Zilele „Porţilor deschise” – Săptămâna 05-09 Mai 2014
Manifestări de informare şi promovare, prin
intermediul cărora profesorii şi elevii sunt
încurajaţi să participe la programul eTwinning. (Expoziţii, Afişe, Pliante, Spoturi,etc.)
Activitate cuprinsă în proiectul județean
„Împreună, pentru un „Proiectul Tinereții”, Asociaţia Habitat
pentru Umanitate Beiuş va modera un curs
trai mai bun”
de eficientă energetică, în care va oferi su(Luni, 5 Mai 2014,
1230-1430)
portul electronic şi consilierea în vederea
absolvirii a 40 elevi ca formatori
00
00
„La catedră azi stă elevul”- schimb de
8 -15
experienţă între elevi şi profesori
(5-9 Mai)
MARŢI, 06 MAI 2014
Expoziţia florilor. Înfrumuseţarea ambientului şcolar cu
800-1400 flori, tablouri, etc, sub îndrumarea diriginţilor şi a profesorilor de arte plastice.
Concursul „Fair play” - întreceri sportive: campionate
00
00
13 -15
de şah, de table şi de tenis de masă
1300-1400 Pelerinaj la mormântul lui Ioan Ciordaş
Fascinatia zborului-Să facem cunoștință cu porumbeii
1300-1400
voiajori/ participă columbofilii din școală și publicul interesat
MIERCURI, 07 MAI 2014
Concursul de istorie „Arc peste timp” – din istoria şcolii
1300-1400 şi a municipiului-ediţia IX-a -activitate cuprinsă în proiectul local „Contribuția beiuşenilor la istoria naţională”
Concursul „Fair play” - întreceri sportive: campionate de
1300-1500
şah, de table şi de tenis de masă
Campania eTwinning
de primăvară - We are
(eT)winning”
(5-16 Mai)

1400-1500

„Seniorii versus Juniorii” – Meci de fotbal profesori - elevi

Coordonatori: profesorii care derulează
proiecte pe platforma eTwinning.
(http://www.etwinning.net/ro/pub/index.h
tm)
Participă: Biroul Executiv şi membri ai
Consiliului Şcolar al Elevilor, Echipa de
proiect din toate şcolile partennere, (20
elevi din școala organizatoare şi 20 elevi
din şcolile partenere)
Coordonatori: echipa de proiect
Coordonatori: profesorii şcolii şi Consiliul
Şcolar al Elevilor.
Coordonatori: diriginţii şi Comisia responsabilă cu amenajarea ambientului şcolar
Coordonatori: profesorii de educaţie fizică şi
Consiliul Şcolar al Elevilor.
Coordonatori: profesorii de istorie
Voluntar Cosmin Iștoc, crescător de porumbei
voiajori pentru anul competițional 2014

Coordonatori: profesorii de istorie şi diriginții claselor participante/echipaje din
clasele a IX-a). Clubul școlii
Coordonatori: profesorii de educaţie fizică
şi Consiliul Şcolar al Elevilor.
Consiliul Şcolar al Elevilor, Catedra de
educaţie fizică

JOI, 08 MAI 2014
Vizionarea
documentarului
„Cartea
de vizită a şcolii mele” (material
Coordonatori: Consiliul Şcolar al
950-1000
Power Point) / Clubul școlii
Elevilor
Careu aniversar - decernarea diplomelor (premianţilor la olimpiadele şi Coordonatori: Conducerea şcolii
Pauza
concursurile judeţene şi naţionale, la concursurile instructiv-educative şi şi Responsabilii de catedre.
mare
la cele ocazionate de sărbătorirea zilelor şcolii)
10:45/
- program artistic: dans popular, ansamblul „Izvoraşul”, recitare, formaţii
11:15
de muzică uşoară, de dans sportiv, etc.
Catedra de limba română, CŞE
00
00
Coordonatori: echipa de proiect
12 -15
Concursul Naţional de Machete „Învăţ, Ştiu, Aplic”
00
00
Coordonatori: organizatorii
16 -19
Simpozion Național „Creativitate şi Inovaţie în Educaţie”
Expoziţie cu vânzare de produse realizate de elevii şcolii (cofetărieCoordonatori:prof. din Catedra
800-1900
patiserie)
de servicii
VINERI, 09 MAI 2014
Pagini
de
istorie
–
Ziua
Independenţei
României (1877), Ziua Victoriei
Coordonatori: conducerea
1000-1100
(1945), Ziua Europei (1985) – depuneri de coroane
școlii, prof. de istorie
Expoziţie de afişe „9 Mai – semnificația zilei pentru istoria națională şi
Coordonatori: Echipa de
800-1400 europeană” activitate cuprinsă în proiectul local „Contribuția beiuşenilor la
proiect
istoria naţională”
Concursul de eseuri „Culturi şi civilizaţii europene”/ 9 Mai 2014, Ziua Jurizarea eseurilor de către
1100-1200
Europei, din cadrul proiectului județean „Reprezentăm Europa!”
echipa de proiect
Masă festivă ……….… Program special: 8:00-8:40 (I), 8:45-9:25 (II), Coordonatori: Conducerea
1400-…
şcolii şi Sindicatul
9:30-10:10 (III), 10:20-11:00(IV), 11:05-11:45 (V), 11:50-12:30 (VI)
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş a fost înfiinţat, ca şcoală de ucenici, în anul 1885.

LA MULŢI ANI!

