR

43 lu

2 122712_1

Tehnici de comunicare
eficienta
Iacob Mihaela

liceu

30

1

2 CNLR

44 lu

45 lu

2 104212_1

2 124112_1

Educație sănătate
mișcare

Ilieșiu Leonida

Războiul cuvintelor –
debate neconvențional Linul Corneliu

liceu

Coman Dan

liceu

30

3/25

30

1

1

Campionat de fotbal. Dezvoltarea capacităților de îndemânare, colaborare,
efort

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de fotbal,
tricouri
departajare

Determinarea experimentală a caracterului acido-bazic al alimentelor
Activitatea constă în vizionarea de filme în limba germană cu scopul
înțelegerii mesajului
Ateliere de creative writing în care prima regulă este: fără nicio regulă.
Workshopul de scrierea creativă nu e doar o modalitate de a-ți dezvolta
originalitatea, ci și un mijloc de destindere.
Textele rezultate vor fi expuse, pe diverse suporturi, în spațiile publice
Explicarea ştiinţifică a unor fenomene din natură
Proiectie film/CD + prezentare profesor cu
a) personalitati cultural-literare precum : Mihai Eminescu, G. Cosbuc,
Andrei Muresanu, Liviu Rebreanu
b) ecranizari ale unor opere literare : Ciuleandra, Ultima noapte.., Fratii
Jderi, O scrisoare pierduta, Rascoala, Romeo si Julieta
c) Ecranizari ale unor celebre romane SF : Solaris, Calauza
Prezentare urmata de discuții și dezbatere. Realitatea în care trăim este
perceputa de către oameni în mod diferit în funcție de sursele de informare
pe care le utilizeaza. Voi prezenta metode de testare a veridicitatii
informațiilor .
Concursul se va desfășura în sala de sport 3 sau săli de clasă. Baza
materială corespunzătoare există
Se vor desfasura activitati care urmaresc dezvoltarea abilitatilor de
comunicare si insusirea unor tehnici de comunicare eficienta.
• Comunicarea în echipă, asertivitatea
• Roluri. Conflict inter/intrarol
• Rezolvarea conflictelor
• Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
• Managementul timpului

încălțăminte
de sală

2 CNLR

Activități opționale cu implemenatre la diferite discipline sportive

echipament
sport,
încălțăminte
de sală

2 CNLR

Activitatea va consta de fapt într-un debate neconvențional. Elevii vor avea
teme importante de dezbătut, dar discursurile lor nu vor fi structurate după
normele riguroase ale debate-ului convențional, ci vor fi puse în versuri de
rap, un limbaj care poate „penetra” mentalul unui grup țintă mai larg. ;)

Instrumente
de scris,
Inspirație ;)
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
LUNI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

46 lu

2 125212_1

47 lu

2 111812_1

48 lu

2 121112_1

49 lu

2 108712_1

Denumire
Matematică distractivă
Povesti cu talc dezbatere

Wiener Kaffehaus
Excursie La cules de
ghiocei,viorele,
brebenei

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Descriere activitate

Mara Valeriu

liceu

30

1

2 CNLR

Molnar Alina

liceu

30

1

2 CNLR

Teste
lectura unui text parabola care sa genereze o dezbatere pe teme de valori si
atitudini
Conform cafenelelor din Viena se va bea un ceai sau o ciocolata calda, se
lectureaza ziare, articole din presa germana, se citesc poezii in, limba
germana, se serveste o prajitura, incercand sa creăm o atmosfera boema.

Nistea Domnița

liceu, IX

30

1

2 CNLR

Pop Ioan

liceu

30

1

Padurea
2 Ghinda

Resurse/
conditii
speciale

Excursie La cules de ghiocei,viorele, brebenei
Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a evenimentelor și proceselor
istorice prin intermediul cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are
vizualizarea acestora asupra memoriei și afectivității elevilor. Vor fi
prezentate atât filme de lung metraj care abordează evenimente istorice
fundamentale atât din spațiul românesc cât și de la nivel european sau
mondial, cât și documentare de scurt metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe experiența anilor

50 lu

2 116212_1

51 lu

2 126212_1

Imaginea istoriei în
cinematografie
Workshop de muzica
germana

52 lu

2 110612_1

53 lu

2 111412_1

54 lu

2 132512_1

55 lu

2 118512_1

56 lu

2 119912_1

57 lu

2 128912_1

liceu
liceu XI
germana

30

1

2 CNLR

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes din partea elevilor.

30

1

2 CNLR

Vizionare film Sherlock Roșca Diana

liceu IX-XII

30

1

2 CNLR

Preparing for CAE

liceu

30

1

2 CNLR

Sa invatam cântând - cântece în limba germană
Elevii vizionează filmul după care urmează o discuție pe baza acestuia și
compararea cu un fragment din romanul cu același nume al scriitorului
britanic Sir Arthur Conan Doyle. Elevii vor primi apoi câteva indicii cu
ajutorul cărora vor dezlega un mister. (roleplay)
Pregătire pentru examenul Cambridge English Advanced.
Se va lucra pentru dezvoltarea celor cinci deprinderi necesare pentru
promovarea examenului de competență lingvistică.

Micul-mare arhitect!

Rachitan Tudorică Chiș Silvius
Rai Anca Raluca

Schuster Helena

Scripeț Adriana

Vizionare de filme dupa
romane studiate
Simionca Simona
Singeorzan
Film
Simona
Vizionare filme
francofone
Suarășan Mariana

liceu

30

1

2

liceu

30

1

2 CNLR

liceu
gimnaziu V,
liceu

30

1

2 CNLR

30

1

2 CNLR

4/25

Se va efectua macheta campusului Colegiului National ,,Liviu Rebreanu”
Bistrita.
Activitatea isi propune sa demonstreze ca filmele nu sunt numai un
mijloc de divertisment ci si un excelent instrument de comunicare si
devin o resursa valoroasa in educatie. Se vor urmari relatiile dintre
literatura si alte limbaje artistice.

Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului in limba franceza,
discutii pe marginea filmelor- scop educativ.

Resurse
materiale:
rigips, banda
adeziva,
cutter, liniar,
creion,
acuarele
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
LUNI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale
Întâlnirea pt
efectuarea
vizitei va
avea loc de la
CNLR, ora
10.50
- Se impune
respectarea
regulamentul
ui privind
vizitarea

58 lu

2 117212_1

59 lu

2 112412_1

Vizita la Penitenciarul
Bistrița – Lecție de
educație civică
Dezbatere pe teme de
cultura si civilizatie
britanica

60 lu

2 107412_1

61 lu

2 126612_1

62 lu

2 127812_1

63 LU

2 201212_1

Șular Claudiu

Zbîncă Loredana

Se vor vizita spațiile administrative și de detenție din Penitenciarul Bistrița
(în limita regulamentelor specifce), se vor purta discuții cu psihologul și
preotul penitenciarului, cu alți angajați din serviciul educativ, cu una-două
persoane condamnate pentru fapte cu consecinte negative asupra vietii
tinerilor,precum și cu reprezentanți ai partenerilor care sprijină activitatea de
reeducare și integrare socială a persoanelor aflate în detenție.
În urma vizitei la Penetenciarul Bistrița, se are în vedere analizarea unor
Penitencia fenomene/ fapte/ comportamente cu consecinte negative asupra vietii
2r
tinerilor.

liceu

60

1

Țifu Teodora

liceu

30

1

Biologie și artă

Țirău Liana

liceu

30

1

Role play

Unchiu Dorina

liceu IX-X

20

1

CNLR-sala Elevii vor lucra in grupe si vor participa la activitati de comunicare pe teme
2 26
de cultura si civilizatie britanica. Vor cauta informatii si le vor disemina.
Analiza unor opere de artă și depistarea unor elemente din natură , urmată
de simbolistica lor, boli ale unor personaje din tablouri (manifestări
2 CNLR
caracteristice)
Elevii vor fi împărțiți pe grupe. Vor extrage bilețele cu situații pe care vor
2 CNLR
încerca să le pună în scenă.

Zegrean Eugenia

liceu

30

1

Biblioteca
2 Judeteana

Kohler Christine

liceu

30

1

2 CNLR

Vizita la Biblioteca
Judeteană
Diploma de limba
germana
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penitenciarelo
r
(prezentarea
actului de
identitate la
intrare,
accesul
fără telefoane
mobile/aparat
e foto-audiovideo, etc)

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MARȚI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)
1 ma

2 ma

3 ma
4 ma

COD

1 112821_1

Denumire
Lumea grafurilor si a
stringurilor

Coordonator

Profesor 1

Candale Silviu

1 115021_1

,,Matematica.....punte
între educație și cultură De la Matematică la
Chiciudean
Mate Practică”
Nastasia

1 121721_1
1 114621_1

Atelier de creație –
Creativitate și
imaginație la Religie
(concurs de creație pe
teme religioase)
Jocuri matematice

Chiș Monica
Cioanca Monica

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

liceu - XII A

Cozman Lazăr

30

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.
1

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale

1 CNLR - 36 Informatica pentru avansati

liceu

30

1

1 CNLR

liceu
liceu

60
30

1
1

1 CNLR
1 CNLR

Prin proiectul intitulat ,,Matematica .....punte între educație și cultură’’ ,ne
propunem să iniţiem activităţi educative interdisciplinare ,care să vizeze toate
domeniile :cultură ,civilizaţie şi artă,educaţie,cu obiective majore :promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor specifice regiunii noastre ,precum şi a imaginii Bistriței în
România ,prin implementarea în sistemul educaţional românesc a elementelor de
cultură și civilizaţie locală .
Ne propunem să punem accentul pe competenţe,valorificând totodată experienţa
şi pasiunea noastră. Iată cum definesc documentele Uniunii Europene una dintre
competenţa cheie matematică:abilitatea de a dezvolta şi aplica gândirea
matematică pentru a rezolva probleme de tipul celor întâlnite în viaţa de zi cu zi.
Prin acest proiect urmărim revigorarea şi menţinerea interesului pentru
matematică al elevilor,prezentarea matematicii într-o continuitate şi
întrepătrundere suplă cu celelalte discipline şi abordarea matematicii de liceu ca
un fundament al culturii generale.
Activitatea concurs își propune să dezvolte imaginația elevilor, prin aplicarea
cunoștințelor acumulate în timpul orelor într-un context diferit de cel de la clasă,
prin exprimarea liberă a ideilor și preceptelor religioase.
Această activitate se va desfășura sub forma unui concurs de eseuri sau poezie,
la alegere, iar cele mai bune lucrări vor fi premiate de către profesorii de Religie cu
diplome.

Coman Dan

liceu

20

1

2 Scenica

Dansul contemporan e o formă puternică și originală de manifestare a
personalității. Coregrafa Daniela Hasiade va fi cea care va coordona workshopul
desfășurat în parteneriat cu Scenica.

Coman Rodica
Cosma Andrei

liceu
liceu

30
30

1
1

1 CNLR
1 CNLR

Vizionare de filme și dezbateri
Explicarea ştiinţifică a unor fenomene din natură

Costinași Alina

liceu, XII

30

1

1 CNLR

Roman si /sau film

Fulga Daniela

liceu

30

2

1 CNLR

Campionat de șah

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

gimnaziu VIIVIII, liceu XI-XII

30

1

1 CNLR

1 128521_2

Concurs de monologuri
(limba engleza)
Ienciu Camelia
SANIUS SI
SCHIAT;DISTRACTIE
IN AER LIBER;
Ivănescu Petru

Gegrafie pentru avansați
Se vizioneaza ecranizarea romanului Ion de L. Rebreanu . Se impart fise de lucru
in care elevii vor urmari aspecte de noutate care apar in film fata de roman.
Discutii.
Concursul se va desfășura în sala de sport 3 sau săli de clasă. Baza materială
încălțăminte
corespunzătoare există
de sală
Elevilor li se va da o fotografie sau un citat in limba engleza, adaptat nivelui lor de
limba. In grupe de cate 4, vor pregati cate un discurs, iar reprezentantul fiecarui
grup va prezenta monologul (3-5 min). Un juriu format din 3 persoane va desemna
castigatorii. Monologurile vor fi filmate, iar cele mai reusite vor fi inscrise in
concursul „Speak Out”.

liceu

30

2

1 CNLR

Socializare, distractie;

1 125321_1

Matematică distractivă

liceu

30

1

1 CNLR

Teste

5 ma

1 129322_1

6 ma
7 ma

1 115521_1
1 105521_1

8 ma

1 133321_1

Workshop de dans
contemporan
Matematicienii de azi,
inginerii de mâine
Gândiţi fizica
Europa, între mit și
realitate

9 ma

1 131021_2

10 ma

1 101921_1

11 ma

1 109921_1

12 ma
13 ma

Mara Valeriu
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Echipament
adecvat

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MARȚI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

Coordonator

14 ma

1 113721_2

15 ma

1 122221_1

Atelier de initiere in arta
fotografica
Mititean Anca
Ecranizari dupa opere
literare germane. ,, Effi
Briest”-Theodor
Fontane
Mucea Gabriela

1 108221_1

Sa invățăm să jucam
volei

17 ma

1 116321_1

Imaginea istoriei în
cinematografie

18 ma

1 110721_1

19 ma

16 ma

Profesor 1

Muresan Ciprian

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Descriere activitate

liceu

15

2

1 CNLR

Elevii vor invata notiuni primare de fotografie profesionista: setarea aparatului de
fotografiat, alegerea cadrului, surse de lumina, timpul de expunere si diafragma.
Atelierul este structurat in doua parti:
• 8.30 – 10.30 partea teoretica
• 10.30-13.00 partea practica (fotografiat + initiere in Photoshop/Lightroom)
Atelierul este condus de Paul Pop – fotograf profesionist la Julius Paul
Photography

liceu

30

1

1 CNLR

Vizionarea filmului si discutii asupra asemanarii dintre film si carte. Rolul
regizorului, necesitatea de a citi si cartea inainte de a viziona filmul.

liceu IX-X

30

1

Sub îndrumarea domnului profesor de volei Paul Someșan, elevii vor învăta
Sala de
regulile acestui joc și vor fi inițiați în practicarea acestuia. Se va organiza și un mini1 sport LPS campionat de volei cu 3 sau 4 echipe în funcție de numărul de elevi prezenți.
Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a evenimentelor și proceselor istorice
prin intermediul cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are vizualizarea
acestora asupra memoriei și afectivității elevilor. Vor fi prezentate atât filme de lung
metraj care abordează evenimente istorice fundamentale atât din spațiul
românesc cât și de la nivel european sau mondial, cât și documentare de scurt
metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe experiența anilor

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

liceu

30

1

1 CNLR

Vizionare film Sherlock Roșca Diana

liceu IX-XII

30

1

1 CNLR

1 100721_1

Realizare machetă
campus CNLR

Rus Constantin

liceu

30

1

1 CNLR

20 ma

1 106221_2

Universul chimiei

Sărmășan Adina

liceu

30

2

1 CNLR

21 ma

1 111321_1

Crochet Club

Schuster Helena

liceu

30

1

1 CNLR

7/25

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes din partea elevilor.
Elevii vizionează filmul după care urmează o discuție pe baza acestuia și
compararea cu un fragment din romanul cu același nume al scriitorului britanic Sir
Arthur Conan Doyle. Elevii vor primi apoi câteva indicii cu ajutorul cărora vor
dezlega un mister. (roleplay)
Elevii vor fi implicați în realizarea măsurătorilor campusului CNLR (teren și clădiri),
reducerea acestora la scară și realizarea schițelor necesare pentru MACHETA
CAMPUS CNLR
Elevii din clasele terminale vor participa la activitați aplicative teoretice și practice
în care vor exersa achizițiile facute în cadrul orelor de chimie
Activitate propusă pentru dezvoltarea abilităților practice.
Elevii vor învăța să croșeteze un fular sau o șapcă.

Resurse/
conditii
speciale
Fiecare
participant
trebuie sa
aiba la el
aparat de
fotografiat
personal
profesional
(DSLR) sau
cel putin semiprofesionist
(Bridge),
laptop pentru
editarea
fotografiilor.
Grupa de
lucru este
maxim 15
persoane.
Elevii se vor
inscrie la
profesorul
coordonator
pana la data
stabilita

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MARȚI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

22 ma

1 132621_1

23 ma

1 119621_1

24 ma
25 ma

1 117121_1
1 106921_1

26 ma

1 100221_1

27 ma

1 126521_1

28 ma

2 113922_1

29 ma
30 ma

Denumire

Micul-mare arhitect!

Coordonator

Scripeț Adriana

Joc de rol
(engleza/romana)
Suciu Alina
“Bistrița Memorabilă”Proiect de recuperare și
punere în circuit a
istoriei
recente a orașului
Bistrița
Reușita profesională

Initiere dansuri latino
(salsa si bachata)

Șular Claudiu
Țirău Liana

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

30

1

1

liceu

30

1

1 CNLR

Se va efectua macheta campusului Colegiului National ,,Liviu Rebreanu” Bistrita.
Profesorul alege descrierea unui studiu de caz pe care elevii il vor interpreta prin
prisma identificarii cu anumite personaje care iau parte la intamplarea descrisa.
Elevii isi pot pune in aplicare talentele actoricesti si imaginatia creativa. La final se
va alege cel mai haios personaj interpretat.

1 CNLR
1 CNLR

Prezentarea unor imagini din trecutul apropiat al orașului, a unor interviuri privind
istoriile personale, opinii și impresii în care ne regăsim, fragmente vii sau uitate ale
Bistriței. La activitate urmează să fie prezentă un invitat special, care va povesti
elevilor aspecte legate de istoria ultimului secol, văzut din prisma experiențelor
proprii de viață.
Prezentarea schematică a informațiilor de biologie necesare pentru examene
Activitate care se adreseaza fetelor si baietilor de liceu. Ne propunem initierea in
stilurile de dans vizate, dar obiectivele primare sunt socializarea, educarea
flexibilitatii mentale si corporale (prin schimbarea partenerilor si practicarea unei
activitati fizice), educarea simtului estetic, muzical si kinestezic, obtinerea unei mai
bune si mai elegante posturi a intregului corp. De ce nu, promovarea unui nou stil încălțăminte
de viata, mai dinamic, vesel si sanatos, o alternativa pentru timpul liber.
de sală

30
30

1
1

liceu

30

1

1 CNLR

liceu

20

1

1 CNLR

liceu, IX B

30

1

2 Muzeu

2 131722_1

Communication Games Unchiu Dorina
Vizită la muzeu cu IPJ
Direcția Patrimoniu
Trif Alice
Aspecte din istoria
Franței
Avram Florin

liceu

30

1

2 CNLR

2 113122_1

Vizita la Muzeu

liceu - X A

30

1

2 Muzeu

Candale Silviu

2 115122_1

32 ma

2 121822_1

Atelier de creație –
Creativitate și
imaginație la Religie
(concurs de creație pe
teme religioase)

Chiș Monica

33 ma

2 128022_1

Vizionare filme

Cîmpan Elena

Cozman Lazăr

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale
Resurse
materiale:
rigips, banda
adeziva,
cutter, liniar,
creion,
acuarele

liceu

gimnaziu, liceu
liceu XII

Trif Alice

,,Matematica.....punte
între educație și cultură De la Matematică la
Chiciudean
Mate Practică”
Nastasia

31 ma

Profesor 1

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

liceu

30

1

2 CNLR

liceu

60

1

liceu

30

1

2 CNLR
Cabinetul
de limbi
2 moderne
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Elevii vor folosi abilitățile de comunicare în limba engleză într-un mod distractiv.
În parteneriat cu IPJ BN Direcția Patrimoniu elevii vor participa la o activitate la
muzeu
În parteneriat cu IPJ BN Direcția Patrimoniu elevii vor participa la o activitate la
muzeu
Prin proiectul intitulat ,,Matematica .....punte între educație și cultură’’ ,ne
propunem să iniţiem activităţi educative interdisciplinare ,care să vizeze toate
domeniile :cultură ,civilizaţie şi artă,educaţie,cu obiective majore :promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor specifice regiunii noastre ,precum şi a imaginii Bistriței în
România ,prin implementarea în sistemul educaţional românesc a elementelor de
cultură și civilizaţie locală .
Ne propunem să punem accentul pe competenţe,valorificând totodată experienţa
şi pasiunea noastră. Iată cum definesc documentele Uniunii Europene una dintre
competenţa cheie matematică:abilitatea de a dezvolta şi aplica gândirea
matematică pentru a rezolva probleme de tipul celor întâlnite în viaţa de zi cu zi.
Prin acest proiect urmărim revigorarea şi menţinerea interesului pentru
matematică al elevilor,prezentarea matematicii într-o continuitate şi
întrepătrundere suplă cu celelalte discipline şi abordarea matematicii de liceu ca
un fundament al culturii generale.
Activitatea concurs își propune să dezvolte imaginația elevilor, prin aplicarea
cunoștințelor acumulate în timpul orelor într-un context diferit de cel de la clasă,
prin exprimarea liberă a ideilor și preceptelor religioase.
Această activitate se va desfășura sub forma unui concurs de eseuri sau poezie,
la alegere, iar cele mai bune lucrări vor fi premiate de către profesorii de Religie cu
diplome.
Activitatea constă în vizionarea de filme în limba germană cu scopul înțelegerii
mesajului

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MARȚI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

34 ma

2 128922_1

35 ma
36 ma

2 115822_1
2 105822_1

37 ma

2 124722_1

Denumire
Workshop de dans
contemporan
Matematicienii în viața
cotidiană
Fizica pentru avansați
Rebusuri și jocuri
matematice

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Coman Dan

liceu

30

1

2 Scenica

Descriere activitate
Dansul contemporan e o formă puternică și originală de manifestare a
personalității. Coregrafa Daniela Hasiade va fi cea care va coordona workshopul
desfășurat în parteneriat cu Scenica.

Coman Rodica
Cosma Andrei

liceu
liceu

30
30

1
1

2 CNLR
2 CNLR

Vizionare de filme și dezbateri
Rezolvarea unor probleme de fizică, dificile

Dascălu Monica

liceu

30

1

2 CNLR

Resurse/
conditii
speciale
Echipament
adecvat

38 ma

2 120422_1

Sofisme, Erori de
Gălățan
Logica în argumentare Constantin

liceu

30

1

2 CNLR

39 ma

2 102022_1

Campionat de șah

gimnaziu, liceu

30

1

2 CNLR

40 ma

2 122822_1

Tehnici de comunicare
eficienta
Iacob Mihaela

liceu

30

1

2 CNLR

liceu

120

1

2 CNLR

In viața cotidiana este nevoie de argumentare în relatiile dintre oameni. Erorile de
argumentare sunt mult mai frecvente decât se poate banui. Tinerii trebuie sa fie
capabili sa le recunoască atunci când alcineva le utilizeaza drept „argumente” și în
acelasi timp sa știe sa le evite în propria argumentare.
Concursul se va desfășura în sala de sport 3 sau săli de clasă. Baza materială
încălțăminte
corespunzătoare există
de sală
Se vor desfasura activitati care urmaresc dezvoltarea abilitatilor de comunicare si
insusirea unor tehnici de comunicare eficienta.
• Comunicarea în echipă, asertivitatea
• Roluri. Conflict inter/intrarol
• Rezolvarea conflictelor
• Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
• Managementul timpului
Prezentare măsuri de prim ajutor de către personal specializat. Prezentare echipaj
Ambulanţă. Manevre de resuscitare

liceu

30

1

2 CNLR

Vizionarea filmului si discutii asupra asemanarii dintre film si carte. Rolul
regizorului, necesitatea de a citi si cartea inainte de a viziona filmul.

41 ma

2 104922_1

42 ma

2 122322_1

Grapini Grigore

Măsuri de prim ajutor
Moş Gabriela
Ecranizari dupa opere
literare germane. ,, Effi
Briest”-Theodor
Fontane
Mucea Gabriela

Toniuc Anca

Câmpan
Felicia

Sub îndrumarea domnului profesor de volei Paul Someșan, elevii vor învăta
Sala de
regulile acestui joc și vor fi inițiați în practicarea acestuia. Se va organiza și un mini2 sport LPS campionat de volei cu 3 sau 4 echipe în funcție de numărul de elevi prezenți.
Avem ca obiectiv un concurs de postere care sa promoveze sectia germana.Se
va desena,picta ,scrie si apoi posterele se vor afisa pentru a putea fi vazute de toti
2 CNLR
elevii sectiei germane
2 CNLR
Vizionare film Good Bye Lenin și discuții pe tema RFG RDG

43 ma

2 108322_1

44 ma
45 ma

2 121022_1
2 132222_1

46 ma

2 108822_1

Sa invățăm să jucam
volei
Werbung deutsche
Abteilung Postere
gestalten
Zidul Berlinului
Excursie La cules de
ghiocei,viorele,
brebenei

47 ma

2 133622_1

Mai bogați sufletește

48 ma

2 116422_1

Imaginea istoriei în
cinematografie

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

liceu

30

1

2 CNLR

49 ma

2 100822_1

Realizare machetă
campus CNLR

Rus Constantin

liceu

30

1

2 CNLR

50 ma

2 111622_1

Crochet Club

Schuster Helena

liceu

30

1

2 CNLR

Muresan Ciprian

liceu XI-XII

30

1

Nistea Domnița
Onciu Silviu

liceu, X
liceu

30
30

1
1

Pop Ioan

liceu

30

1

Pop Rodica

liceu IX, X

30

1

Padurea
2 Ghinda
Muzeu
2 Jud. BN

Excursie La cules de ghiocei,viorele, brebenei
Cunoasterea istorie judetului și municipiului în care traim. Activitatea va dura
aproximativ 2 ore
Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a evenimentelor și proceselor istorice
prin intermediul cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are vizualizarea
acestora asupra memoriei și afectivității elevilor. Vor fi prezentate atât filme de lung
metraj care abordează evenimente istorice fundamentale atât din spațiul
românesc cât și de la nivel european sau mondial, cât și documentare de scurt
metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe experiența anilor
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trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes din partea elevilor.
Elevii vor fi implicați în realizarea măsurătorilor campusului CNLR (teren și clădiri),
reducerea acestora la scară și realizarea schițelor necesare pentru MACHETA
CAMPUS CNLR
Activitate propusă pentru dezvoltarea abilităților practice.
Elevii vor învăța să croșeteze un fular sau o șapcă.
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MARȚI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

Coordonator

2 132722_1

Micul-mare arhitect!

52 ma

2 118722_1

Vizionare de filme dupa
romane studiate
Simionca Simona

2 119822_1

54 ma

2 128922_1

Games and gaming
Vizionare filme
francofone

Profesor 2

Scripeț Adriana

51 ma

53 ma

Profesor 1

Singeorzan
Simona

Grup țintă

Max elevi

liceu

30

liceu

30

liceu, XI XII
gimnaziu V,
liceu

Suarășan Mariana

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

2

1

2 CNLR

30

1

2 CNLR

30

1

2 CNLR

Descriere activitate

Se va efectua macheta campusului Colegiului National ,,Liviu Rebreanu” Bistrita.
Activitatea isi propune sa demonstreze ca filmele nu sunt numai un
mijloc de divertisment ci si un excelent instrument de comunicare si
devin o resursa valoroasa in educatie. Se vor urmari relatiile dintre
literatura si alte limbaje artistice.
Spiritul de echipa este o calitate importanta care pregateste copiii pentru
provocarile vietii de adult si ii ajuta sa invete cele mai bune mijloace pentru a reusi
in viata. Insa nu este o calitate innascuta, ci este un "bun" dobandit care-i invata
despre incredere, responsabilitate, comunicare sau cooperare. Spiritul de echipa
este in stransa legatura cu o alta abilitate pe care copiii trebuie sa o invete si sa o
stapaneasca: cooperarea. Aceasta presupune initial integrarea copilului intr-un
grup, ai carui membri au un scop sau tel comun. Incercarea de a indeplini
misiunea presupune multe aptitutidini pe care copilul le va dezvolta din lucrul in
echipa cu alti copii. Este o abilitate care ofera copilului fundatia pentru reusitele de
la maturitate.Elevii clasei a 12 a si-au exprimat dorinta de participa la o serie de
jocuri propuse de catre mine dar si jocuri alese de catre ei.
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului in limba franceza, discutii pe
marginea filmelor- scop educativ.
„Din sala de clasă, în sala de sport... Educația și stilul de viață adecvat pentru o
viață sănătoasă” se dorește să fie o prezentare teoretică privind alimentația,
activitățile sportive și stilul de viață pe care un adolescent /tânăr este recomandat
să le urmeze pentru o viață sănătoasă, dicuții și activități sportive demonstrative
susținute de Virgil Rus, doctor în educație fizică și sport, profesor în cadrul
Facultății de Educație Fizică și Sport UBB Extensia Bistrița și personal trainer.

55 ma

2 104722_1

Seminar și activitate
sportivă demonstrativă Șular Claudiu

Zbîncă
Loredana

Grapini
Grigore

gimnaziu, liceu

60

1

56 ma

2 107522_1

Să începem cu noi!

Țirău Liana

Moş Gabriela

Câmpan
Felicia

liceu

90

1

57 ma

2 100422_1

Pregatirea lucrarii de
atestat la limba
franceza

Trif Alice

liceu

30

1

2 CNLR
parc
dendrologi
2 c
Igienizarea parcului dendrologic CNLR
Elevii de la intensiv si bilingv prezinta un atestat de limba, pe o tema de civilizatie,
la finele clasei a XII-a. Ne propunem sa verificam/discutam sumarul lucrarilor,
argumentul si introducerea, cat si pertinenta unor documente anexe (imagini,
grafice, poze) si sa analizam pasii urmatori/organizarea si logica lucrarilor. De
asemenea, vom face o analiza comparativa a faptelor de civilizatie
2 CNLR
francofona/romana.

58 ma

2 129722_1

Vizionare film francofon Tulac Mihaela

liceu

30

1

2

59 ma
60 ma

2 126722_1
2 127422_1

Role play
Romeo și Julieta

liceu XI-XII
liceu

20
45

1
1

2 CNLR
2 CNLR

Unchiu Dorina
Zegrean Eugenia

10/25

Vizionare de film francofon, urmata de discutii pe marginea acestuia
Elevii vor fi împărțiți pe grupe. Vor extrage bilețele cu situații pe care vor încerca să
le pună în scenă.
Vizionare film

Resurse/
conditii
speciale
Resurse
materiale:
rigips, banda
adeziva,
cutter, liniar,
creion,
acuarele

Diferite
materiale
pregatite
anterior,
maxim 20-25
elevi

echipament
sport,
încălțăminte
de sală
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MIERCURI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

Max elevi

Loc desf.

Descriere activitate

1

Vizită la Fabrica de Oțet
Acetica
Bucur Katalin

liceu

30

1

Jocuri de Remi

liceu - X A

30

2

1

1 CNLR

Prin proiectul intitulat ,,Matematica .....punte între
educație și cultură’’ ,ne propunem să iniţiem
activităţi educative interdisciplinare ,care să vizeze
toate domeniile :cultură ,civilizaţie şi
artă,educaţie,cu obiective majore :promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor specifice regiunii noastre
,precum şi a imaginii Bistriței în România ,prin
implementarea în sistemul educaţional românesc a
elementelor de cultură și civilizaţie locală .
Ne propunem să punem accentul pe
competenţe,valorificând totodată experienţa şi
pasiunea noastră. Iată cum definesc documentele
Uniunii Europene una dintre competenţa cheie
matematică:abilitatea de a dezvolta şi aplica
gândirea matematică pentru a rezolva probleme de
tipul celor întâlnite în viaţa de zi cu zi.
Prin acest proiect urmărim revigorarea şi
menţinerea interesului pentru matematică al
elevilor,prezentarea matematicii într-o continuitate
şi întrepătrundere suplă cu celelalte discipline şi
abordarea matematicii de liceu ca un fundament al
culturii generale.

1 CNLR

Această activitate își propune să promoveze valorile
morale, să ajute tinerii în luarea propriilor decizii în
situații concrete de viață. Activitatea se va derula
sub forma unei mese rotunde, pe bază de dezbateri
și vizionare de filme cu conținut educativ – moral
privind teme de interes pentru tineri: consumul de
alcool, fumatul, consumul de droguri, avort.
Activitatea va fi susținută de un profesor de
Psihologie și unul de Religie pentru ca elevii să
cunoască mai multe puncte de vedere privind
temele dezbătute, astfel ca la sfârșitul activității să
poată lua o decizie corectă, liberă cu privire la
problemele dezbătute.

2 mi

1 106631_1

3 mi

1 112731_2

1 121531_1

Grup țintă

30

Campionat de baschet

5 mi

Profesor 2

liceu

1 102531_1

1 115231_1

Profesor 1

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
bachet,
Campionat de baschet. Dezvoltarea capacităților de tricouri
1 CNLR
îndemânare, colaborare, efort
departajare
Având în vedere că în clasa a X a, elevii învață
Fabrica
despre acidul acetic este util să vedem practic
1 Acetica
tehnologia de fabricare a oțetului
Elevii vor organiza un curs de Remi pentru
CNLR Sala incepatori si un concurs. Se vor dezvolta abilitatile
1 35
de comunicare si relationare.

1 mi

4 mi

Coordonator

Câte
Interval
activități
orar

Arsente Horea Ion

Candale Silviu

,,Matematica.....punte
între educație și cultură De la Matematică la
Chiciudean
Mate Practică”
Nastasia

Tu alegi cum să trăiești!
– tinerii și bioetica
Chiș Monica

liceu

Zbîncă Loredana

30

liceu

60
11/25

1
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MIERCURI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)
COD
6 mi
1 114731_1

7 mi

1 130131_1

8 mi

1 130231_1

9 mi

1 115631_1

Denumire
Jocuri matematice

Scantei din Sfanta
Evanghelie - Concurs
de eseuri

Scantei din Sfanta
Evanghelie - Concurs
de eseuri
Matematicienii de azi,
inginerii de mâine

10 mi

1 103831_1

11 mi

1 105431_1

Comunicare, educație
prin mișcare JOC între
4 focuri
Fenomene fizice
spectaculoase

12 mi

1 133431_2

Campionat LOL

13 mi

1 113531_1

14 mi

1 120531_2

Proiectie film/CD cu
tematica scolara
Divertisment pe partia
de schi din Bistrita.

15 mi

1 101631_2

Campionat de
badminton

Coordonator
Cioanca Monica

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă
liceu

Câte
Interval
Max elevi activități
orar
Loc desf.
30
1
1 CNLR

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale

Activitatea concurs își propune să dezvolte
imaginația elevilor, prin aplicarea cunoștințelor
acumulate în timpul orelor într-un context diferit de
cel de la clasă, prin exprimarea liberă a ideilor și
preceptelor religioase.
Această activitate se va desfășura sub forma unui
concurs de eseuri ,iar cele mai bune lucrări vor fi
premiate de către profesorii de religie cu diplome.
Ciupa Lăcrimioara

liceu

30

1

1 CNLR
Activitatea concurs își propune să dezvolte
imaginația elevilor, prin aplicarea cunoștințelor
acumulate în timpul orelor într-un context diferit de
cel de la clasă, prin exprimarea liberă a ideilor și
preceptelor religioase.
Această activitate se va desfășura sub forma unui
concurs de eseuri ,iar cele mai bune lucrări vor fi
premiate de către profesorii de religie cu diplome.

Ciupa Lăcrimioara

liceu

30

1

1 CNLR

Coman Rodica

liceu

30

1

1 CNLR

Vizionare de filme și dezbateri
echipament
sport,
încălțăminte
de sală

Coroban Paul
Bogdan

liceu

30

1

1 CNLR

Joc 15x15

Cosma Andrei

liceu

30

1

Danci Florentina

liceu

40

2

1 CNLR
CNLR
Corp B
Sala 46 si
1 49

Filip Vasile

liceu

60

1

1 CNLR

Gălățan Constantin

liceu

30

2

1 CNLR

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

2

1 CNLR

Explicarea ştiinţifică a unor fenomene din natură
Campionat de League of Legends, pe echipe de 5
elevi ( pentru inscriere contactati, in prima faza,
elevii Nechifor Andrei și Zoltan Răzvan-XI A - locuri opțional
limitate, primul venit, primul servit)
periferice
Proiectie film/CD + prezentare profesor cu
a) personalitati cultural-literare precum : Mihai
Eminescu, G. Cosbuc, Andrei Muresanu, Liviu
Rebreanu
b) ecranizari ale unor opere literare : Ciuleandra,
Ultima noapte.., Fratii Jderi, O scrisoare pierduta,
Rascoala, Romeo si Julieta
c) Ecranizari ale unor celebre romane SF : Solaris,
Calauza
echipament
Cu schiuri, saniii și placi, la partie.
schi
echipament
sport,
încălțăminte
de sală,
rachete
Campionat de badminton
badminton

12/25
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Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

16 mi

17 mi

COD

1 110031_1

1 104331_1

18 mi

1 123431_1

19 mi

1 111931_1

20 mi

1 108531_1

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Concurs de monologuri
(limba engleza)
Ienciu Camelia

Educație sănătate
mișcare

Elegant, ne înălțăm!
Povesti cu talc dezbatere
Vizionare film
documentar

Ilieșiu Leonida

Profesor 2

Grup țintă

gimnaziu VIIVIII, liceu XI-XII

liceu

Max elevi

30

30

Câte
Interval
activități
orar

1

1

Loc desf.

1 CNLR

1 CNLR

Linul Corneliu

liceu

30

1

1 CNLR

Molnar Alina

liceu

30

1

Muresan Ciprian

liceu XI-XII

30

1

1 CNLR
Laborator
1 informatica

Descriere activitate
Elevilor li se va da o fotografie sau un citat in limba
engleza, adaptat nivelui lor de limba. In grupe de
cate 4, vor pregati cate un discurs, iar
reprezentantul fiecarui grup va prezenta monologul
(3-5 min). Un juriu format din 3 persoane va
desemna castigatorii. Monologurile vor fi filmate, iar
cele mai reusite vor fi inscrise in concursul „Speak
Out”.

Activități opționale cu implemenatre la diferite
discipline sportive
Încercăm să popularizăm un joc alternativ clasicelor
: fotbal și „șeptică”. VOLEIUL, căci despre acesta
este vorba, ajută la dezvoltarea armonioasă a
adolescenților, oferă relații de echipă strânse, cu
mai puține accidentări față de alte sporturi de
echipă. Elegant, este în același timp adaptabil unor
locații alternative la îndemâna oricui, folosind puține
resurse.
lectura unui text parabola care sa genereze o
dezbatere pe teme de valori si atitudini
Film documentar informatică (programare, internet
sau rețele de socializare)
Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a
evenimentelor și proceselor istorice prin intermediul
cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are
vizualizarea acestora asupra memoriei și afectivității
elevilor. Vor fi prezentate atât filme de lung metraj
care abordează evenimente istorice fundamentale
atât din spațiul românesc cât și de la nivel european
sau mondial, cât și documentare de scurt metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe
experiența anilor

21 mi

1 116531_1

Imaginea istoriei în
cinematografie

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

liceu

30

1

1 CNLR

22 mi

1 100931_1

Realizare machetă
campus CNLR

Rus Constantin

liceu

30

1

1 CNLR

23 mi

1 106131_2

Universul chimiei

Sărmășan Adina

liceu

24 mi

1 111231_1

Preparing for CAE

Schuster Helena

liceu
13/25

30

2

1 CNLR

30

1

1 CNLR

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes
din partea elevilor.
Elevii vor fi implicați în realizarea măsurătorilor
campusului CNLR (teren și clădiri), reducerea
acestora la scară și realizarea schițelor necesare
pentru MACHETA CAMPUS CNLR
Elevii din clasele terminale vor participa la activități
aplicative, teoretice și practice în care vor exersa
achizițiile făcute în cadrul orelor de chimie
Pregătire pentru examenul Cambridge English
Advanced.
Se va lucra pentru dezvoltarea celor cinci
deprinderi necesare pentru promovarea examenului
de competență lingvistică.

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală

Doar
echipamentul
de sport –
„fair-play-ul” îl
dezvoltăm
acolo ;) .
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MIERCURI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

25 mi

COD

1 118831_1

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Vizionare de filme dupa
romane studiate
Simionca Simona

Profesor 2

Grup țintă

liceu

1 102831_1

Educație, sănătate,
mișcare Volei

27 mi

1 112531_1

Dezbatere pe teme de
cultura si civilizatie
britanica

Țifu Teodora

liceu

28 mi

1 107031_1

Reușita profesională

Țirău Liana

29 mi

1 126931_1

Unchiu Dorina

30 mi
31 mi

1 200431_1
1 200831_1

Big brother
Filmul social "12
oameni furioși"
Curs de prim ajutor

26 mi

32 mi
33 mi

2 102632_1
2 131632_1

Campionat de volei
Universul Francofoniei

Someșan Rodica

Luca Ioan
Toniuc Ancuta

Arsente Horea Ion
Avram Florin

34 mi

2 121632_1

Tu alegi cum să trăiești!
– tinerii și bioetica
Chiș Monica

35 mi

2 128132_1

Vizionare filme

Cîmpan Elena

30

liceu

Armean Cristina

30

1

Loc desf.

1 CNLR

1

1 CNLR

30

1

CNLR-sala
1 27

liceu XII

30

1

1 CNLR

liceu X-XI, preg.

30

1

1 CNLR

liceu X-XII
gimnaziu

30
30

1
1

1 CNLR
1 CNLR

liceu
liceu

Zbîncă Loredana

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar

30
30

1
1

liceu

60

1

liceu

30

1

14/25

2 CNLR
2 CNLR

2 CNLR
Cabinetul
de limbi
2 moderne

Descriere activitate
Activitatea isi propune sa demonstreze ca filmele nu
sunt numai un
mijloc de divertisment ci si un excelent instrument
de comunicare si
devin o resursa valoroasa in educatie. Se vor
urmari relatiile dintre
literatura si alte limbaje artistice.

Joc 6x6 pe teren normal

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
volei,

Elevii vor lucra in grupe si vor participa la activitati
de comunicare pe teme de cultura si civilizatie
britanica. Vor cauta informatii si le vor disemina.
Prezentarea schematică a informațiilor de biologie
necesare pentru examene
Fiecare elev de clasa X-XI își va lua câte un "frățior"
din clasa pregatitoare pe care-l va invata jocuri,
cantece, etc. în limba engleză.
Vizonare film social "12 oameni furioși" urmata de
analiza si comentarii

Campionat de volei. Dezvoltarea preciziei,
colaborării, îndemânării și vitezei de reacției
Această activitate își propune să promoveze valorile
morale, să ajute tinerii în luarea propriilor decizii în
situații concrete de viață. Activitatea se va derula
sub forma unei mese rotunde, pe bază de dezbateri
și vizionare de filme cu conținut educativ – moral
privind teme de interes pentru tineri: consumul de
alcool, fumatul, consumul de droguri, avort.
Activitatea va fi susținută de un profesor de
Psihologie și unul de Religie pentru ca elevii să
cunoască mai multe puncte de vedere privind
temele dezbătute, astfel ca la sfârșitul activității să
poată lua o decizie corectă, liberă cu privire la
problemele dezbătute.
Activitatea constă în vizionarea de filme în limba
germană cu scopul înțelegerii mesajului

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
volei,
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PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MIERCURI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

36 mi

2 129232_1

37 mi

2 115732_1

38 mi
39 mi

2 103632_1
2 124932_1

Denumire

Workshop de scriere
creativă
Matematicienii de azi,
inginerii de mâine

Sănătate și mișcare.
Campionat Handbal
Matematicieni celebrii

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar

Loc desf.

Coman Dan

liceu

30

1

2

Coman Rodica

liceu

30

1

2 CNLR

Coroban Paul
Bogdan
Dascălu Monica

liceu
liceu

30
30

1
1

2 CNLR
2 CNLR

40 mi

2 113632_1

Proiectie film/CD cu
tematica scolara

Filip Vasile

liceu

60

1

2 CNLR

41 mi

2 122932_1

Tehnici de comunicare
eficienta

Iacob Mihaela

liceu

30

1

2 CNLR

42 mi

2 110132_1

Concurs de monologuri
(limba engleza)
Ienciu Camelia

gimnaziu VIIVIII, liceu XI-XII

30

1

2 CNLR

43 mi

2 104432_1

Educație sănătate
mișcare

Ilieșiu Leonida

liceu

30

15/25

1

2 CNLR

Descriere activitate
Ateliere de creative writing în care prima regulă
este: fără nicio regulă.
Workshopul de scrierea creativă nu e doar o
modalitate de a-ți dezvolta originalitatea, ci și un
mijloc de destindere.
Textele rezultate vor fi expuse, pe diverse suporturi,
în spațiile publice

Resurse/
conditii
speciale

Vizionare de filme și dezbateri

Campionat de handbal

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de handbal,
tricouri
departajare

Proiectie film/CD + prezentare profesor cu
a) personalitati cultural-literare precum : Mihai
Eminescu, G. Cosbuc, Andrei Muresanu, Liviu
Rebreanu
b) ecranizari ale unor opere literare : Ciuleandra,
Ultima noapte.., Fratii Jderi, O scrisoare pierduta,
Rascoala, Romeo si Julieta
c) Ecranizari ale unor celebre romane SF : Solaris,
Calauza
Se vor desfasura activitati care urmaresc
dezvoltarea abilitatilor de comunicare si insusirea
unor tehnici de comunicare eficienta.
• Comunicarea în echipă, asertivitatea
• Roluri. Conflict inter/intrarol
• Rezolvarea conflictelor
• Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
• Managementul timpului
Elevilor li se va da o fotografie sau un citat in limba
engleza, adaptat nivelui lor de limba. In grupe de
cate 4, vor pregati cate un discurs, iar
reprezentantul fiecarui grup va prezenta monologul
(3-5 min). Un juriu format din 3 persoane va
desemna castigatorii. Monologurile vor fi filmate, iar
cele mai reusite vor fi inscrise in concursul „Speak
Out”.

Activități opționale cu implemenatre la diferite
discipline sportive

echipament
sport,
încălțăminte
de sală
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Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

44 mi

2 128632_1

Denumire
SPECTACOL
PREZENTAT DE
TRUPA TRAPA(
ASOCIATIA TEATRU
MASK)

45 mi

2 123732_1

Știu să mă apăr – sunt
mai liniștit

46 mi

2 125632_1

47 mi

2 112032_1

48 mi

2 108432_1

49 mi

2 108932_1

Matematică distractivă
Povesti cu talc dezbatere

Laptop sau desktop?
Excursie La cules de
ghiocei,viorele,
brebenei

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar

Loc desf.

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale

Ivănescu Petru

liceu

30

1

Linul Corneliu

gimnaziu, liceu

30

1

Vizionarea unor spectacole;
Prezentarea elagantei arte marțiele numită Aikido,
atât baze prin prisma unor aspecte practice,
procedee de autoapărare, cât și filosofia defensivă
care fundamentează această atitudine nonviolentă.
Toate acesta se desfășoară în dojo, atmosfera de
Mushin Dojo acolo fiind mai potrivită pentru a intra în atmosfera Echipament
2 Bistrița
de învățare.
de sport.

Mara Valeriu

liceu

30

1

2 CNLR

Molnar Alina

liceu

30

1

2 CNLR

Teste
lectura unui text parabola care sa genereze o
dezbatere pe teme de valori si atitudini

2 CNLR

Muresan Ciprian

liceu XI-XII

30

1

2 Altex

La magazinul Altex vom studia ofertele de laptopuri
și calculatoarele destop precum și caracteristicile
tehnice ale acestora. Vom identifica diferențele
dintre acestea. Astfel elevii vor putea decide care
tip de calculator le va fi mai util în perioda
următoare ținând cont că peste mai puțin de 2 ani
majoritatea dintre ei vor fi studenți.

Pop Ioan

liceu

30

1

Padurea
2 Ghinda

Excursie La cules de ghiocei,viorele, brebenei
Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a
evenimentelor și proceselor istorice prin intermediul
cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are
vizualizarea acestora asupra memoriei și afectivității
elevilor. Vor fi prezentate atât filme de lung metraj
care abordează evenimente istorice fundamentale
atât din spațiul românesc cât și de la nivel european
sau mondial, cât și documentare de scurt metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe
experiența anilor

50 mi

2 116632_1

Imaginea istoriei în
cinematografie

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

liceu

30

1

2 CNLR

51 mi

2 101032_1

Realizare machetă
campus CNLR

Rus Constantin

liceu

30

1

2 CNLR

52 mi

2 111532_1

Preparing for CAE

Schuster Helena

liceu

30

1

2 CNLR

16/25

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes
din partea elevilor.
Elevii vor fi implicați în realizarea măsurătorilor
campusului CNLR (teren și clădiri), reducerea
acestora la scară și realizarea schițelor necesare
pentru MACHETA CAMPUS CNLR
Pregătire pentru examenul Cambridge English
Advanced.
Se va lucra pentru dezvoltarea celor cinci
deprinderi necesare pentru promovarea examenului
de competență lingvistică.

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
MIERCURI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Scripeț Adriana

53 mi

2 132832_1

Micul-mare arhitect!

54 mi

2 118932_1

Vizionare de filme dupa
romane studiate
Simionca Simona

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar

Loc desf.

liceu

30

1

2 CNLR

liceu

30

1

2 CNLR

55 mi

2 102932_1

Educație, sănătate,
mișcare Baschet

Someșan Rodica

liceu

30

1

2 CNLR

56 mi

2 128932_1

Vizionare filme
francofone

Suarășan Mariana

gimnaziu V,
liceu

30

1

2 CNLR

57 mi

2 112632_1

58 mi
59 mi

2 107932_1
2 127532_1

Dezbatere pe teme de
cultura si civilizatie
britanica
Țifu Teodora
Distractie da, probleme
ba!
Țirău Liana
Romeo și Julieta
Zegrean Eugenia

60 mi

2 200132_1

Targul obiectelor inutile Luca Ioan

Câmpan Felicia

liceu

30

1

CNLR-sala
2 28

liceu
liceu

60
45

1
1

2 CNLR
2 CNLR

liceu X

30

1

2 CNLR

17/25

Descriere activitate

Se va efectua macheta campusului Colegiului
National ,,Liviu Rebreanu” Bistrita.
Activitatea isi propune sa demonstreze ca filmele nu
sunt numai un
mijloc de divertisment ci si un excelent instrument
de comunicare si
devin o resursa valoroasa in educatie. Se vor
urmari relatiile dintre
literatura si alte limbaje artistice.

Campionat de baschet. Dezvoltarea orientarea în
spațiu, capacitate de coordonare
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului
in limba franceza, discutii pe marginea filmelorscop educativ.

Resurse/
conditii
speciale
Resurse
materiale:
rigips, banda
adeziva,
cutter, liniar,
creion,
acuarele

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
baschet,

Elevii vor lucra in grupe si vor participa la activitati
de comunicare pe teme de cultura si civilizatie
britanica. Vor cauta informatii si le vor disemina.
Prezentarea informațiilor despre droguri legale și
ilegale, dezbatere
Vizionare film
Elevii vor aduce de acasa 2,3 obiecte pe care nu le
mai folosesc. Vor cauta la colegi obiecte folositoare Obiecte pt
pentru ei si vor face schimb
schimb

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
JOI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

1 jo

2 jo

COD

1 124541_1

Arcălean Ioan

liceu X-XI

1 117741_1

Ecranizare-tragedia
Romeo şi Julieta, W
Shakespeare

Burje Camen

liceu IX, X

3 jo

1 115341_1

4 jo

1 115941_1

5 jo
6 jo

1 103941_1
1 105741_1

7 jo

1 131241_1

8 jo

1 120641_1

Coordonator

,,Matematica.....punte
între educație și cultură De la Matematică la
Chiciudean
Mate Practică”
Nastasia
Matematicienii în viața
cotidiană
Coman Rodica
Comunicare, educație
prin mișcare JOC între
4 focuri
Fizica pentru avansați
Baremul de notareconstrangere sau
libertate
Pregătire nonformala
pentru admitere,
bacalaureat
informatica.

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Denumire
Hazarde naturale vizionare film
documentar

Max elevi

30

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

1

1 CNLR

1

1 CNLR

Filme documentare despre hazarde naturale globale (cutremure, tornade, inundatii,
eruptii vulcanice, desertificare, etc)
Această activitate urmăreşte facilitarea înţelegerii aprofundate a tragediei Romeo si
Julieta, W Shakespeare,studiate în clasa a IX-a.De asemenea, vizionând filmul în
regia lui Zeffirelli, elevii vor înţelege mai lesne soarta celor doi îndrăgostiţi care luptă
împotriva destinului.

liceu

30

1

1 CNLR

Prin proiectul intitulat ,,Matematica .....punte între educație și cultură’’ ,ne propunem
să iniţiem activităţi educative interdisciplinare ,care să vizeze toate domeniile
:cultură ,civilizaţie şi artă,educaţie,cu obiective majore :promovarea tradiţiilor şi
obiceiurilor specifice regiunii noastre ,precum şi a imaginii Bistriței în România ,prin
implementarea în sistemul educaţional românesc a elementelor de cultură și
civilizaţie locală .
Ne propunem să punem accentul pe competenţe,valorificând totodată experienţa şi
pasiunea noastră. Iată cum definesc documentele Uniunii Europene una dintre
competenţa cheie matematică:abilitatea de a dezvolta şi aplica gândirea
matematică pentru a rezolva probleme de tipul celor întâlnite în viaţa de zi cu zi.
Prin acest proiect urmărim revigorarea şi menţinerea interesului pentru matematică
al elevilor,prezentarea matematicii într-o continuitate şi întrepătrundere suplă cu
celelalte discipline şi abordarea matematicii de liceu ca un fundament al culturii
generale.

liceu

30

1

1 CNLR

Vizionare de filme și dezbateri

Coroban Paul
Bogdan
Cosma Andrei

liceu
liceu

30
30

1
1

1 CNLR
1 CNLR

Joc 15x15
Rezolvarea unor probleme de fizică, dificile

Fulga Daniela

liceu

30

1

1 CNLR

Se discuta cu elevii noua structura a examenului de bacalaureat 2017, cu accent
pe baremul ce notare. Apoi se rezolva exercitii dupa modelul dat

Gălățan
Constantin

liceu

30

1

1 CNLR

Prezentarea unor metode de rezolvare a diferitor tipuri de probleme de informatica,
la examenele de admitere în invatamantul superior.
Elevii înscriși vor participa, echipați corespunzător, la un antrenament specific
începătorilor cu accent pe autoapărare dar și cu elemente specifice acestei
discipline de atac.

9 jo

1 101541_1

Demonstrație Karate

Grapini Grigore

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

10 jo

1 104541_1

Educație sănătate
mișcare

Ilieșiu Leonida

liceu

30

1

1 CNLR

1 128741_1

ACORDAREA
PRIMULUI AJUTOR
PENTRU SALVAREA
DE VIETI PENTRU
POPULATIE

Ivănescu Petru

liceu

30

1

1 CNLR

11 jo

Descriere activitate

Activități opționale cu implemenatre la diferite discipline sportive
Se face pregatirea pentru acordarea primului ajutor si mentinerea victimei in viata
pana pana la sosirea echipajului medical de urgenta;
Elevul este initiat pentru acordarea primului ajutor in caz de pierderea cunostintei,
stop cardio-respitrator, hemoragii,luxatii, entorse, fracturi, arsuri, inec sau sufocare
cu un corp strain.
Încercăm să popularizăm un joc alternativ clasicelor : fotbal și „șeptică”. VOLEIUL,
căci despre acesta este vorba, ajută la dezvoltarea armonioasă a adolescenților,
oferă relații de echipă strânse, cu mai puține accidentări față de alte sporturi de
echipă. Elegant, este în același timp adaptabil unor locații alternative la îndemâna
oricui, folosind puține resurse.

12 jo

1 123541_1

Elegant, ne înălțăm!

Linul Corneliu

liceu

30

1

1 CNLR

13 jo

1 108641_2

Campionat de sah
online

Muresan Ciprian

liceu XI-XII

30

2

Laborator Tinând cont că majoritatea aplicațiilor se mută online, inclusiv aplicațiile de
1 informatica divertisment, adică jocurile vom organiza și desfășura un campionat de șah online.

18/25

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală

echipament
sport,
încălțăminte
de sală
echipament
sport,
încălțăminte
de sală

Doar
echipamentul
de sport –
„fair-play-ul” îl
dezvoltăm
acolo ;) .

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
JOI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)
14 jo

COD

1 127341_1

Denumire
Moștenirea culturală a
antichității

Coordonator

Profesor 1

Oniga Alina

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

liceu

30

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.
1

1 Bistrița

Descriere activitate
Vizita la Muzeul Județean Bistrița. Dezvoltarea interesului pentru tradițiile poporului
român, valorificarea potențialului cultural

Resurse/
conditii
speciale

Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a evenimentelor și proceselor istorice
prin intermediul cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are vizualizarea
acestora asupra memoriei și afectivității elevilor. Vor fi prezentate atât filme de lung
metraj care abordează evenimente istorice fundamentale atât din spațiul românesc
cât și de la nivel european sau mondial, cât și documentare de scurt metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe experiența anilor
15 jo

1 116741_1

16 jo

1 111041_1

Imaginea istoriei în
cinematografie
Learning about
blogging and how to
blog

17 jo

1 106041_2

Vizită la ROMBAT

18 jo

1 132941_1

19 jo

1 121541_1

20 jo
21 jo

1 119741_1
1 107141_1

22 jo

1 200241_1

Micul-mare arhitect!
Vizionare filme
documentare

2 102742_1

24 jo

2 131842_1

25 jo

2 112942_1

Sănătate și mișcare.
Campionat Fotbal
Aspecte din istoria
Franței
Lumea grafurilor si a
stringurilor

26 jo

2 128242_1

27 jo

2 129042_1

2 103742_1

liceu

30

1

Roșca Diana

liceu

30

1

liceu

60

2

Sărmășan Adina

Coroș Dorel

Scripeț Adriana

liceu

30

Sofroni Danila

liceu

30

liceu
liceu XII
liceu X-XII

Stories to make you
think (engleza/romana) Suciu Alina
Reușita profesională
Țirău Liana
Filmul social "12
oameni furioși"
Luca Ioan

23 jo

28 jo

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes din partea elevilor.
Elevii își aleg o temă pe baza căreia vor scrie un articol, eseu, etc. după care îl vor
Laborator publica pe un blog. Se va vota articolul cel mai atractiv, autorul acestuia primind un
1 informatica premiu.
Elevii vor avea ocazia să cunoască instalațiile, aparaturil și procesul tehnologic
care stau la baza producerii acumulatorilor auto. Vizita este utilă pentru conturarea
1 Rombat
unei opțiuni realiste în alegerea carierei
1 CNLR

1

Se va efectua macheta campusului Colegiului National ,,Liviu Rebreanu” Bistrita.

1

1 CNLR

30
30

1
1

1 CNLR
1 CNLR

Vizionare filme documentare
Pornind de la o poveste scrisa sau citita cu talc sau morala care sa incite la o
gandire critica si la o asemanare cu viata cotidiana a fiecarui om. Elevii trebuie sa
interpreteze povestea si sa se situeze intr-o anumita pozitie pentru a-si apara
punctul de vedere.
Prezentarea schematică a informațiilor de biologie necesare pentru examene

30

1

1 CNLR

Vizonare film social "12 oameni furioși" urmata de analiza si comentarii

Campionat de fotbal. Dezvoltarea capacităților de îndemânare, colaborare, efort

Resurse
materiale:
rigips, banda
adeziva,
cutter, liniar,
creion,
acuarele

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de fotbal,
tricouri
departajare

Arsente Horea Ion

liceu

30

1

2 CNLR

Avram Florin

liceu

30

1

2 CNLR

Candale Silviu

liceu - XII A

30

1

Vizionare filme

Cîmpan Elena

liceu

30

1

Workshop de dans
contemporan

Coman Dan

liceu

30

1

2 CNLR - 36 Informatica pentru avansati
Cabinetul
de limbi
Activitatea constă în vizionarea de filme în limba germană cu scopul înțelegerii
2 moderne mesajului
Dansul contemporan e o formă puternică și originală de manifestare a
personalității. Coregrafa Daniela Hasiade va fi cea care va coordona workshopul
2 Scenica
desfășurat în parteneriat cu Scenica.

Echipament
adecvat

2 CNLR

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
de handbal,
tricouri
departajare

Sănătate și mișcare.
Campionat Handbal

Coroban Paul
Bogdan

liceu

30
19/25

1

Campionat de handbal

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
JOI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Descriere activitate
Activitatea își propune să ofere oportunitatea de a învăța și exersa

Resurse/
conditii
speciale

tehnici de autoapărare Hoshinsul, specifice Taekwondo-ului.
Practicarea tehnicilor și a filozofiei Hoshinsul în mod organizat
poate contribui la consolidarea stării de sănătate mentala și fizica,

29 jo
30 jo

2 117342_1
2 125042_1

31 jo

2 131342_1

Tehnici de autoapărare
Taekwondo
Creț Alina
Testăm inteligența
Dascălu Monica
Baremul de notareconstrangere sau
libertate
Fulga Daniela

32 jo

2 123042_1

Tehnici de comunicare
eficienta
Iacob Mihaela

33 jo

2 104642_1

Educație sănătate
mișcare

Ilieșiu Leonida

gimnaziu, liceu
liceu

60
30

1
1

cât și la creșterea condițiilor de siguranță, ca varianta de auto
Sala sport
2 CNLR
apărare.
2 CNLR
Probleme și exerciții logice

liceu

30

1

2 CNLR

liceu

30

1

2 CNLR

liceu

30

Echipament
de sport,
inclusiv
încălțăminte
de sală

Se discuta cu elevii noua structura a examenului de bacalaureat 2017, cu accent
pe baremul ce notare. Apoi se rezolva exercitii dupa modelul dat
Se vor desfasura activitati care urmaresc dezvoltarea abilitatilor de comunicare si
insusirea unor tehnici de comunicare eficienta.
• Comunicarea în echipă, asertivitatea
• Roluri. Conflict inter/intrarol
• Rezolvarea conflictelor
• Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor
• Managementul timpului

1

2 CNLR

Activități opționale cu implemenatre la diferite discipline sportive

echipament
sport,
încălțăminte
de sală

Prezentarea elagantei arte marțiele numită Aikido, atât baze prin prisma unor
aspecte practice, procedee de autoapărare, cât și filosofia defensivă care
fundamentează această atitudine nonviolentă. Toate acesta se desfășoară în
dojo, atmosfera de acolo fiind mai potrivită pentru a intra în atmosfera de învățare.

Echipament
de sport.

34 jo

2 123842_1

Știu să mă apăr – sunt
mai liniștit
Linul Corneliu

gimnaziu, liceu

30

1

Mushin
Dojo
2 Bistrița

35 jo

2 125842_1

Matematică distractivă

Mara Valeriu

liceu

30

1

2 CNLR

Teste

36 jo

2 121442_1

Nistea Domnița

liceu

30

1

2 CNLR

Se vizioneaza un film ecranizat dupa romanul ,,Die Leiden des jungen Werther”

37 jo

2 109042_1

Deutscher Film
Excursie La cules de
ghiocei,viorele,
brebenei

Pop Ioan

liceu

30

1

Padurea
2 Ghinda

Excursie La cules de ghiocei,viorele, brebenei
Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a evenimentelor și proceselor istorice
prin intermediul cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are vizualizarea
acestora asupra memoriei și afectivității elevilor. Vor fi prezentate atât filme de lung
metraj care abordează evenimente istorice fundamentale atât din spațiul românesc
cât și de la nivel european sau mondial, cât și documentare de scurt metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe experiența anilor

38 jo

39 jo

2 116842_1

2 133042_1

Imaginea istoriei în
cinematografie

Micul-mare arhitect!

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

Scripeț Adriana

liceu

30

liceu

30

20/25

1

2 CNLR

2

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes din partea elevilor.

Se va efectua macheta campusului Colegiului National ,,Liviu Rebreanu” Bistrita.

Resurse
materiale:
rigips, banda
adeziva,
cutter, liniar,
creion,
acuarele

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
JOI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

Denumire

Coordonator

40 jo

2 103042_1

41 jo
42 jo

2 128942_1
2 127642_1

Educație, sănătate,
mișcare Baschet
Vizionare filme
francofone
Cerc de creație

43 jo

2 200042_1

Targul obiectelor inutile Luca Ioan

Someșan Rodica
Suarășan Mariana
Zegrean Eugenia

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

liceu
gimnaziu V,
liceu
liceu

30

1

2 CNLR

30
30

1
1

2 CNLR
2 CNLR

liceu XI

30

1

2 CNLR

21/25

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale

echipament
sport,
încălțăminte
de sală, mingi
Campionat de baschet. Dezvoltarea orientarea în spațiu, capacitate de coordonare baschet,
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului in limba franceza, discutii pe
marginea filmelor- scop educativ.
Elevii vor aduce de acasa 2,3 obiecte pe care nu le mai folosesc. Vor cauta la
colegi obiecte folositoare pentru ei si vor face schimb

Obiecte pt
schimb

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
VINERI - LICEU
Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

1

vi

1 200551_2

2

vi

1 114051_1

3

vi

1 125951_2

4

vi

1 132051_1

Denumire

Coordonator

Prezentarea produselor
firmelor de elevi
Luca Ioan

Proces Simulat
Drumetie/excursie
Bistrita Bârgăului Colibița
Scriitori români de
expresie franceză

Profesor 1
Zbanca
Loredana

Profesor 2

Grup țintă

liceu X

Max elevi

60

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

2

1

CNLR

Alina Creț

liceu

60

1

1 Tribunal

Arcălean Ioan

liceu XI

30

2

1 Colibița

Avram Florin

liceu

30

1

1 CNLR

Descriere activitate
Elevii de clasa a X-a isi vor prezenta planurile de
afaceri si produsele realizate de firmele lor,
constituite la educatie antreprenoriala
Elevii vor putea asista la un proces simulat realizat
de elevi din CNLR cu ajutorul judecătorilor de la
Tribunalul BN
Sub motto-ul "Mens sana in corpore sano" dorim sa
oferim elevilor prolejul de a se bucura de
splendoarea peisajului hibernal.
Această activitate urmăreşte facilitarea înţelegerii
aprofundate a
tragediei Romeo si Julieta, W Shakespeare,studiate
în clasa a IX-a.De
asemenea, vizionând filmul în regia lui Zeffirelli,
elevii vor înţelege mai

5

vi

1 117851_1

6

vi

1 107751_2

7

vi

1 115451_1

8

vi

1 201051_1

Ecranizare-tragedia
Romeo şi Julieta, W
Shakespeare
Burje Camen
Excursie parcul național
Munții Rodnei
Câmpan Felicia

,,Matematica.....punte
între educație și cultură De la Matematică la
Chiciudean
Mate Practică”
Nastasia
Antrenament intensiv
Lesefuchs
Kohler Christine

liceu IX, X
gimnaziu liceu

35

1

1 CNLR

2

1 Rodna

lesne soarta celor doi îndrăgostiţi care luptă
împotriva destinului.
Impreună cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu
Bistrița Năsăud vom vizita rezervația.
Prin proiectul intitulat ,,Matematica .....punte între
educație și cultură’’ ,ne propunem să iniţiem
activităţi educative interdisciplinare ,care să vizeze
toate domeniile :cultură ,civilizaţie şi
artă,educaţie,cu obiective majore :promovarea
tradiţiilor şi obiceiurilor specifice regiunii noastre
,precum şi a imaginii Bistriței în România ,prin
implementarea în sistemul educaţional românesc a
elementelor de cultură și civilizaţie locală .
Ne propunem să punem accentul pe
competenţe,valorificând totodată experienţa şi
pasiunea noastră. Iată cum definesc documentele
Uniunii Europene una dintre competenţa cheie
matematică:abilitatea de a dezvolta şi aplica
gândirea matematică pentru a rezolva probleme de
tipul celor întâlnite în viaţa de zi cu zi.
Prin acest proiect urmărim revigorarea şi
menţinerea interesului pentru matematică al
elevilor,prezentarea matematicii într-o continuitate
şi întrepătrundere suplă cu celelalte discipline şi
abordarea matematicii de liceu ca un fundament al
culturii generale.

liceu

30

1

1 CNLR

liceu

30

1

1 CNLR

22/25

Resurse/
conditii
speciale
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Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

9

vi

10 vi

11 vi

12 vi

13 vi

COD

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale

1 131451_1

Baremul de notareconstrangere sau
libertate

Fulga Daniela

liceu

30

1

1 CNLR

1 120751_1

Uniunea Europeana.
Istorie. Prezent.
Doctrine europene.

Gălățan Constantin

liceu

30

1

1 CNLR

Se discuta cu elevii noua structura a examenului de
bacalaureat 2017, cu accent pe baremul ce notare.
Apoi se rezolva exercitii dupa modelul dat
Prezentarea premiselor formarii Uniuni Europene, a
etapelor intermediare pana în momentul de fata.
Efectele crearii UE asupra destinului popoarelor
europene. Discuții.

1 CNLR

echipament
sport,
Se vor forma echipe, pe categorii de vârstă, Sistem încălțăminte
Turneu sau eliminatoriu în funcție de numărul de
de sală,
echipe.
minge

1 CNLR

Elevilor li se vor prezenta 2 teme pentru dezbatere.
Apoi, vor fi impartiti in 2 sau 4 grupe. Jumatate
dintre ei vor prezenta argumente pro, iar cealalta
argumente contra. Inainte ca dezbaterea propriuzisa sa inceapa, copiii vor avea la dispozitie
suficient timp pentru a-si pregati expunerea. Cele 2
echipe vor prezenta fiecare propriile argumente
care, la randul lor vor fi contrazise de cealalta
Planse,
echipa. Pot fi folosite planse, desene, etc.
markere

1 102151_2

1 109651_1

1 128852_1

Campionat de
minifotbal

Dezbatere (limba
engleza)

ACORDAREA
PRIMULUI AJUTOR
PENTRU SALVAREA
DE VIETI PENTRU
POPULATIE

Grapini Grigore

Ienciu Camelia

gimnaziu, liceu

liceu XI-XII

30

30

1

1

Se face pregatirea pentru acordarea primului ajutor
si mentinerea victimei in viata pana pana la sosirea
echipajului medical de urgenta;
Elevul este initiat pentru acordarea primului ajutor
in caz de pierderea cunostintei, stop cardiorespitrator, hemoragii,luxatii, entorse, fracturi,
arsuri, inec sau sufocare cu un corp strain.
Ivănescu Petru

liceu

30

1

2 CNLR

14 vi

1 123651_1

Elegant, ne înălțăm!

Linul Corneliu

liceu

30

1

1 CNLR

15 vi

1 105251_1

Moş Gabriela

gimnaziu, liceu

30

1

1 CNLR

16 vi

1 122451_1

Mucea Gabriela

liceu

30

1

1 CNLR

17 vi

1 101451_2

Joc şi joacă
Ecranizari dupa opere
literare germane.
,,Faust” J.W,Goethe
Vizionare de
documentare/filme

Mureșan Mihai

liceu

30

2

1 CNLR

23/25

Încercăm să popularizăm un joc alternativ clasicelor
: fotbal și „șeptică”. VOLEIUL, căci despre acesta
este vorba, ajută la dezvoltarea armonioasă a
adolescenților, oferă relații de echipă strânse, cu
mai puține accidentări față de alte sporturi de
echipă. Elegant, este în același timp adaptabil unor
locații alternative la îndemâna oricui, folosind puține
resurse.
Vizionare filme educative, jocuri socio-educative,
mimă, modelare plastelină, nisip kinetic, joc de rol
Vizionarea filmului si discutii asupra asemanarii
dintre film si carte. Rolul regizorului, necesitatea de
a citi si cartea inainte de a viziona filmul.
Vizionare documentare pe diferite teme: biologie,
chimie, geografie etc

Doar
echipamentul
de sport –
„fair-play-ul” îl
dezvoltăm
acolo ;) .
Nisip kinetic,
plastelină,
mulaje

PROGRAMUL NAȚIONAL "ȘCOALA ALTFEL" 2017
PROPUNERI ACTIVITĂȚI PENTRU ELEVI
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COD

Denumire

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Descriere activitate

Resurse/
conditii
speciale

Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a
evenimentelor și proceselor istorice prin intermediul
cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are
vizualizarea acestora asupra memoriei și afectivității
elevilor. Vor fi prezentate atât filme de lung metraj
care abordează evenimente istorice fundamentale
atât din spațiul românesc cât și de la nivel european
sau mondial, cât și documentare de scurt metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe
experiența anilor

18 vi

1 116951_1

19 vi

1 126151_1

Imaginea istoriei în
cinematografie
Educație prin cultură Ne exprimăm prin
teatru

20 vi

1 126352_1

Gastronomia germana

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

Rai Anca Raluca
Rai Anca Raluca

liceu
liceu XI
germana
liceu XII
germana

30

1

1 CNLR

30

1

1 CNLR

30

1

2 CNLR

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes
din partea elevilor.

Cenaclu literar - limba germana
Elevii oferă și primesc informații despre
gastronomia germană.

Se va efectua macheta campusului Colegiului
National ,,Liviu Rebreanu” Bistrita.

Resurse
materiale:
rigips, banda
adeziva,
cutter, liniar,
creion,
acuarele

Scripeț Adriana

liceu

30

1

1

1 121851_1

Micul-mare arhitect!
Jocuri ce stimuleaza
creativitatea pe
calculator

Sofroni Danila

liceu

30

1

1 CNLR

23 vi

1 107251_1

Reușita profesională

Țirău Liana

liceu XII

30

1

24 vi

1 106451_1

Disecția unor organe

Țirău Liana

liceu

30

1

25 vi

2 200752_1

liceu

30

1

26 vi
27 vi

2 131952_1
2 113052_1

Sa fim sanatosi si voiosi Toniuc Anca
Scriitori români de
expresie franceză
Avram Florin
Lumea cartilor
Candale Silviu

1 CNLR
Laboratoru
l de
In prezența personalului de specialitate, elevii
medicină asitala disecția unor organe și li se explică noțiuni
1 legală
de anatomie
Activitate in aer liber ce vizeaza probe de ski la
Partie ski alegere, sanius si multa veselie. In caz de lipsa
Cocosul
zapada, activitatea se va muta la Casa Ema si va
sau Casa consta in aqua gimnastica si invatare diverse stiluri Echipament
2 Ema
de inot
adecvat

liceu
liceu

30
30

1
1

28 vi

2 128352_1

Vizionare filme

Cîmpan Elena

liceu

30

1

2 CNLR
2 Biblioteca
Cabinetul
de limbi
2 moderne

29 vi

2 129452_1

Freestyle Show

Coman Dan

liceu

30

1

2

21 vi

1 133151_1

22 vi

24/25

Jocuri ce stimuleaza creativitatea pe calculator
Prezentarea schematică a informațiilor de biologie
necesare pentru examene

Voluntariat
Activitatea constă în vizionarea de filme în limba
germană cu scopul înțelegerii mesajului
Concurs freestyle pe teme educaționale.
Cuvintele care se vor folosi obligatoriu în show:
catedră, regulă, covrig, fizică, indulgență, somn
În rest: libertate absolută
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Activit
atea
(interv
Nr.
alul
Crt. Ziua orar)

COD

30 vi

2 120852_1

31 vi

2 109752_1

32 vi

2 123952_1

33 vi

2 122552_1

34 vi

2 109152_1

Denumire
Uniunea Europeana.
Istorie. Prezent.
Doctrine europene.
Dezbatere (limba
engleza)

Știu să mă apăr – sunt
mai liniștit
Ecranizari dupa opere
literare germane.
,,Faust” J.W,Goethe
Excursie La cules de
ghiocei,viorele,
brebenei

Coordonator

Profesor 1

Profesor 2

Grup țintă

Max elevi

Câte
Interval
activități
orar
Loc desf.

Gălățan Constantin

liceu

30

1

2 CNLR

Ienciu Camelia

liceu XI-XII

30

1

2 CNLR

Descriere activitate
Prezentarea premiselor formarii Uniuni Europene, a
etapelor intermediare pana în momentul de fata.
Efectele crearii UE asupra destinului popoarelor
europene. Discuții.

Linul Corneliu

gimnaziu, liceu

30

1

Mushin
Dojo
2 Bistrița

Mucea Gabriela

liceu

30

1

2 CNLR

Prezentarea elagantei arte marțiele numită Aikido,
atât baze prin prisma unor aspecte practice,
procedee de autoapărare, cât și filosofia defensivă
care fundamentează această atitudine nonviolentă.
Toate acesta se desfășoară în dojo, atmosfera de
acolo fiind mai potrivită pentru a intra în atmosfera Echipament
de învățare.
de sport.
Vizionarea filmului si discutii asupra asemanarii
dintre film si carte. Rolul regizorului, necesitatea de
a citi si cartea inainte de a viziona filmul.

Pop Ioan

liceu

30

1

Padurea
2 Ghinda

Excursie La cules de ghiocei,viorele, brebenei
Activitățile urmăresc o mai bună cunoaștere a
evenimentelor și proceselor istorice prin intermediul
cinematografiei, dat fiind impactul pe care îl are
vizualizarea acestora asupra memoriei și afectivității
elevilor. Vor fi prezentate atât filme de lung metraj
care abordează evenimente istorice fundamentale
atât din spațiul românesc cât și de la nivel european
sau mondial, cât și documentare de scurt metraj.
Abordarea acestui gen de activitate se bazează pe
experiența anilor

35 vi

2 117052_1

36 vi

2 128952_1

37 vi

2 201152_1

Imaginea istoriei în
cinematografie
Vizionare filme
francofone
Diploma de limba
germana

Resurse/
conditii
speciale

Rachitan Tudorică Chiș Silvius

liceu

30

1

2 CNLR

Suarășan Mariana

gimnaziu V,
liceu

30

1

2 CNLR

Kohler Christine

liceu

30

1

2 CNLR

25/25

trecuți, când am constatat un grad ridicat de interes
din partea elevilor.
Descoperirea filmului francez, intelegerea mesajului
in limba franceza, discutii pe marginea filmelorscop educativ.

