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PROGRAMUL
“ ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
22.05. – 26. 05. 2017

Ziua

22.05

22.05

Denumirea
proiectului

Obiective urmărite

- Valorizarea talentelor si a
Realizare de
circuite electrice capacitătilor practice ale
elevilor ca premisă a
dezvoltării personale
- Exersarea abilităţilor de a
proiecta şi desfăşura în
echipă activităţi diverse,
pentru dezvoltarea
spiritului de cooperare şi
socializare;
- Educarea elevilor în
spiritual inovatiilor tehnice
- Dezvoltarea motivatiei
elevilor pentru studiul
tehnic.
Ecranizări ale - Familiarizarea cu opere
operelor literare literare de referinţă ale
literaturii române

Tipul şi denumirea
activităţii

Forma de Interval
organizare
orar

Clasa

Activitate tehnicoaplicativă: realizare
de circuite electrice

Atelier de
lucru

16-18

XIIIS1
XIIIS2

Activitate culturală:
Vizionare ecranizări
ale capodoperelor
literaturii române

vizionare

16-18

XIS
IPL2
IIPL1

Locul
de
desfăşurare
Sala 36

Sala 15

Cadre didactice
implicate
Abrudan Gheorghe
Homan Teodor

Chertes Viorica

22.05

,,Să vorbim
despre bani şi
bănci’’

22.05

Ştiaţi că?

22.05

Exemplu de
carieră de
succes

22.05

Vizionare de
filme
documentare

-cultivarea interesului
pentru domeniul
economico-bancar;
- dezvoltarea abilităților de
comunicare client-angajat
- formarea deprinderii de
practicare şi înțelegere a
activităților bancare ;
- dezvoltarea spiritului de
competiție.
- stârnirea interesului
pentru ştiinţă
- cunoaşterea unor
fenomene curioase ce se
desfăşoară în jurul nostru
- explicarea ştiinţifică a
fenomenelor

Activitate culturalcivică:work-shop

Dezbatere

16-18

XIIS1
XIIS2
IPL1

Sala 2

Cretu G.
Hirian Maria

Activitate tehnicoştiinţifică: prezentare
de curiozităţi din
diferite domenii ale
ştiinţei şi literaturii

Masă
rotundă

18-20

XIIIS1
XIIIS2

Sala 36

Chertes Viorica
Abrudan Gheorghe
Cretu G.(1h)

-dezvolatarea capacităţilor
de ofertare
-dezvolatarea capacităţilor
de consiliere a clienţilor
-dezvolatarea capacităţilor
de vânzare ochelari

Activitate tehnicoaplicativă:prezentarea
unor exemple de bună
practică

Masă
rotundă

18-20

XIIS1
IPL1
IIPL1

Sala 2

Ghindea Cristina
Homan Teodor(18-19)

- Stimularea interesului
pentru ştiinţă şi tehnică.
- Dezvoltarea gândirii
tehnice şi a capacităţii de
analiză şi interpretare pe
tema unui documentar
tehnic
- Educarea elevilor în
spiritul inovaţiilor tehnice
- Dezvoltarea motivaţiei
elevilor pentru studiul
disciplinelor tehnice

Activitate tehnicoştiinţifică: prezentare
de filme documentare
din domeniul ştiinţific

Masă
rotundă

18-20

XIS
XIIS2
IPL2

Sala 33

Maduta Alexandra
Hirian Maria

23.05

23.05

23.05

23.05

- Cultivarea interesului
Activitate ştiinţifică
pentru cunoaşterea
personalităţilor lumii;
- Dezvoltarea capacităţii de
selectare a informaţiilor;
- Stimularea lucrului în
echipă.
Activitate tehnicoSimulare
-să se familiarizeze cu
aplicativă
ofertare-vanzare atmosfera de lucru in
Simularea unui post
ochelari
cabinete de optica
de optometrie cu
- să cunoască ofertele
vânzare ochelari,
existente pe piaţă privind
ofertele de ochelari (lentile prezentare produse,
consilierea clienţilor în
şi rame)
alegerea ramelor
- să comunice eficient cu
potrivite conform
clienţii
conformaţiei fizice si
profilului psihologic
Vizionare materiale
din domeniu

Atelier de
lucru

16-18

XIIIS1
XIIIS2
IPL1
IPL2

Sala 35

Goga Teodora
Marina Sorina

Activitate
practică

16-18

XIS
IIPL1

Sala 5

Ticala Maricuta
Ver Alina
Pop Vasile(17-18)

- dezvoltarea capacității de
Cultural-artistică
lectură
Scriitori
-educare gustului spre
contemporani clujeni
frumos, literatură, artă
-îmbogățirea vocabularului
şi comunicării
- stimularea creativităţii
Activitate tehnicoAplicaţii derulare -să ştie să încarce un
ştiinţifică
programe
program în simulatorul
În
decursul
acestei
simulator CNC
CNC Haas
Haas
- să simuleze programe de activităţi elevii se vor
familiariza cu
realizare a pieselor pe
simulatorul CNC Haas
simulator
din cabinet.Cu această
ocazia elevii vor

Masă
rotundă

16-18

XIIS1
XIIS2

Sala 11

Chiorean Marius
Goia Cristian

Activitate
practică

18-20

I PL2

Sala 5

Goga Teodora
Homan Teodor

Personalităţi şi
genii care au
schimbat soarta
lumii

Cafeneaua
literară

putea să-şi încarce
programele de aplicaţii
din proiectul de
atestat, vor simula
realizarea programului
piesei şi vor analiza
parametrii regimului
de aşchiere, după caz
aceştia se vor modela
parametrii la valorile
optime .
23.05

„Clujul, oraşul
meu de suflet!”

23.05

Exemplu de
carieră de succes

24.05

Stil de viaţă
sănătos

- Descoperirea evol uţiei
obiectivelor socioeconomice, culturale şi
turistice din oraş;
- Descoperirea diversităţii
interculturale /
interconfesionale ;
- Descoperirea frumosului
din natură, artă şi cultură;
- Conştientizarea
apartenenţei la spaţiul
european
-dezvolatarea capacităţilor
de ofertare
-dezvolatarea capacităţilor
de consiliere a clienţilor
-dezvolatarea capacităţilor
de vânzare ochelari

Activitate culturală:
Vizionare PPT- CLUJNAPOCA , oraşul
meu!
„Clujul de altădată în
fotografii si filmulete
de promovare: film de
promovare si moment
liric- Alin Niculescu

Masă
rotundă

18-20

XII S1
XIIS2
XIIIS1
XIIIS2

Sala 3

Ticala Maricuta
Ver Alina

Activitate tehnicoaplicativă:prezentarea
unor exemple de bună
practică

Masă
rotundă

18-20

XIS
IPL1
IIPL1

Sala 11

Chiorean Marius
Pop Vasile

- Cresterea motivaţiei de a
participa la menţinerea
calităţii mediului.
- Dezvoltarea capacităţii
de insuşire a unor metode

Activităţi de educaţie
pentru sănătate şi stil
de viaţă sănătos:
„Nouă ne pasă”

activităţi de
informare,
activităţi
practice

16-18

XIS
XIIS1
XIIS2

Sala 3

Pop Amalia
Fonai Georgeta

de informare şi de
documentare
independentă;
24.05

Vizionare de
filme
documentare

24.05

,,Să vorbim
despre bani şi
bănci’’

24.05

10 Sfaturi pentru
viitorii angajati

- Stimularea interesului
pentru ştiinţă şi tehnică.
- Dezvoltarea gândirii
tehnice şi a capacităţii de
analiză şi interpretare pe
tema unui documentar
tehnic
- Educarea elevilor în
spiritul inovaţiilor tehnice
- Dezvoltarea motivaţiei
elevilor pentru studiul
disciplinelor tehnice
-cultivarea interesului
pentru domeniul
economico-bancar;
- dezvoltarea abilităților de
comunicare client-angajat
- formarea deprinderii de
practicare şi înțelegere a
activităților bancare ;
- dezvoltarea spiritului de
competiție.
- sǎ-şi stabileascǎ repere în
orientarea sau reorientarea
carierei
- sǎ aplice teste de
autocunoaştere a
personalităţii şi a setului
de aptitudini.
- sǎ cunoascǎ oferta de
joburi noi apǎrute

Activitate tehnicoştiinţifică: prezentare
de filme documentare
din domeniul ştiinţific

Masă
rotundă

16-18

IPL1
IPL2
IIPL1

Sala 36

Abrudan Gheorghe
Podar Delia

Activitate culturalcivică:workshop
Fonduri necesare
înfiinţării unei firmeinstrumente de
economie

Dezbatere

16-18

XIIIS1
XIIIS2

Sala 4

Moholea V.
Homan Teodor

dezbatere

18-20

XIIS1
XIIS2
XIIIS1
XIIIS2

Sala 36

Abrudan Gheorghe
Podar Delia(18-19)
Sabau Dan

Activitate aplicativă
Masă rotundă

24.05

“Să avem grijă de
sănătatea
Pământului”

-cunoaşterea efectelor

Dezbatere

vizionare

18-20

XIS
IPL1
IPL2
IIPL1

Sala 15

Pop Amalia
Fonai Georgeta
Moholea V.(18-19)
Homan Teodor(18-19)

Activitate ştiinţificăatelier de lucru

Studiu de
caz

16-18

IPL1
IPL2
IIPL1

Sala 2

Abrudan Gheorghe

Atelier de lucru

Atelier de
lucru

16-18

XIIS1
XIIS2

Sala 33

Ver Alina
Chiujdea Mihai

poluării
-formarea unei atitudini
ecologice responsabile
prin exersarea unor
deprinderi de îngrijire şi
ocrotire a mediului;

25.05

Antreprenoriat
social

25.05

,,Jocuri logice si
distractive“

- inţelegerea cauzalităţii
unor fenomene a
schimbărilor şi
transformărilor din mediul
- Constientizarea modul in
care indivizii pot produce
o diferenta pozitiva in
lume;
- Diferentierea intre ideea
de afacere si ideea de
antreprenoriat social ;
- Munca in echipa;
- Recunoasterea calitatilor
antreprenorilor sociali
- dezvoltarea limbajului şi
fixarea terminologiei de
specialitate
- formarea şi cultivarea
interesului pentru matematica

- stabilirea de conexiuni
între cunostintele
acumulate
- dezvoltarea imaginatiei si
a abilitatilor de
comunicare
- dezvoltarea creativitatii

25.05

Cafeneaua
literară

25.0

‘’Istoria lumii în
două ore”

25.05

Eşec şi reuşită în
afaceri

26.05

Ziua dirigintelui

26.05

Ziua dirigintelui

26.05

Ziua dirigintelui

26.05

Ziua dirigintelui

- dezvoltarea capacității de
Cultural-artistică
lectură
Scriitori
-educare gustului spre
contemporani clujeni
frumos, literatură, artă
-îmbogățirea vocabularului
şi comunicării
- stimularea creativităţii
-Familiarizarea elevilor cu
Activitate culturalistoria lumii spusă ca o
artistică
poveste în două ore,
poveste… de la big bang
până în prezent, cum
planeta s-a pregătit pentru
apariția omenirii, cum
epoca de piatră a dus la
motorul cu aburi, cum din
primele semințe au răsărit
oraşe şi civilizații
-identificarea calităţilor
Activităţi de
necesare ale unui bun
dezvoltare a
antreprenor
abilităţilor
-dezvoltarea spiritului
antreprenoriale
critic în evaluarea
afacerilor
-cunoaşterea principalelor
Activitate culturală:
zone de interes cultural şi
Clujul ieri şi Clujul azi
istoric din Cluj-Napoca
- Descoperirea frumosului
Activitate culturală
din natură
Vizita la Gradina
-cultivarea gustului si
Botanica Alexandru
atitudinii estetice
Borza
-cunoaşterea principalelor
Activitate culturală:
zone de interes cultural şi
Clujul ieri şi Clujul azi
istoric din Cluj-Napoca
Ziua Absolventului
Activitate culturală:

Masă
rotundă

16-18

XIS
XIIIS1
XIIIS2

Sala 25

Cretu Gabriel

vizionare

18-20

XIS
XIIS1
XIIS2
IPL1

Sala 2

Cretu Gabriel(18-19)
Maduta Alexandra

Masă
rotundă

18-20

XIIIS1
XIIIS2
IIPL1
IPL2

Sala 36

Abrudan Gheorghe
Ver Alina(18-19)
Chiujdea Mihai

Vizită

15-19

XI S

Cluj-Napoca

Chertes Viorica
Pop Vasile

Vizită

15-19

XII S1

Grădina
Botanică

Crețu Mircea

Vizită

15-19

XII S2

Cluj-Napoca

Chiorean Marius
Ticala Maricuta

Festivitate
absolvire

9-14

XIII
S1

Incinta şcolii

Abrudan Gheorghe

26.05

Ziua dirigintelui

Ziua Absolventului

Activitate culturală

26.05

Ziua dirigintelui

Activitate culturală

26.05

Ziua dirigintelui

26.05

Ziua dirigintelui

-cultivarea gustului pentru
estetic şi frumos
- Cunoaşterea principalelor
specii de plante
-respectarea mediului
înconjurător
- Cunoaşterea principalelor
monumente istorice şi
culturale ale oraşului din
zona medievală şi
modernă.

Activitate culturală:
Vizită Grădina
Botanică
Activitate culturală:
“Călătorie în Clujul
Medieval”

Festivitate
absolvire
Festivitate
absolvire
Vizită

9-14

XIIIS2

Incinta şcolii

Ver Alina

16-21

II PL1

Incinta şcolii

Mărginean Maria

14-19

I PL 1

Cluj-Napoca

Goga Teodora
Dura Alina(15-18)

Vizită

14-19

I PL 2

Cluj-Napoca

Hirian Maria
Goia Cristian

DIRECTOR
prof. Olimpia Mera

