Programe şi proiecte educaţionale desfăşurate în anul şcolar 2012-2013
-

-

Implicare în proiectul „Special Olympics”, care vizează integrarea copiilor cu dizabilităţi prin
sport (prof. Ivan).
atelierele realizate în cadrul Săptămânii Altfel: Telling Stories (clasa IE, IC, IVB) (prof.
Avram)
Completarea formularului si aplicarea la proiect multilateral, sectorul Comenius, programul
Invatarea pe tot parcursul vietii (prof. Buşcă, Ivan, Iancu)
In cadrul programului “Şcoala Altfel”, organizarea unei întâlniri cu un cadru medical de la
Spitalul de Pediatrie din Cluj-Napoca, cu scopul de a prezenta câteva metode de acordare a
primului ajutor in caz de urgenta (prof. Nedelcu).
Invitarea la dirigenţie, la clasa a VII-a B, a unui ofiţer de la Poliţia Cluj, care a făcut o
prezentare legată de pericolul pe care îl reprezintă consumul de droguri (prof. Nedelcu).
Activitate cu tema „Siguranţa pe Internet” în colaborare cu Departamentul de Luptă
Împotriva Crimei Organizate, la dirigenţie (prof. Nedelcu).
Clubul “Autocunoaştere prin lectură”, la clasa a VII-a B (prof. Nedelcu).
Organizarea unei întâlniri pentru susţinerea unei prelegeri pe tema alimentaţiei nesănătoase
către d-na doctor Laura Rusu la elevii clasei a VII-a B (prof. Nedelcu).

Activităţi extraşcolare educative organizate de membrii catedrei
-

Vizită culturală la Londra, 2013 (prof. Buşcă).
Vizita la Consiliul Cultural Francez (prof. Oneţ, Moraru).

-

Vizite la Muzeul de Artă, vizionare de filme in limba franceză si engleză, participare la TIFF
cu elevii clasei a XI-a MI1 (prof. Moraru).

-

Efectuare de vizite la biblioteca de la Consiliul Britanic pentru prezentarea examenului CAE (prof.
Buşcă, Iancu, Ivan, Opriş, Rarinca).
Participarea elevilor claselor 7D, 8B, 9F, 11 MI1, 11 MI2, 11F, 11 ST SI 12 F la proiectul de
întrajutorare a elevilor cu probleme sociale de la Liceul Samus, Cluj-Napoca (prof. Moraru).
vizită la Fabrica de globuri Prodglaob Clasic, cu elevii clasei a VI-a D, în calitate de dirigintă (prof.
Iancu).
Excursie la Sighetul Marmaţiei în perioada 30 noiembrie-1 decembrie 2012, cu elevii clasei a VII-a
A. (prof. Bindean)
excursie în Munţii Rodnei cu elevii clasei a VI-a D (prof. Iancu) şi a VII-a D (prof. Ivan), activităţi în
cadrul proiectului de parteneriat intitulat „Muntele, un prieten la înălţime” cu Asociaţia Modus
Vivendi, 3-5 aprilie 2013, în Săptămâna Altfel.

-

-

Participare la organizarea Festivalului de Teatru în limba engleză (prof. Ivan).
Serbare la clasa pregătitoare A, cu replici şi cântece în limba engleză (prof. Iancu).
Punerea în scenă a piesei de teatru Hansel and Gretel cu elevii cls IV D (prof. Ivan).
Spectacol de Crăciun “Stille Nacht” – clasa a VI-a C (prof. Nedelcu).

-

Halloween Party cu elevii claselor a VII (prof. Bindean, Ivan) .
Festival de Crăciun cu elevii claselor a VII (prof. Bindean).
În Săptămâna “Şcoala Altfel” elevii clasei a VII -a A (diriginte prof. Bindean) şi o parte din părinţii
acestora au fost implicaţi în proiectul Alege Şcoala şi au vizitat campusul mai multor facultăţi din
Cluj-Napoca şi sediul unor firme: Facultatea de Business, Facultatea de Agronomie, Facultatea de
Mecanică si sediul Romtelecom Cluj.

-

participare la proiecte comune Planeta Verde in cooperare cu catedra de geografie-biologie
(prof.Moraru).

