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LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGALNICEANU” VASLUI 
 
 

PROPUNERI DE ACTIVITAŢI PENTRU SĂPTĂMÂNA „ŞCOALA ALTFEL”  
2-6 APRILIE 2012 

 
 
Ziua 
 

Activitatea Tipul activitaţii Coordonare/Colaborari 

LUNI -Cariera militara –viitoarea mea cariera 
(ora 10-11) 
-Arta intre tradiţie şi inovaţie/experiment 
-Mâini dibace: Paştele la români 
-Teatru in limba franceză 
-Clubul de dezbatere 
-Universul practic al laboratorului de 
biologie 
-Matematica altfel 
-Proiect EVRICA –educaţie pentru viaţa 
şi responsabilizare individuală prin 
programe de cetaţenie activă 
-Cum reacţionam în cazul unei calamitaţi 
-Activitaţi sportive 
-Descoperirea capitalei / proiectul 
multilateral Comenius „Architeaching” 

Promovarea profesiei militare –
informarea elevilor claselor a XII-a 
Ateliere de lucru 
Ateliere de lucru 
Cerc de teatru 
Dezbatere pe o tema data 
Observaţii şi lucrări practice in 
laborator 
Geometrie magică 
Educaţie pentru viata –ateliere de lucru 
pentru clasele a IX-a 
 
Informare ISU 

Centrul militar judeţean Vaslui 
 
Prof. Caliniuc Daniela 
Prof. Racoviţa Florin 
Prof. Dobre Angelica 
Prof. Ciocoiu Mihaela 
Prof. Romaşcu Gianina 
 
Prof. Sîrbu Petronela 
Asociaţia Tineri pentru Tineri 
 
 
ISU Vaslui 
Prof. Posteucă Tincuţa  
Prof. Mîţă Alexandru 
 

MARŢI -Compoziţia fotografiei 
-O zi in cetatea Moldovei: Iaşi 
-Pe aripile muzicii clasice 
-Clubul de lectura: „În contra direcţiei de 
astazi…” 
-Caragiale –„Cu mască fară mască”  
-Matematica şi jocul  
-Magia chimiei 
-Teatru în limba engleză 

Atelier de arta fotografică 
Vizita de studiu 
Vizita de studiu la Filarmonica din Iaşi 
Lectură şi dezbateri 
 
Galeria personajelor lui Caragiale 
Activităţi distractive matematice 
Activităţi de laborator 
Atelier teatral 

Prof. Caliniuc Daniela 
Prof. Dragoş Ponea 
 
Prof. Nicolescu Irina 
 
Prof. Munteanu Laura 
Prof. Sârbu Petronela 
Prof. Ciupercescu Adriana 
Prof. Liteanu Mihaela 
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-Vizionarea unui spectacol de teatru  
-Proiect EVRICA –educaţie pentru viaţa 
şi responsabilizare individuală prin 
programe de cetaţenie activă 
-O zi de lucru la Pompieria Vaslui 
-Activitaţi sportive 

Seara de teatru 
Educaţie pentru viata –ateliere de lucru 
pentr clasele a IX-a 
 
Vizita de studiu 
 

Teatru V.I. Popa Bârlad 
Asociaţia Tineri pentru Tineri 
 
 
Pompieria Vaslui, ISU 
Prof. Posteucă Tincuţa 

Miercuri -Cel mai bun câştigă (orele 18 -20) 
-Creează propriile obiecte de arta prin 
arta reciclării 
-Parada costumelor ecologice 
-Viaţa într-un ecosistem terestru 
-Să ne cunoaştem judeţul 
 
-Fascinanta lume a plantelor 
-Vizionarea unui film istoric 
-Săptamâna filmului spaniol 
-Arhivele statului şi Muzeul Judeţean 
-Proiect EVRICA –educaţie pentru viaţa 
şi responsabilizare individuală prin 
programe de cetaţenie activă 
-Activitaţi sportive 

Concurs de cultură generală 
Atelier de creaţie 
 
Parada de moda cu creaţii ecologice 
Vizita de studiu: Pădurea Paiu 
Vizită de studiu: Muzeul V. Părvan, 
Planetariu, Bârlad 
Vizionare film ştiinţific 
Film istoric, Dezbatere 
Film spaniol, vizionare, dezbatere 
Vizită de studiu 
Educaţie pentru viata –ateliere de lucru 
pentr clasele a IX-a 
 
 

Asociaţia SOPHIA 
Prof. Caliniuc Daniela 
 
Prof. Sârbu Petronela 
Prof. Romaşcu Gianina 
Prof. Aprodu Narcis 
 
Prof. Diaconu Daniela 
Prof. Ionescu Nicolae 
Prof. Tofan Gabriela 
Prof. Ionescu Nicolae 
Asociaţia Tineri pentru Tineri 
 
 
Prof. Posteucă Tincuţa 

Joi -Ouă încondeiate, icoane pe sticlă şi 
felicitări de Paşti 
-Un pom , o viaţă de om 
-Apa noastră cea de fiecare zi 
 
-Ecranizări celebre 
-Casa Americii Latine şi Caraibelor 
-People to Pleople 
-Viaţa Sfăntiului Augustin 
-Reclama sau promovarea media în 
societate  
-Proiect EVRICA –educaţie pentru viaţa 
şi responsabilizare individuală prin 

Ateliere de pictură 
 
Activităţi de ecologizare 
Vizită de studiu: staţia de purificare a 
apei 
Film artistic 
Vizită de studiu 
Activităţi de voluntariat 
Prezentare, dezbatere 
Sigle şi logouri realizate pe calculator 
 
Educaţie pentru viata –ateliere de lucru 
pentru clasele a IX-a 

Prof. Caliniuc Daniela 
 
Prof. Bulgaru Mirela 
Prof. Romaşcu Gianina 
 
Prof. Munteanu Laura 
Prof. Tofan Gabriela 
Prof. Ciobanu Liliana 
Prof. Florea Ecaterina 
Prof. Sîrbu Petronela 
 
Asociaţia Tineri pentru Tineri 
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programe de cetaţenie activă 
-Activitaţi sportive 

  
Prof. Posteucă Tincuţa 

Vineri -Concursul de traduceri „Corneliu M. 
Popescu” 
-Vernisaj „Expoziţie de Paşti” 
-Muzeul Judeţean –între istorie şi artă 
-Să facem o faptă bună 
 
-Aplicaţii ale fizicii în viaţa noastră 
-Proiect EVRICA –educaţie pentru viaţa 
şi responsabilizare individuală prin 
programe de cetaţenie activă 
-Activitaţi sportive 

Concurs de traduceri 
 
Expoziţie cu lucrări realizate de elevi 
Vizită de studiu 
Activităţi de voluntariat realizate în 
parteneriat 
Aplicaţii de laborator 
Educaţie pentru viata –ateliere de lucru 
pentru clasele a IX-a 
 

Prof. Mîţă Alexandru 
Prof. Liteanu Mihaela 
Prof. Caliniuc Daniela 
Prof. Ionescu Nicolae 
Şcoala pentru Surzi şi Centrul de 
zi. 
Prof. Irimia Jan 
Asociaţia Tineri pentru Tineri 
 
 
Prof. Posteucă Tincuţa 

EXCURSII DE STUDIU 
Proiectul Comenius „Architeaching” – Descoperirea Capitalei (participă elevii clasei a IX-a F);                                             

Organizator: prof. Mîţă Alexandru 
 
Proiectul Comenius „Architeaching” – studierea arhitecturii medievale   
  Traseu: Vaslui-Cluj-Sibiu- Sighişoara-Vaslui 
  Organizatori: prof. Gosav Doina, Bighiu Daniela, Alexa Carmen 
  Perioada: 3-5aprilie 
  Inscrişi: elevi din clasele a X-a C, a X-a B, a XI-a D 
 
Să ne cunoaştem ţara 
  Destinaţia: Ocna Şugatag 
  Organizatori: Prof. Ciulei Dragoş, Nicu Vlad 
  Inscrişi: elevi din clasele a IX a D şi a IX-a A 
 
Distribuţia pe zile a activităţilor propuse este provizorie; în urma înscrierii elevilor anumite activităţi pot fi distribuite in alte zile 
pentru asigurarea unei bune desfăşurări în intervalele orare aferente. 
 
Pot fi avansate şi alte propuneri de activităţi şi de asemenea, activităţile ce vor fi solicitate mai mult se pot realiza pe mai multe 
zile cu grupe de elevi de la diferite clase. 




