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SUB ZODIA LUI SPIRU HARET
(Omagiu patronului onomastic al CNSH, Spiru Haret, la 171 de ani de la naștere)
Nr.
crt.

Denumire activitate

1. Omagiu lui Spiru
Haret

Tip de
activitate

Obiective

Depunere de
flori la statuia
din fața
clădirii CNSH.
Estetizarea
spațiului din
părculețul din
fața școlii

 Raportarea corectă la
valori; educarea în spiritul
valorilor de sorginte
haretistă (Bine, Hărnicie,
Devotament, Corectitudine,
Responsabilitate, Echilibru,
Patriotism, Participare etc.)
 Formarea atitudinilor de
respect, de recunoștință și
de prețuire față de resursele
moștenite de la înaintași
 Cunoaşterea tradiției școlii
și a semnificației operei
constructive a ctitorilor
pentru viitorul comunității
școlare haretiste tecucene
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Participanți/
Grup țintă
Elevii CNSH –
clasele V-XII

Responsabil/
Colaboratori

Data și
ora

Responsabili:
15.02.
 Munteanu Mihaela
2022
 Arhire Felix
Ora 12.30

Loc de
desfășurare

Evaluare/
Rezultate aşteptate

CNSH –
statuia lui
Spiru Haret
din fața
colegiului

 se realizează
estetizarea spațiului
(ecologizarea acestuia);
 statuia lui Spiru Haret
dobândește un aer
omagial, prin decorarea
cu un colan de flori;
 elevii își exersează și
dezvoltă atitudini
social-civice;
====
 planificare activități
omagiale;
 raport de activitate;
 imagini/ poze.
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2. 171 de amintiri,
Expoziție
marcate în semne de
carte

 Dezvoltarea gândirii
creative
 Exersarea atitudinilor și
competenţelor activparticipative
 Formarea unei atitudini de
prețuire și de promovare a
moștenirii lăsate de înaintași

3. Cine a fost Spiru
Haret?

Concurs gen
„Cine știe,
câștigă!”

 Formarea unei atitudini de Elevii CNSH –
prețuire și de promovare a clasele a IX-a
moștenirii lăsate de înaintași
 Asumarea valorilor moralintelectuale și profesionale
simbolizate de Spiru Haret
 Exersarea valorilor
democratice, în vederea
dezvoltării rolului şi
statutului de cetăţean activ

4.

Panou
aniversar
„Spiru Haret –
171 de ani”

 Raportarea corectă la
valori; educarea elevilor în
spiritul valorilor de
sorginte haretistă;
 Formarea, la elevi, a
atitudinilor de respect, de
recunoștință și de prețuire
față de resursele moștenite
de la înaintași;
 Asumarea valorilor moralintelectuale și profesionale
simbolizate de Spiru Haret
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Elevii CNSH –
clasele V-XII

Elevii CNSH

07-15.
02.2022

Hol parter/
CNSH

 Elevii își exersează
aptitudinile artistice
=======
 Dovezi: listă participanți;
lista elevilor premiați;
diplome; forografii etc.

Responsabili:
 Pamfile Gabriela

15.02.
2022

Sala
Multimedia

 Elevii își formează
atitudini moral-civice
și exersează valori
democratice de bază
=======
 Lista participanților
 Clasamentul realizat
în urma concursului
 Fotografii eveniment

Responsabili:
 Olariu Eugenia

15.02.
2022

Hol-parter

 se realizează
estetizarea spațiului
hol-parter;
 Elevii își formează
atitudini moral-civice
și exersează valori
democratice de bază
=======
 Panoul realizat și
expus pe holul-parter
al CNSH

Responsabili:
 Ilaș Constantin
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Prezentare
recenzii cărţi,
dezbatere pe
tema valorii
educative a
cărţilor alese
de elevi

 Educarea prin lectură
 Dezvoltarea gândirii critice
 Exersarea aptitudinilor
literare și a originalității,
creativității
 Formarea unei atitudini de
prețuire și de promovare a
moștenirii lăsate de înaintași

Clasa a X-a E

6. Spiru Haret –
reformatorul
învățământului
românesc

Concurs de
postere
(realizate în
aplicația
Canva)

 Raportarea corectă la
valori; educarea elevilor în
spiritul valorilor de
sorginte haretistă;
 Formarea, la elevi, a
atitudinilor de respect, de
recunoștință și de prețuire
față de resursele moștenite
de la înaintași;
 Asumarea valorilor moralintelectuale și profesionale
simbolizate de Spiru Haret

Clasa a VII-a

Responsabili:
 Marin Mihaela

7. Scrisoare către Spiru
Haret

Exerciții de
expunere, în
scris, a
gândurilor de
prețuire a
moștenirii
lăsate de
patronimul
onomastic al
colegiului

 Exersarea aptitudinilor
literare și a originalității,
creativității
 Formarea unei atitudini de
prețuire și de promovare a
moștenirii lăsate de
înaintași

Clasele a VII-a
și a XII-a B

Responsabili:
 Gavrilescu Dorica

5. Lectură şi educaţie
(Ziua naţională a
lecturii)
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Responsabili:
 Munteanu
Mihaela-Nina

15.02.
2022

Sala de
lectură a
Bibliotecii
Municipale
„Şt. Petică”
Tecuci

 Elevii își exersează
aptitudinile literarartistice și critice
 Elevii emit și expun
liber evaluări privind
achizițiile rezultate
din lecturi
=======
Dovezi: listă participanți;
diplome; forografii etc.

14.02.
2022

Sala de
clasă

 Elevii își formează și
exersează atitudini și
valori moral-civice și
democratice de bază
=======
 Postere realizate în
aplicația Canva

11-14.
02.2022

Biblioteca
Municipală
„Șt. Petică”
Tecuci

 Elevii își exersează
aptitudinile literarartistice și critice
 Elevii își formează și
exersează atitudini și
valori moral-civice și
democratice de bază
=======
Dovezi: listă participanți;
diplome; forografii etc.

Colaboratori:
 Biblioteca
Municipală „Şt.
Petică” Tecuci,
(bibliotecar Diana
Cioclu)

Colaboratori:
 Biblioteca
Municipală „Şt.
Petică” Tecuci
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8. Educația de calitate,
o educație făcută cu
dragoste

Start în
derularea
ediției 2022 a
proiectului
„Educația de
calitate, o
educație făcută
cu dragoste”,
(CAEJ 2022 poziția 11)

 Derularea Simpozionului
național Împreună, pentru o
educație de calitate
 Lansarea invitației de
implicare în Festivalul
„Școala din inima mea”,
către unitățile școlare din
județ/ din afara acestuia

Elevii și cadrele
didactice
din județ și din
afara acestuia

Responsabili:
 Munteanu
Mihaela-Nina
 Olariu Eugenia

19.02.
2022

Spațiu afișaj
Site CNSH

 Regulamentul și fișele
tip de participare
 Anunțul de lansare a
proiectului este afișat
 Lista participanților la
simpozion
 imagini/ poze din
cadrul manifestării

9. Festivalul
matematicii la CNSH
Tecuci

Derularea
ediției 2022 a
proiectului
„Festivalul
matematicii la
CNSH Tecuci”
(CAEJ 2022 poziția 10)

 Lansarea invitației de
implicare în proiect la
nivelul unităților școlare
din județ/ din afara acestuia
 Derularea festivalului
 Premierea câștigătorilor

Elevii și cadrele
didactice
din județ și din
afara acestuia

Responsabili:
 Arhire Felix
 Grecu Ion
 Munteanu Mihaela

0115.02.
2022

Spațiu afișaj
Site CNSH

 Regulamentul și fișele
tip de participare
 Anunțul de lansare a
proiectului este afișat
 Lista participanților
 Lista premianților
concursului

Director adjunct,
Prof. Eugenia Olariu
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