Zilele „PorŃilor deschise” – Săptămâna 07-10 Mai 2013
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Manifestări de informare şi promovare,
prin intermediul cărora profesorii şi elevii Coordonatori: profesorii care au derulat
sunt încurajaŃi să participe la programul proiecte pe platforma eTwinning.
(http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm)
eTwinning. (ExpoziŃii, Afişe, Pliante,
Spoturi, etc.)
„La catedră azi stă elevul”- schimb de
experienŃă între elevi şi profesori

Coordonatori: profesorii şcolii şi Consiliul
Şcolar al Elevilor.

MARłI, 7 MAI 2013
ExpoziŃia florilor. ÎnfrumuseŃarea ambientului şcolar cu
flori, tablouri, etc, sub îndrumarea diriginŃilor şi a
profesorilor de arte plastice.
„Enciclopedicus” – ediŃia a VIII-a – concursuri de
cultură generală, perspicacitate, etc. (lansate pe pagina
şcolii)
-Voturi acordate fotografiilor din cadrul proiectului ECOFOTO 2013 (http://evenimenteco.ro)
MIERCURI, 8 MAI 2013
Concursul de istorie „Arc peste timp” – din istoria şcolii
şi a municipiului – ediŃia VIII-a – Clubul Şcolii
Concursul „Fair play” - întreceri sportive: campionate
de şah, de table şi de tenis de masă
„Seniorii versus Juniorii” – Meci de fotbal profesori elevi

Coordonatori: diriginŃii şi Comisia
responsabilă cu amenajarea ambientului
şcolar
Coordonatori: CŞE şi profesorii
coordonatori

Coordonatori: profesorii de istorie şi
diriginŃii claselor participante (V şi IX)
Coordonatori: profesorii de educaŃie fizică
şi Consiliul Şcolar al Elevilor.
Consiliul Şcolar al Elevilor, Catedra de
educaŃie fizică

JOI, 09 MAI 2013
Vizionarea documentarului „Cartea de vizită a şcolii mele”
(material ppt)
Pagini de istorie – Ziua IndependenŃei României (1877), Ziua
Victoriei (1945), Ziua Europei (1985) – depuneri de coroane
Pelerinaj la mormântul lui Ioan Ciordaş
Concursul NaŃional de Machete „ÎnvăŃ, Ştiu, aplic”
Sesiunea de comunicări „Creativitate şi inovaŃie în EducaŃie”
ExpoziŃie cu vânzare de produse realizate de elevii şcolii
(cofetărie-patiserie)
VINERI, 10 MAI 2013
Program şcolar
Careu aniversar
- deschiderea festivă
- decernarea diplomelor (premianŃilor la olimpiadele şi concursurile
judeŃene şi naŃionale, la concursurile instructive şi la cele
ocazionate de zilele şcolii)
- program artistic: dans popular, ansamblul „Izvoraşul”, recitare,
formaŃii de muzică uşoară, de dans sportiv, teatru scurt, etc.
Program şcolar
Masă festivă

Coordonatori: Consiliul Şcolar al
Elevilor
Coordonatori: profesorii de istorie şi
diriginŃii
Coordonatori: profesorii de istorie
Coordonatori: echipa de proiect
Coordonatori: organizatorii
Coordonatori:prof. din Catedra de
servicii
8:00 (I), 8:50 (II), 9:40 (III)
Coordonatori: Conducerea şcolii şi
Responsabilii de catedre.

Catedra de limba română, CŞE
10:50 (IV), 11:40 (V), 12:30 (VI)
Coordonatori: Conducerea şcolii şi
Sindicatul

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş a fost înfiinŃat, ca şcoală de ucenici, în anul 1885.

LA MULłI ANI!

