
 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN  SĂPTĂMÂNA ,,ȘCOALA ALTFEL”  
Luni, 24.10.2016 

 
Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA Tipul  activității Coordonator/profesori, invitați Elevi participanți 

1.  ,,Responsabili pentru viitor" - colaj de fotografii și prezentare PPT cu 

demonstrațiile practice realizate de către 

specialiștii E-ON România  - ateliere de 

lucru și dezbateri 

- coordonator, prof.  Hapenciuc 

Cristina (în colaborare cu 

membrii catedrei de 

electrotehnică) 

- elevii claselor a X-a B șp și 

a XI-a B șp, domeniul 

electric 

2.  

Redescoperă orașul tău 

Vizite la:  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

,,Bucovina” Suceava 

Cetatea de Scaun și Muzeul Satului 

Bucovinean 

Casa Memorială ,,Simion Florea Marian” 

 

coordonator, prof. Roșu Cristina 

 

prof. Andrieș Otilia 

 

prof. Milici Ovidiu 

 

- elevii claselor a IX-a C și a 

IX-a B șp 

- elevii clasei a XI-a C 

 

- elevii clasei a XI –a A șp  

3. ,,Personalități ale istoriei” 

 

,,Securitatea și sănătatea în 

muncă” 

,,Mașini de ultimă generație” 

 

,,Moromeții ”(vol I) 

 

Vizionare filme documentare/ tematice/ 

ecranizări după romane 

coordonator, prof. Georgescu 

Mihail 

prof. Georgescu Mariana 

 

 

 

prof. Popescu Amalia 

- elevii claselor a XI-a A, a 

XII-a D 

- elevii clasei a XI-a B, 

domeniul mecanică  

 

 

- elevii clasei a IX-a A șp 

4. Case independente energetic 

 

Suceava – prezent, trecut și 

viitor 

Francofonia în texte literare 

cunoscute 

Prezentări PPT prof. Abiculesei Manuela 

 

coordonator, prof. Ambrozie 

Tiberiu 

 

prof. Vorniceanu Cristina 

- elevii clasei a XI-a C șp 

 

- elevii claselor a XI-a A, a 

XII-a D 

 

- elevii clasei a XI –a B șp 



 
 

5.  Orientare în carieră activități de consiliere și orientare în 

carieră 

profesorii diriginți - elevii claselor a XII-a A și 

B 

6.  Formarea și dezvoltarea 

aptiptudinilor artistice prin 

dans 

 

Formarea și dezvoltarea 

aptiptudinilor artistice prin 

teatru 

 

Jocuri de societate 

 

Comunicarea ca formă de 

artă 

 

activități cultural-artistice/ activități de 

pregătire a spectacolului-concurs ,,Balul 

bobocilor” 

 

profesorii diriginți ai claselor a 

IX-a și a XII-a 

 

- elevii claselor a IX-a și a 

XII-a 

7.  

 
Fascinația culorilor 

 

Haloween 

 

Povestea mea 

concurs de fotografie 

 

concurs de măști 

 

concurs de eseuri 

prof. Rebenciuc Simona 

 

prof. Nistor Georgeta 

 

psiholog Vlad Florentina 

- elevii claselor a IX-a B 

 

- elevii claselor a X-a B 

 

- elevii claselor a X-a B șp 

8.  European darksky Protectors 

 

Psihoteste 

 

Adolescența și normele legale 

 

ECO-ȘCOALA 

interviuri pentru selecția elevilor 

participanți în proiectul ERASMUS+  

teste psihologice specifice  

 

dezbatere 

 

realizarea de panouri cu teme ecologice 

coordonator, prof. Grosu 

Manuela 

prof. Peiu Gica 

 

prof. Grosu Cristina 

 

prof. Pauliuc Niculina 

- elevii înscriși  

 

- elevii claselor a X-a C 

 

- elevii claselor a XI-a A șp 

 

- elevii claselor a X-a C 

9. Campionatul de fotbal pe 

școală 

activități sportive Prof. Cozmiuc Marius - echipele de elevi planificate 

 


