PROGRAM ANIVERSAR, 133 ani
Zilele „Porţilor deschise” – Săptămâna 06-10 Mai
2019
00

00

8 -15
(6-10 Mai)

LUNI, 06 MAI 2019
„La catedră azi stă elevul”- schimb de experienţă între elevi şi
profesori

Coordonatori: profesorii şcolii
şi Consiliul Şcolar al Elevilor.
Coordonatori: diriginţii şi
800-1500
Expoziţia florilor. Înfrumuseţarea ambientului şcolar cu flori,
Comisia
responsabilă
cu
(6-10 Mai) tablouri, etc, sub îndrumarea diriginţilor.
amenajarea ambientului şcolar
Activități de promovare a proiectelor educative naţionale, Coordonatori: profesorii care
1000-1400
internaţionale, 12 ani eTwinning - în România, prilej de sărbătoare îndrumă elevii în proiecte
în şcoală.
eTwinning
MARŢI, 7 MAI 2019
Vizionarea documentarului „Cartea de vizită a şcolii mele” Coordonatori: Consiliul Şcolar
950-1000
(material Power Point)/ Clubul școlii și/sau online
al Elevilor
Coordonatori: profesorii de
Pelerinaj la mormântul lui Ioan Ciordaş
1300-1400
istorie
Consiliul Şcolar al Elevilor,
1400-1500
„Seniorii versus Juniorii” – Meci de fotbal profesori – elevi
Catedra de educaţie fizică
MIERCURI, 8 MAI 2019
Coordonatori: Conducerea şcolii şi
Careu aniversar - decernarea diplomelor premianţilor la
50
15
10 -11
Responsabilii de catedre, CȘE,
concursurile instructiv-educative
Echipa de proiect
Concursul
„Fair
play”
întreceri
sportive:
campionate
de
şah
și
Coordonatori: profesorii de educaţie
1300-1500
de table
fizică şi Consiliul Şcolar al Elevilor.
-Simpozion național „Creativitate şi Inovaţie în Educaţie”
(profesori, studenți) cu publicație în revistă cu ISSN
1300-1630
Coordonatori: organizatorii
-Schimbul de experiență „CTIC - Cultură – Tehnică –
Inovație - Creativitate” (elevi) cu publicație în revistă cu ISSN
JOI, 9 MAI 2019
Expoziţie de afişe „9 Mai – semnificația zilei pentru istoria
Coordonatori: conducerea școlii, prof.
națională şi europeană”; Pagini de istorie – Ziua
800-1400
de istorie, profesorii care coordonează
Independenţei României (1877), Ziua Victoriei (1945), Ziua
proiecte
Europei (1985) – depuneri de coroane.
Coordonatori: profesorii de istorie şi
Concursul de istorie „Arc peste timp” – din istoria şcolii şi diriginții claselor
1300-1400
a municipiului-ediţia XIII-a -activitate cuprinsă în proiectul
participante/echipaje din clasele a IXlocal „Contribuția beiuşenilor la istoria naţională”
a.
Clubul școlii
VINERI, 10 MAI 2019
„Profilul
meu
mă
reprezintă”expoziție tematică în Coordonatori: responsabilii catedrelor
800-1500
cabinetele inginerilor/economiștilor și/sau „Muzeul şcolii ariei curiculare Tehnologii şi
(6-10 Mai)
-trecut, prezent şi viitor” – vizite organizate
responsabilii celor 4 secţii din muzeu
-Să
depănăm
amintiri
în
familia
de
la
„Ciordaş”
(masă
Coordonatori:
Conducerea şcolii şi
1325
festivă)
sindicatul
8-8:50
8:55-9:45
9:50-10:40 10:45-11:35 11:40-12:30
12:35-13:25
Program
I oră
a II-a oră
a III-a oră
a IV-a oră
a V-a oră
a VI-a oră
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş a fost înfiinţat, ca şcoală de ucenici, în
anul 1885.

LA MULŢI ANI!

