LICEUL TEORETIC ” LUCIAN BLAGA”
Document de monitorizare semestrială a activităților educative școlare și extrașcolare, 2018-2019
( raportare semestrială coordonatorului de cerc, cf. scadențar)
SEMESTRUL I

1. Activităţi școlare și extraşcolare (programe și proiecte) implementate la iniţiativa unității de învățământ:
Nr. crt.

Domeniul

1.

Cultural-artistice/
( literatură, teatru,
arte vizuale, dans,
muzică, folclor,
tradiții, obiceiuri);
Comemorative/
Aniversare /

Titlul activității/
Forma de organizare
(concursuri, festivaluri,
expoziții, dezbateri,
spectacole, vizite, excursii)
Teatru de papusi:
Bucatarul regelui
Vrajitorul din Oz
Spectacol de Craciun:
,,In asteptarea fulgilor de
nea”
Film ,,Spargatorul de nuci si
cele patru taramuri”Cinema Florin Piersic
Ateliere de creatie:
,,Caleidoscop”
,,Fantoma din bostan”
,,Mos Craciun si omul de
zapada”- siluete

Perioada de
desfăşurare

Parteneri

Număr beneficiari
direcţi, indirecţi

Responsabil/
activitate

Octombrie 2018
Octombrie 2018

Teatrul National

25

Popa Ramona

25

Popa Ramona

Ziua Educației

5 oct. 2018

Decembrie 2018
Decembrie 2018

Popa Ramona

Octombrie 2018
Octombrie 2018
Decembrie 2018

Popa Ramona
Popa Ramona
Popa Ramona

30 elevi
clasa a II-a B

Tarța Florița

Vizionarea piesei de teatru
Vrăjitorul din Oz, în
cadrul Festivalului
Internațional de teatru
pentru copii

17 oct.2018

Teatrul Puck

30 elevi
clasa a II-a B

Tarța Florița

Vizită la Muzeul Etnografic
Poarta de su^ Feleacobiceiuri și tradiții
românești, din zona
Transilvaniei

24 oct. 2018

Muzeul
Etnografic
Poarta de su^
Feleac

30 elevi(clasa a II-a
B)

Tarța Florița

Activitate interactivă cu
părinții Sporul casei-sticla
decorativă

25 oct. 2018

părinții

30 elevi(clasa a II-a
B)
19 părinți

Tarța Florița

Vizionarea piesei de teatru
pentru copii Bucătarul
regelui

26.oct.2018

30 elevi(clasa a II-a
B)

Tarța Florița

Sărbătorirea Centenarului
Marii Uniri

29 nov.2018

30 elevi(clasa a II-a
B)

Tarța Florița

Expoziție de decorațiuni de
Crăciun

17-21 dec. 2018

părinții

30 elevi(clasa a II-a
B)

Tarța Florița

Spectacolul de teatru ”
Vrajitorul din Oz”

17 octombrie 2018

Teatrul National
Cluj-Napoca

30 elevi

Stănciulescu
Luciana

”Roadele toamnei”

26 octombrie 2018

Biserica
Ortodoxa

Stanciulescu
Luciana

Târg-expoziție de Crăciun

17-21 decembrie
2018

”Sf.Dumitru”
30 elevi

-Participare ca spectatori, la
concursul de teatru
Histrioniada Liceenilor
-Vizionare teatru „Sanziana
si Pepelea”;
-Vizionare opera „Boema”;
- Participare la activitatile
organizate in scoala cu
ocazia aniversarii zilei de 1
Decembrie
,,Clubul de lectura” - lecturi
pentru copii citite de pǎrinţi
şi bunici
,,Roadele toamnei” –
expoziţie cu lucrǎri realizate
de copii
,,Treceţi batalioane române
Carpaţii!” – sǎrbǎtorirea
Zilei Naţionale a României

Sept. 2018

15

27 oct.2018
21 nov. 2019
29 nov.2018

21
16

,,Colindǎm din toatǎ ţara”obicei de colindat cu
dansuri populare

15 decembrie 2018

,,Bucuriile iernii” – serbare
cu muzica si dans

12 decembrie

30 elevi, familiile
lor

,,Vrajitorul din Oz” – teatru
pentru copii

17 octombrie

30 elevi

Stănciulescu
Luciana
Baicu Voichita

24

In fiecare sǎptǎmânǎ

Pǎrinţii şi bunicii 30 elevi
copiilor
Elevii şi pǎrinţii lor

26 octombrie

Vac Liana
29 noiembrie

Biserica ,,Sf.
Iosif”

15 elevi, 100
spectatori

Vizionare de teatru”
Vrăjitorul din Oz”
Vizionare de film”
Spărgătorul de nuci”
Activitate interactivă
părinti- elevi „Roadele
toamnei”
Târg de Crăciun cu
produsele elevilor

octombrie

Teatrul de
păpuși”Puck”

30 elevi

Rusz V.

decembrie

octombrie

Cinematograful „ 30 elevi
Florin Piersic”
30 elevi si părintii
acestora

Rusz V.

30 elevi si părinții
acestora

Rusz V.

30 elevi

Rusz V.

22 elevi,
Clasa I C
22 elevi,
Clasa I C

Cristea Larisa

22 elevi,
Clasa I C

Cristea Larisa

22 elevi,
Clasa I C
22 elevi,
Clasa I C
22 elevi,
Clasa I C

Cristea Larisa

decembrie

MANIFESTĂRI CULTURALARTISTICE:

1 Decembrie
Unirea Principatelor
Mihai Eminescu- Luceafărul
poeziei noastre

noiembrie,

Ziua Educației

5 oct. 2018

Vizionarea piesei de teatru
Vrăjitorul din Oz, în
cadrul Festivalului
Internațional de teatru
pentru copii
Vizionarea piesei de teatru
pentru copii Bucătarul
regelui
Vizita la Salina Turda

17 oct. 2018

Sărbătorirea Centenarului
Marii Uniri
Concert de colinde și
expoziție de decorațiuni de
Crăciun

29 nov 2018

Rusz V.

ianuarie 2019

Teatrul Puck

22 oct 2018

26 oct. 2018

11 dec 2018

Salina Turda

Părinții

Cristea Larisa

Cristea Larisa
Cristea Larisa

2.

Ecologice și
protecția mediului/

3

Ştiinţific/
Tehnic
Sportive/
Turistice

4

5

Educație civică/
Voluntariat/
Proiecte caritabile

Vizionarea filmului
Spărgătorul de nuci și cele
patru tărâmuri
Festivalul de teatru
„Histrioniada liceenilor”

20 dec 2018

Cinematograful
Florin Piersic

22 elevi
Clasa I C

Cristea Larisa

3-7 septembrie 2018

Consiliul
judetean al
elevilor Cluj

9 (cls. XII B, XI A)

Cristina Manea

spectacol „Sanziana si
Pepelea”
„Craciunul in familia de la
scoala”
Centenarul Marii Uniri,
spectacol

29 ian.2019

Teatrul National

20 (cls. VIII A)

Cristina Manea

,,Ne jucǎm şi explorǎm” –
activitǎţi recreative
-Patinaj – Patinoar Cora

20 decembrie
29 noiembrie 2018

27 (cls. VIII A)
Asociatia
Parintilor

Toata scoala

Pop Daniela
Abrudan Iuliu

Exploratoriu
Apahida

30 elevi

Vac Liana

18

Baicu Voichita

7 dec. 2018

„Bucuriile iernii” –
activitate la pationoar

Decembrie 2018

Patinoarul
„Cora”

25 (cls. VIII A)

Prof. Cristina
Manea

Vizita de caritate

14.12.2018

Centrul de zi
"Acoperamantul
Maicii
Domnului" ClujNapoca

10 XA

Morar Claudia

Vizita de caritate si
participare la serbare

14.12.2018

ONG „Salvati
Copiii” ClujNapoca

15 XA

Morar Claudia

Casa de tip
familial "Maica
Domnului" ClujNapoca

Vizita de caritate

17.12.2018

10 XA

Morar Claudia

Donații de Craciun

Decembrie 2018

Pop Daniela

Teatrul Puck

Clasa pregătitoare
A
Elevii clasei
a III-a A
29

Vizionarea unor piese de
teatru pentru copii in cadrul
Festivalului National al
teatrelor de papusi.
Sarbatorirea zilei de 1
Decembrie- Ansamblul
Folcloric,, Miorita’’
Concert de colinde la
Biserica,, Sfantu Dumitru’’

Octombrie

Elevii claselor
primare,gimnazi
ale si liceale
Biserica,, Sfantu
Dumitru’’

35 elevi

1 Decembrie
5 Decembrie

-Strangere de fonduri –
cadouri de Craciun pentru
copiii defavorizati
,,O jucǎrie face-o bucurie” –
activitate de colectare a
unor jucǎrii şi donarea lor
copiilor nevoiaşi

10-20 dec. 2018

19 decembrie 2018

Manastirea ,,Sf.
Macrina”

,, Roadele toamnei’’
Colectarea de fonduri
banesti pentru o eleva a

Octombrie

Biserica ,, Sfantu
Dumitru’’si
parintii elevilor

24

Abrudan Iuliu

Baicu Voichita

Vac Liana

20

Abrudan Viorica

scolii care necesita
tratament medical in
strainatate.
Colectarea de fonduri pentru
copiii nevoiasi din scoala cu
ocazia Craciunului
Acțiune caritabilă pentru
copiii nevoiași din școală
Activitate în parteneriat cu
masteranzii de la UBB”
Gestionarea conflictelor în
clasă
Roadele toamnei – activitate
umanitară
Campania Donații de
Crăciun

Decembrie

Parintii elevilor

Clasa PC

Abrudan Viorica

30 elevi si părinții
acestora

Rusz V.

UBB Cluj
Napoca

30 elevi

Rusz V.

Biserica Sf.
Dumitru, ClujNapoca
Părinții

330 elevi (ciclu
primar)

Toți învățătorii
Adriana Știr

22 elevi
Clasa I C

Cristea Larisa

decembrie

decembrie
26 oct. 2018

Dec 2018

Manea Cristina
Strangere de fonduri pentru
ajutorarea copiilor nevoiasi
din scoala

27 (VIIIA)

2. Activităţi școlare și extraşcolare implementate în unitatea de învățământ, la inițiativa Ministerului Educației
Naționale, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în baza unor acorduri/ parteneriate naționale, județene,
locale:
Nr.
crt.

Domeniul

1.
Cultural-artistice/
( literatură, teatru, arte
vizuale, dans, muzică,
folclor, tradiții,
obiceiuri);
Comemorative/
Aniversare /
2.

3.

Titlul activității/
Forma de organizare
(concursuri, festivaluri,
expoziții, dezbateri,
spectacole, vizite, excursii)
Parteneriat cu Bibl.Jud.
O.Goga: ,,Gradina
interioara”
Roadele toamnei:
,,Sporul casei”-activitate cu
copii si parinti

Perioada de
desfăşurare

Parteneri

Număr beneficiari
direcţi, indirecţi

Responsabil/
activitate

An scolar 20182019

Bibl.Jud. O. Goga

25

Popa Ramona

Biserica
,,Sf.Dumitru”

25

Popa Ramona

Concurs afise UNOPA
pentru elevi de liceu

Octombrie /
Noiembrie /
Decembrie 2018

Elevii de liceu (a
9-12-a)

3 elevi inscrisi
*(care au realizat
afise)

Diana Birtar
Stan Diana
Miclea Marius

Concurs: Simpozion
Colocviu „Omul si Sacrul”
initiat de Lic. Greco-Catolic
„I. Micu”-cu tematica de
Centenar

Noiembrie –
Decembreie 2018
12.12.2018 concurs
pe sectiuni

Elevi gimnaziuliceu

Concurs Arte-Religie-Istorie
(lucrari plastice/simpozion)
Sc. Gim. Horea si Colegiul
E. Racovita Cluj

Noiembrie 2018

Elevi gimanaziu liceu

15 elevi inscrisi
Premiul III sectiune
Istorie
Premiul II si
Mentiune III
sectiune arte
Cls. 7A, 7B, 5B, 6B

Pop Daniela
Cioca Cristina
Stir Adriana
Miclea Marius
Pop Daniela
Miclea Marius
Stir Adriana

4.

5.

6.

7.

Excursie la Alba-Iulia cu
scopul aniversării
Centenarului Marii Uniri
Comemorarea Holocaustului

1.12.2018

Inspectoratul
Școlar Județean

Clasele IX A, IX B

9.10.2018

Clasa XB

Participare la concursul
”Marea Unire a Liceelor”

15-29.11.2018

Primăria Cluj
Napoca, Centrul
de Studii Iudaice
Colegiul Național
”Emil Racoviță”

Participare la concursul
”Omul și Sacrul”

11-12.12.2018

Seminarul grecocatolic ”Inochentie
Micu”

Elevi din clasele
XII B, XB, XC,
XI C

Spectacolul obiceiurilor si
traditiilor de Craciun-in
cadrul Targului de Craciun
organizat de Primaria ClujNapoca-Ansamblul
Folcloric,, Miorita’’
Festivalul National ,, Colind
Iancului

Decembrie
Primaria ClujNapoca-

Elevii din
Abrudan Iuliu
Ansamblul
Folcloric,, Miorita’’
35

Concursul de video-eseuri
”Mesajul meu pentru
România”
Participare la concursul de
video-eseuri” Mesajul meu
pentru România”
Concursul „Contes de Noel”

1 Decembrie 2018

ISJ Cluj

noiembrie

ISJCluj, Consiliul
Judetean Cluj

30 elevi

Rusz V.

20 decembrie 2018

Institut français,
Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”

4 (VIII B)

Prof. Cristina
Manea

Decembrie
Societatea
Nationala,,Avram
Iancu’’

Elevi din clasele
XII B, XB, XC

Daniela
Pop,Cătălina
Covaciu
Daniela
Pop,Cătălina
Covaciu
Daniela
Pop,Anca Mora
Daniela
Pop,Miclea
Marius,Cristina
Cioca

Abrudan Iuliu
Elevii din
Ansamblul
Folcloric,, Miorita’’
35
30 elevi
Stănciulescu
Luciana

8.
Ecologice
și protecția
mediului/

World's Largest Lesson
Un model pentru
dezvoltarea durabilă: Valiza
sustenabilității

noiembrie 2018

MEN
ISC Cluj

elevii cls. aIX-a A

Ungurean
Monica-Laura
Stan Diana

9.
Ştiinţific/
Tehnic

Proiect ”Mica mea grădină”

octombrie 2018iunie 2019

CEDP Step by
Step
ISJ CLUJ
Lidl Romania

Elevii ciclului
primar

10.
Ştiinţific/
Tehnic

Lectia deschisa "Orasele
EMI , desfasurata in cadrul
„Saptamanii pentru Educatie
Media si Informare”
patronata de UNESCO -

23.11.2018

ISJ Cluj

15 (XA, XC)

Pop Daniela,
Vac Liana,
Abrudan
Viorica, Barakat
Teodora, Popa
Ramona, Cristea
Larisa, Tarta
Florita, Tamasan
Ileana, Mateaș
Alina, Abrudan
Iuliu,
Stănciulescu
Luciana, Rusz
Victoria
Hosszu Melinda,
Morar Claudia

ISJ
Cluj

15 (XA, XC)

Lectia "Orasele EMI" postata
pe site-ul "World's largest
1.XI.2018
lesson, urmarind obiectivul
UNESCO 04 - Asigurarea
unei educatii de calitate,

Hosszu Melinda,
Morar Claudia

incluzive si echitabile,
promovarea oportunitatilor
pentru invatare pe tot
parcursul vietii

11.
Sportive/
Turistice

Ziua sportului scolar
Competitii la nivelul
scolii:sah,tenis de masa,cros
fete,fotbal, baschet.
Campionat de tenis de masa
inter-clase

Furnea Ioan
1.10.2018

Cls- 0-IV

Olar Stelian

Sem. I
Olar Stelian

Concurs de cros
Cls.V-VIII
Olimpiada sportului scolarfotbal
Locul II-GrupaMunicipal(liceu)

29.09.2018
Cls.0-IV
10.10.2018

Furnea Ioan
Olimpiada sportului scolar
Ciclul primar – faza
municipală – locul I
fotbal
Olimpiada sportului scolar
Ciclul gimnazial – faza
municipală – locul II –fotbal
Cupa Tymbark

Olar Stelian

Furnea Ioan

Varsta 6-8 ani(clasa 0- 2-a)
Loc III (grupa) – faza
municipală

Olar Stelian

Cupa Tymbark
Varsta 9-10 ani (clasa III-IV)
Locul I(grupa) – faza
municipală

Olar Stelian

Cupa Tymbark
Varsta 11-12 ani( clasa VVI)
Loc III(grupă)

Olar Stelian

NBA JR.LEAQUE
Loc I grupa

Olar Stelian

NBA JR.LEAQUE
Loc II FAZA JUDETEANA
Olar Stelian

12.
Educație
civică/
Voluntariat/
Proiecte caritabile

Programul „ IN CERC”
-imbunatatirea starii de
sanatate a elevilor din primul
an de gimnaziu si reducerea
riscului de diabet zaharat de
tip 2 si alte boli ale
civilizatiei

Septembrieoctombrie 2018

Ministerul
Sanatatii
Ministerul
Educatiei
Nationale
ISJ Cluj
Asociatia
MEDICOVER

Clasa V A, V B

Cppe Birtar
Diana
dirigintii

3. Activităţi extraşcolare, extracurriculare iniţiate de alte instituţii ( organizații, fundaţii, asociații, comunitatea
locală etc.) desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor şcolare:
Iniţiatorul
parteneriatului/
proiectului
Autoritatea de
Supraveghere
Financiară
(A.S.F.)

Domeniul activităţilor
desfăşurate în
parteneriat
Programul „Să vorbim
despre piața financiară
ne-bancară”, program
suportat financiar
integral de către A.S.F.

Scop/
Obiective

Număr beneficiari
direcţi şi indirecţi

Rezultatul/ impactul asupra
beneficiarilor
Indicatori de reușită

Scopul acordului de
parteneriat îl constituie
reglementarea colaborării
dintre părți în vederea
derulării programului „Să
vorbim despre piața
financiară ne-bancară”,
program suportat financiar
integral de către A.S.F.

Clasele a XI-a A, B, C
98 elevi

Programul ASF se adresează elevilor
de clasa a VII-a și / sau a XI-a și
presupune
susținerea
a
patru
prezentări de educație financiară: trei
dintre
ele
aferente
piețelor
reglementate și supravegheate de
ASF (piața asigurărilor, piața de
capital, pensiile private) și una de
recapitulare.

Obiectivele parteneriatului
sunt:
a)Creșterea nivelului de
informare al elevilor din
învățământul
preuniversitar.
b)Dezvoltarea abilităților și
conștientizarea asupra
oportunităților și riscurilor
financiare.
c)Asigurarea unei mai bune
înțelegeri a caracteristicilor
principale ale produselor și
serviciilor financiare
reglementate de A.S.F.
d)Crearea unui punct de
start în stabilirea unei
culturi financiare generale.
e)Participarea la
îmbunătățirea calității
generale a învățământului
preuniversitar.
f)Îmbunătățirea suportului
educației (manual, suport
curs ș.a.).

Asociatia” De-a
Arhitectilor”

Proiectul „ De-a
Arhitectura in scoala ta „
Elevii,
ghidaţi
de
îndrumătorul
arhitect,
investighează
şcoala,

De-a arhitectura în școala
mea” este programul
educațional care dă
posibilitatea elevilor să
descopere şi să îşi dezvolte

30 elevi ( gimnaziu si
liceu) prof. Miclea
Marius, cppe Birtar
Diana

....

identifică aspecte legate
de clădire pe care doresc
să
le
îmbunătăţească/schimbe,
îşi imaginează ce vor să
facă, se documentează,
analizează
şi
fac
propuneri de proiect,
proiect pe care îl vor
prezenta
posibililor
utilizatori. Arhitectul
îndrumător
şi
profesorul sunt numai
ghizi în acest proces.
Pentru
a
stimula
învăţarea şi a da un sens
celor învăţate, ei vor
selecta din proiectul
propus o parte fezabilă
de realizat într-un buget
dat și vor realiza pentru
aceasta o cerere de
finanțare, pe care o vor
trimite Asociației De-a
Arhitectura pentru a
obține de fondurile
alocate de sponsorului
programului din acel an.
Proiectul
care
va
beneficia de finanțare va
fi
selecționat
după
următoarele criterii:

un mod de gândire şi
abordare a problemelor
specific arhitecţilor şi
designer-ilor („design
thinking”) prin realizarea
de propuneri prin
care să îmbunătăţească
sau să reimagineze şcoala
lor, fiind implicaţi astfel
într-un proces de învăţare
activă, în care îşi folosesc
simţul practic şi
creativitatea. Este o
abordare a învăţării prin
proiect aplicată pe un
exemplu concret pe care ei
îl cunosc şi utilizează,
şcoala.

impact mare în viața
socială a școlii;
foarte mulți utilizatori
vor beneficia de proiect;
costul redus care se
poate încadra cel mai
bine în sponsorizarea
primită;
efort de implementare
redus;
capacitatea de a deveni
un exemplu de urmat și
pentru alte școli;
capacitatea de a implica
elevii în realizarea lui.
Biblioteca
Judeteana
„O. Goga",
sectiunea
Colectii Speciale

Activitate "Clujul pentru
cunoscatori"

26.10.2018

15 elevi (XA)

Asociaţia

Program de educatie

Programul educaţional de

30 de elevi, clasa

Programul oferit de Biblioteca
Judeteana, sectiunea Colectii
Speciale, a urmarit, printr-o o
prelegere despre arhitectura veche
si noua a orasului, cu sprijinul
aplicatiei Harta stilurilor
arhitecturale ale orasului ClujNapoca dezvoltarea spiritului civic
si imbogatirea cunostintelor despre
orasul trecut si prezent.
Consideram aceasta activitate una
de succes datorita aplicabilitatii
practice, a dezvoltarii
competentelor digitale si a sporirii
cunostintelor despre orasul in care
elevii locuiesc si invata
Programul Patrula de Reciclare

Română pentru
Reciclare RoRec

pentru mediu

protecţie a mediului
„Patrula de Reciclare” are
ca scop creșterea gradului
de informare în domeniul
protecției mediului şi
promovarea beneficiilor
colectării selective a
deşeurilor.

pregatitoare A, inv.
Daniela POP

urmărește să formeze o generație
de tineri care se evidențiază prin:
• simțul responsabilității;
• grija față de mediul
înconjurător;
• implicare în comunitate;
• puterea de a aduce
schimbări benefice în
societate.

Bibilioteca
Județeană
”O.Goga”

Primul Război Mondial
în colecțiile Bibliotecii
Județene „Octavian
Goga”

Clasa a X-a B
(prof.Daniela Pop, prof.
Diana Stan)

Elevii s-au familiarizat cu
documente/imagini din Primul
Război Mondial, acestea fiind
surse/izvoare istorice care
contribuie la înțelegerea
evenimentelor istorice.

Asociația
Allegria

Bucuroși prin România

Scopul contractului:
Organizarea în comun a
activităților desfășurate în
cadrul proiectelor culturale
și educative realizate în
bibliotecă,
dedicate
Centenarului României.
Proiectul
își
propune
familiarizarea
tinerilor cu vârste cuprinse
între
15-18
ani
cu
documentele referitoare la
Primul Război Mondial,
aflate
în
colecțiile
bibliotecii,
în
scopul
promovării documentelor,
al informării și educării
comunității locale.
Proiectul își propune
promovarea valorilor
naționale, a obiceiurilor și

Clasa a V-a B , (prof.
Daniela Pop)

În cadrul întâlnirii, elevii s-au
familiarizat cu zona Transilvaniei
de sud

Biblioteca
,, Octavian
Goga’’

,, Vreau sa fiu personaj
de poveste’’

Lidl, Centrul
Step by Step
pentru Educație
și Dezvoltare
Profesională
București

Proiectul Mica mea
gradină
(oct. 2018-iun. 2019)

Asociația
Culturală Play
Sibiu

Proiectul Săptămâna
Muzicii Clasice în școli,
în cadrul Festivalului
Classic Junior 2018, ed.
IV
(10-29 nov.2018)

Lidl, Centrul
Step by Step
pentru Educație
și Dezvoltare
Profesională

Proiectul Mica mea
gradină
(oct. 2018-iun. 2019)

tradițiilor populare din
regiunile României
Proiectul vizeaza
Elevii clasei P C
cunoasterea unor opere din
literatura pentru copii,
dramatizarea acestora in
scopul facilitarii intelegerii
mesajului de catre elevii
mai mici,constientizarea
rolului cartilor si a
bibliotecii in viata elevilor.
- crearea un cadru integrat
30 elevi(clasa a II-a B)
de învățare prin intermediul
îngrijirii plantelor, respectiv
grădinăritului;
-familiarizarea elevilor cu
procesul de sădire și
îngrijire a unor plante
aromatice, fructe și legume
și monitorizarea acestora;
- prezentarea muzicii
30 elevi(clasa a II-a B)
clasice într-o manieră
interactivă și accesibilă
copiilor, stârnirea
interesului pentru
instrumentele muzicale;

- crearea unui cadru
integrat de învățare prin
intermediul îngrijirii
plantelor/grădinăritului;

30 elevi
clasa a III-a B

Abrudan Viorica

-satisfacția rezultatelor plantării,
dorința de a-și crea propria grădină,
de a ajuta părinții la acest gen de
activități, precum și la alte activități
gospodărești;
-realizarea unei broșuri cu
informații despre plante, mod de
plantare, mediu, exemple de
activități integrate la grupe/clase;
-îmbogățirea culturii muzicale;
-dorința continuă a copiilor de a
asculta o muzică de relaxare;
- realizarea unor lucrări pe baza
unor audiții;
- broșură cu lucrările premiate
-satisfacția rezultatelor plantării,
dorința de a-și crea propria grădină,
de a ajuta părinții la acest gen de
activități, precum și la alte activități
gospodărești;

București

Muzeul
National de
Istorie a
Transilvaniei

Muzeul Apei

-familiarizarea elevilor cu
procesul de sădire și
îngrijire a unor plante
aromatice, fructe și legume
și monitorizarea acestora;
,,Magie, artă, credință” – -familiarizarea elevilor cu
atelier de ceramică
principalele notiuni si
aspecte ale epocii
preistorice , a obiect
elor din
patrimoniul MNIT ce
datează din această
perioadă
,,Apa este viața”
- educarea unor
comportamente ecologice

Laboratoarele
PlantExtrakt

,,Natura sănătății tale”

Asociația
Culturală Play
Sibiu

Proiectul Săptămâna
Muzicii Clasice în școli,
în cadrul Festivalului
Classic Junior 2018, ed.
IV
(10-30 nov.2018)

Adfaber

Code Week
Hour of code

-realizarea unei broșuri cu
informații despre plante, mod de
plantare, mediu, exemple de
activități integrate la grupe/clase
30 elevi
clasa a III-a B

- descoperirea prin joacă și într-o
manieră interactivă a unor obiecte
din preistorie

30 elevi
clasa a III-a B

- explorarea unor instalații și
echipamente specifice;
- explicarea circuitului apei în
natură
- abilități de a realiza experimente
inedite

- familiarizarea cu procesul
tehnologic de realizare a
produselor homeopate
- prezentarea muzicii
clasice într-o manieră
interactivă și accesibilă
copiilor, stârnirea
interesului pentru
instrumentele muzicale

30 elevi
clasa a III-a B
30 elevi
clasa a III-a B

-îmbogățirea culturii muzicale;
-dorința continuă a copiilor de a
asculta o muzică de relaxare;
- realizarea unor lucrări pe baza
unor audiții;
- broșură cu lucrările premiate

dobândirea de competențe
digitale prin intermediul
unor tutoriale de
programare

30 elevi
clasa a III-a B

- abilități de programare, gândire
critică, rezolvare de probleme

Asociatia Be
inclusive Proiect
Internațional
Citizens are
united

Parada personajelor
preferate - Carnaval

Biblioteca
Județeană
„Octavian Goga”
Cluj
Colegiul Tehnic
Energetic, ClujNapoca

Evenimentul „Primul
Război Mondial – trăire
și reprezentare. Mărturii
documentare”
Concursul „Fii o
săptămână profesor de
științe”, 2018

creșterea implicării civice și 100 elevi din 6 școli, 2
a incluziunii sociale
grădinițe, părinții
acestora
Maier Anca
Mateaș Alina
Abrudan Iuliu
Elevii clasei a X-a B,
prof. Pop Daniela,
prof. Stan Diana

- abilități de a interpreta un rol;
- deprinderi de a-și confecționa o
ținută adecvată pentru carnaval

Obiectivele concursului:
Valorizarea
creativității
elevilor și profesorilor
Împărtășirea experiențelor
de succes ale profesorilor
în
predarea-învățarea
științelor
naturii
și
tehnologiei prin utilizarea
proiectelor științifice
Deschiderea și integrarea
științelor și tehnologiei în
spațiul comunitar
Accesul
deschis
al
membrilor comunității la
rezultatele
activităților
științifice desfășurate în
școală

6 elevi din cls. a IX-a C
4 elevi din cls. X-a C
2 elevi din cls. X-a B
Prof. Stan Diana

Diplome de participare acordate
tuturor participanților
Premiul III, obținut de către
elevele Sandu Natalia, Muntean
Denisa, Groza Diana, Radu Alisia
– cls. X-a C
Mențiune, obținută de către elevii
Mornăilă Victor, Gog Raluca,
David Alexia – cls. IX-a C

10 elevi din cls a X a
Prof. Sava Liliana

Diplome de participare acordate
tuturor participanților
Menţiune
Cls a X-a C
Craciun Beatrice, Moldovan Teodora
Florea Iulia, Guriţă Miriana

Menţiune
Popa Ştefania cls a X-a C
Pop Natalia cls a X-a B
Horga Alexandra cls a X-a B

Uniunea
Națională a

Concursul național de
postere ”Fii inspirit!”,

O elevă din cls a X-a
A,B, IX A

Diplomă de participare

Organizațiilor
Persoanelor
Afectate de
HIV/SIDA
(UNOPA)
Fundația ”PRO
HENRI
COANDĂ”,
Inspectoratul
Școlar Județean
Dolj și Liceul
Teoretic ”Henri
Coandă”
Craiova.

2018

Prof. Stan Diana, Birtar
Diana, Miclea Marius

Concursul Național
”Protégez la nature”,
2018

Scopul concursului este
3 elevi din cls a X-a B
acela de a da ocazia elevilor Prof. Stan Diana
să-şi exprime gândurile şi
Prof. Covaci Alexandru
opiniile în ceea ce priveşte
natura, având posibilitatea
să demonstreze originalitate
și creativitate în a reda, în
forme și culori, într-o
manieră artistică, modul în
care își imaginează metode
de a păstra echilibrul omnatură, dar și a modului în
care ei percep distrugerea
mediului.

Diplome de participare

4. Proiecte şi programe iniţiate de către instituția de învățământ, cuprinse în CAEJ, CAER, CAEN 2018 ( cf.
O.M.E.C.T.S. 3035/ 2012):
Domeniul
de
activitate

Nivelul de
organizare
(local,
judeţean,
naţional)

Scop/context
educațional/nevoi
interne la care
proiectul răspunde

Parteneri

Număr beneficiari
direcţi şi indirecţi

Indicatori măsurabili de reușită

5. Finanţarea proiectelor/ parteneriatelor/ activităţilor extrașcolare:
Instituţia finanţatoare

Activitatea finanţată

Număr beneficiari direcţi şi
indirecţi

ONG-uri
Consilii locale, primării, asociaţii de părinţi, etc.)
Altele

6. Acţiuni pentru prevenirea şi eliminarea violenţei şcolare, a consumului de droguri/ etnobotanice, alcool,
tutun; Acțini/măsuri pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate;
Acțiuni/ proiecte de prevenire a traficului de persoane, în rândul elevilor;
Acțiuni/ proiecte de prevenire a absenteismului, a riscului de abandon și a abandonului școlar;
(datele coincid cu statistica machetelor semestriale/ unitate de învățământ, transmise la solicitarea I.Ș.J. Cluj):
Denumire activitate
Curricuum de prevenire a
dependentelor de substante-Go UP
not high
VI-VII: 1. Consumul de alcool la
copii si tineri, 2. Consumul de
droguri la copii si tineri in general
VIII-IX-X:1.Despre droguri si
dependenta , 2. Consumul de
marijuana la copii si tineri

Număr beneficiari direcţi şi indirecţi
VI A, B, VII A, B, VIII A, B, IX, A,B,C, X A, B, C
12 clase
360 elevi

Ora de net ,,Dă block agresivității.
Și glumele dor ...stop cyberbulling”

clasa a III-a B 30 elevi
Mateaș Alina
Maier Anca

Noiembrie 2018

Rezultate
Asociatia Preventis doreste
sasprijine scolile clujene pein
oferta educationala in domeniul
prevenirii consumului si
dependentei de substante si
comportamente la elevi

Utilizarea în mod util, sigur și
creativ a Internetului de către elei

7. Activități și acțiuni la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor/ unitate de învățământ preuniversitar:
Tipul activității
Voluntariat – Let’s do it –ecologizarea spatiilor verzi
15 septembrie 2018

Scop/ Finalitate
Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația
Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față
de resurse și față de deșeurile generate. În România, Let`s Do It,
Romania! își propune să mobilizeze 1 milion de
voluntari. Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională se face
pe www.letsdoitromania.ro, iar cei înscriși vor putea să-și aleagă
zonele pe care le curăță prin intermediul aplicației World Cleanup.

Balul Bobocilor
Craciunul Multicultural
Donatii de Craciun

Coordonator pentru programe si proiecte educative
Prof. Birtar Diana

