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Concursul „Unirii”lansare

 Bradul de Crăciun din curtea
şcolii

 Oradea-Festivalul de Colinde
„Noi umblăm a colinda” (răspund
prof. de religie, se trimite filmarea)

 LICITAŢIA FELICITĂRILOR „Moş Crăciun şi prietenii lui Pere Nöel şi Santa Clause"
-în pauze
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Campania naţională „Baterel și
Lumea NON-E"-colectare selectivă:
echipamente electrice, electronice,
baterii, acumulatori uzaţi

 Afacerea clasei mele, activitate GEW- vânzare aranjamente şi podoabe de Crăciun-în pauze
„Magia Crăciunului” (activitate SNAC)-donaţii
jucării şi haine
Expo – „OBICEIURI…”
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 Afacerea clasei mele, activitate GEW- vânzare aranjamente şi podoabe de Crăciun-în pauze

ComPerMate2000
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Crăciunul

Expo – „OBICEIURI…”
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CAREU PREMIERI
(pauza mare)

 Proiectul „Patrula ECO”, „Ziua
voluntariatului”

 Spectacol-Concurs „Tradiţii…”,
ed XV-FILMARE
 EXPO: „Moş Crăciun şi prietenii
lui Pere Nöel şi Santa Clause"

 Expo – „OBICEIURI…”
 CAREU – PREMIERI
 Distribuirea cadourilor

Crăciunul,
a II-a zi

29 nov

6

27

3 ian

V

30 nov

13

20

 Spectacol-Concurs „Tradiţii…”,
ed XV-FILMARE
 EXPO: „Moş Crăciun şi prietenii
lui Pere Nöel şi Santa Clause”

 Expo – „OBICEIURI…”
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Ziua Sfântului Andreiocrotitorul României
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Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş,

Lansare/ desfăşurare
DATA (perioada)
25.11.2013-29.11.2013
26.11.2013 -2.12.2013
1 Decembrie 2013

Proiectul (activitatea, acţiunea)
Concursul „Unirii”

Bradul de Crăciun

4.12.2013, Amfiteatru şi
ComPer- Mate 2000
(sau) Laboratorul de fizică
5.12.2013, pe teren
Proiectul „Patrula
ECO”

11.12.2013, Pauza mare,
subsol, clădirea B (şcoala
nouă)

11.12.2013-16.12.2013

Detalii

- la prof. de istorie
- afiş pe pagina şcolii
Expoziția „Treptele
-expoziție de schițe şi desene tematice,
Unirii”
în clădirea A
„Festivalul Unirii”,
-Alături de tineri din întreaga ţară, va fi
Alba-Iulia
transmis, în Sala „Unirii”, mesajul din
partea şcolii noastre.
ComPer- comunicare - test la Limba română

27.11.2013, Amfiteatru şi
(sau) Laboratorul de fizică
28.11.2013, CAREU
PREMIERI concursuri educative şi instructive
2.12.2013, 11:00-12:00

anul şcolar 2013-2014

-se anunţă concursul, iniţiatorul, când s-a

Elevi implicaţi

Cine răspunde

Toţi elevii şcolii

Catedra de istorie

Ile Simona, Ile Florin,
Vura Richard, XII E

Catedra de istorie

Oraş Daniela, Panc Rebeca, XI C; Gavriş Florina,
X A, Purtan Vlad, XI H

Catedra de istorie, prof.
coord. Popa Ana

V – VIII

Briscan Gabriela, Făşie
Monica, Cap Gheorghe
Conducerea şcolii, profesorii şcolii

Toţi elevii şcolii

desfăşurat, elevii premiaţi, premiul obţinut
până marţi, 26.11.2013, pe e-mail, la Crina
B.

- împodobirea Bradului din curtea şcolii

Elevii din CŞE

- test la Matematică

V - VIII

Concurs Național de responsabilitate
socială dedicat şcolilor sau liceelor care doresc să se implice ȋn programe de
educaţie pentru mediu
Activitatea „Ziua Voluntariatului”
Campania naţională -Campanie de conștientizare, responsa„Baterel și Lumea
bilitate socială și colectare selective.
NON-E", ediţia a III- -Scop principal implicarea atât a elevia.
lor cât și a profesorilor în realizarea
-colectare aparate
unei rețele naționale de colectare și reelectrice şi telefoane ciclare selectivă (în special a deşeurilor
mobile uzate
de echipamente electrice şi electronice
-baterii şi acumula– DEEE şi a bateriilor şi acumulatoritori uzaţi
lor uzaţi). Partener MEN
Elevii confecţionează FELICITĂRI cu teExpoziţia: „Moş
matica sărbătorilor de iarnă „Moş Crăciun
Crăciun şi prietenii
lui Pere Nöel şi San- şi prietenii lui Pere Nöel şi Santa Clause"

XI A, XI B, VI

Mirela Tudor, Crina Bercovici
Bercovici Crina, Cap
Simona, Cap Gheorghe
Laza Mihaela, Mlendea
Adrian

(50 elevi)

Coordonatori: XI E, IX
F, X C

Prof. Tudor Mirela, Groza Nicuşor,
CŞE

Toţi elevii şcoliiparticipă

CŞE şi „Spiriduşii
Moşului”- organizare

Termen de predare a felicitărilor: 11 decembrie 2013,
orele 13, la prof: Ioana Ra-

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş,

12-13.12.2013, desfăşurarea concursului
- planificarea afişată pe
site-ul şcolii

anul şcolar 2013-2014

ta Clause" (Proiectul (răspund - profesorii de limbi moderne şi Toţi elevii şcolii - particiCŞE). Elevii predau felicitările (grupate pe pare
judeţean „Rendez
clase) la prof. de limbi străine.
vous între culturi”)

da, Corina Sabău, etc. (fondurile vor fi distribuite elevilor şcolii cu situaţie materială precară)

Spectacol - Concurs
„Tradiţii de Crăciun
- elevii şcolii, azi,
colindă" (colind sau
obicei de Crăciun) ediţia a XV- a (proiecul judeţean „Proiecul Tinereţii”)

Diriginţii claselor care
doresc să participe la
concurs.

LICITAŢIA: LUNI, 16.12.2013, în pauze
- Termen de înscriere: 10 decembrie, ora CŞE- organizare
13, la prof. Crina B. (se va menţiona secţiunea)
Toţi elevii şcolii - parti- Se vor oferi premii la secţiunile:
cipare
I. Colindăm din „moşi-strămoşi" - colind
românesc
II. Datini din străbuni-obicei de Crăciun
III. Colindă „vecinii noştri"- colind sau cântec de Crăciun din repertoriul internaţional

Coordonatorii proiectului
- DETALII LA PANOUL PROIECTULUI!

- Moment de maxim 4-5 minute. Filmare
video în sălile de clasă. Juriul acordă note
cf. FIŞEI DE EVALUARE (clasa pregăteşte maxim un colind sau un obicei).

1-16.12.2013confecţionare
17-18.12.2013-vânzare
16.12.2013 - în sălile de
clasă ale elevilor
1-16.12.2013- se adună
lucrările
17-20.12.2013- Expoziţia
în şcoală
3-16.12.2013- colectarea
la nivelul claselor
17.12.2013-se predau
pachetele
19.12.2013

Afacerea clasei mele, activitate GEW
(Proiectul judeţean
„Micul întreprinzător”)
Mathématiques sans
frontiers
Expoziţia „Obiceiuri
de Crăciun în Ţara
Beiuşului” (proiecul
judeţean „Proiectul
Tinereţii”)
- „Magia Crăciunului” (activitate
SNAC)

- vânzare aranjamente şi podoabe de
Crăciun (scop caritabil, pentru elevii
şcolii cu situaţie materială precară): 17
(marţi) - 18 (miercuri) decembrie
2013 – Clădirea A, parter
- simularea concursului pe echipe, MSF

- Donaţii de haine şi jucării pentru copii instituționalizați din Centrele de Zi
- pachetele se predau marţi, 17 decembrie, în Sala de Sport.

Elevii şcolii

Primesc şi gestionează
donaţiile prof. Florina
Brânda, Corina Sabău,
Nicuşor Groza

CAREU premieri
Distribuire cadouri

Premieri,
Distribuirea cadourilor în scop caritabil

Toţi elevii şcolii - participare

Conducerea şcolii
Coordonatorii acțiunilor
umanitare

Termen de predare a lucrărilor: 16 decembrie 2013, orele 14, la prof: Pavel
Benţa

IX B- organizare

Cighir Claudia, echipa de
proiect

Toţi elevii şcolii - participare
IXA, IXB, IXC, XA,
XB, XIA
CŞE- organizare
Toţi elevii şcolii - participare

Prof. de matematică şi
limbi străine.

Coordonatorii proiectului
„Proiectul Tinereţii”
Responsabili: catedra de
desen
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În această perioadă CŞE pregăteşte: tabel pentru donaţii, pentru licitaţie, ecuson pentru spiriduşi, tabel pentru evidenţa elevilor cu situaţie
precară din şcoală, etc. (Numele elevilor, cu justificare, se predă de către diriginţi, prof. Mirela Tudor în 16.12.2013). CŞE aranjează
Expoziţia de „Felicitări…” şi de „Obiceiuri…”


1.

Îndrumaţi elevii să se implice în acţiunile:

Confecţionează felicitările din cadrul expoziţiei „Moş Crăciun şi prietenii lui Pere Nöel şi Santa Clause" şi participă la licitația lor (CŞE şi coordonatorii

proiectului „Rendez vous între culturi”);
2.

Participă la vânzarea şi cumpărarea aranjamentelor şi podoabelor de Crăciun (IX B şi coordonatorii proiectului „Micul întreprinzător”);

3.

Donează haine şi jucării (activitatea „Magia Crăciunului”), care vor fi distribuite copiilor instituţionalizaţi în Centrele de Zi (coordonatorii acțiunilor SNAC)


Vă rog să apelați pentru organizarea şi coordonarea activităţilor la elevii din Consiliul Şcolar al Elevilor.



Verificaţi dacă au rămas activităţi educative planificate în acest semestru care nu s-au desfăşurat. Anunțați data replanificării lor!
Modificările şi completările la acest program vor fi făcute pe pagina şcolii, la rubrica diriginţi!

