Omagiu patronului onomastic al CNSH Tecuci (168 de ani de la nașterea lui Spiru Haret)
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OMAGIU patronului onomastic al CNSH Tecuci
(168 de ani de la nașterea lui SPIRU HARET)
Nr.
crt.

1.

Denumire activitate

Elogiu pentru Spiru
Haret

Tip de
activitate

Obiective

Slujbă
religioasă și
depunere de
flori la statuia
din fața
clădirii CNSH

 Raportarea corectă la
valori; educarea în spiritul
ideilor de Bine, Hărnicie,
Devotament, Corectitudine,
Responsabilitate, Echilibru,
Patriotism, Participare
 Formarea atitudinilor de
respect, de recunoștință și
de prețuire față de resursele
moștenite de la înaintași
 Cunoaşterea tradiției școlii
și a semnificației implicite
a opera lor constructivă,
peste veacuri, de ctitorii
școlii

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

Participanți/
Grup țintă

Elevii CNSH –
clasele V-XII

Responsabil/
Colaboratori

Data și
ora

Loc de
desfășurare

Evaluare/
Rezultate aşteptate

Responsabili:
 Poenașu Cătălin
 Munteanu Mihaela
 Maxim Liliana
 Olariu Eugenia
 Lupu Cristina

15.02.
2019
Ora 12.45

CNSH –
statuia lui
Spiru Haret
din fața
colegiului

 Se derulează
momentul omagial, în
prezența elevilor
 Elevii își exersează și
dezvoltă atitudini de
prețuire a valorilor
autentice, de respect
pentru moștenirea
înaintașilor, atitudini
social-civice
democratice
 Raport activitate;
imagini/ poze

Colaboratori:
Preot Manuel Bălan
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2.

Pasiuni haretiste

Concurs de
matematică

 Dezvoltarea gândirii logice
 Exersarea aptitudinilor
matematice și a 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 V-XII
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.

În pielea
personajului „Spiru
Haret”

Joc de rol
 Exersarea spiritului de
(Cu papion și
fairplay, a îndrăznelii, a
cu mustață/
creativității, încrederii în
La „Spiru”, așa
sine și în celălalt și a
se-nvață)
atitudinii de respect
pentru celălalt (atitudini ce
au constituit directoare
acționale pentru patronul
onomastic al colegiului)

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

Elevii CNSH –
clasele V-VIII

Elevii CNSH –
clasele V-XII

Responsabili:
 Arhire Felix
 Munteanu Mihaela
 Sechel Mirela
 Bărbieru Nicoleta
 Aniță Maria
 Miron Adrian

 Elevii își exersează
aptitudinile și
atitudinile intelectuale
și moral-civice vizate
 Dovezi: listă participanți;
lista elevilor premiați;
diplome; fotografii
etc.

11-15.
02.2019

Sala
CORECT/
CNSH

Responsabili:
 Pamfile Gabriela
 Arhip Mihaela

15.02.
2019

Sala
Multimedia

 Concursul pe echipe
realizat
 Lista participanților
 Clasamentul realizat
în urma concursului
 Fotografii eveniment

Responsabili:
 Ilaș Constantin
 Poenașu Cătălin

15.02.
2019

Spațiul
școlar al
CNSH

 Elevii își exersează
aptitudini creatoare și
acționale
 Dovezi: lista elevilor
premiați; diplome;
forografii etc.

Colaboratori:
 CȘE din CNSH
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5.

Ceașca de cultură

6.

Dialog informal,
la o ceașcă de
ceai (Punct de
informare de
tip „Știați că”)

Colț foto
tematic

 Obținerea de informații
privind patronul onomastic
al CNSH
 Exersarea abilității de a
argumenta, de a asculta și
de a convinge un auditoriu
 Dezvoltarea spiritului critic
 Asumarea valorilor moralcivice simbolizate de Haret

Consiliul
Școlar al
Elevilor

 Exersarea spiritului creativ
și a încrederii în sine și în
celălalt, ca și a atitudinii de
respect pentru semeni

Elevii CNSH –
clasele V-XII

Responsabili:
 Zahariea MonaGabriela
 Președintele CȘE

15.02.
2019

Hol intrare
CNSH

 Realizarea spațiului de
interacțiune informală
(imagini, pasaje scurte
cu informații, ceșcuțe
cu ceai)
 Dovezi: raport de
activitate; imagini/
poze

15.02.
2019

Hol intrare
CNSH

 Spațiu amenajat
pentru realizarea de
ședințe foto tematice
 Dovezi: pozele
realizate

11-15.
02.2019

Spațiul
școlar al
CNSH

 Materialul ppt este
realizat, apoi este
utilizat în cadrul
orelor de dirigenție

15.02.
2019

Spațiul
școlar al
CNSH

 Pliantele sunt
realizate și distribuite
elevilor din școală

Colaboratori:
 CȘE din CNSH
 Asociația părinților
din CNSH
Responsabili:
 Zahariea MonaGabriela
 Președintele CȘE
Colaboratori:
 CȘE din CNSH
 Asociația părinților
din CNSH

7.

8.

Cunoașterea
tradiției – premisă a
construcției
prezentului

Prezentare
ppt. (în orele
de dirigenție)

Pliante cu
informații
privind viața și
personalitatea
lui Spiru Haret

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci

 Formarea unei atitudini de
prețuire a moștenirii lăsate
de înaintași
 Asumarea valorilor moralintelectuale și profesionale
simbolizate de patronul
onomastic al CNSH

Elevii CNSH –
clasele V-XII

 Formarea unei atitudini de
prețuire a moștenirii lăsate
de înaintași
 Asumarea valorilor moralintelectuale și profesionale
simbolizate de patronul
onomastic al CNSH

Elevii CNSH –
clasele V-XII

Responsabili:
 Olariu Eugenia
Colaboratori:
 Comisia
diriginţilor

Responsabili:
 Maxim Liliana
Colaboratori:
 Comisia
diriginţilor
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9.
Broșură cu
informații
privind viața și
personalitatea
lui Spiru Haret

10.

11.

Școala de ieri, școala Minide azi
spectacol
teatru

Educația de calitate,
o educație făcută cu
dragoste

de

Lansarea
proiectului
CNSH (CAEJ
2019 – poziția
16)

 Formarea unei atitudini de
prețuire a moștenirii lăsate
de înaintași
 Asumarea valorilor moralintelectuale și profesionale
simbolizate de patronul
onomastic al CNSH

15.02.
2019

Spațiul
școlar al
CNSH

 Broșura este realizată
și distribuită
diriginților (și, implicit,
elevilor)

 Formarea de abilități și Elevii claselor Responsabili:
aptitudini specifice genului a IX-a A și
 Onica Monica
dramatic (reproducerea unui a IX-a F
 Tudor Andreea
rol cu intonația și mimica
adecvată,
perceperea
sensului global al piesei
vizionate/ citite/ audiate)
 Implicarea în confecționarea
decorurilor, a costumelor
și a altor materiale de
recuzită
 Dezvoltarea
spiritului
creativ și a abilităților de
comunicare

14.02.
2019
Ora 16

Sala
multimedia

 Spectacolul
este
susținut de elevi
 Dovezi: lista elevilor
premiați;
diplome;
fotografii etc.

 Lansarea invitației de
implicare în proiect la
nivelul unităților școlare
din județ și din afara
acestuia

15.02.
2019

Spațiu afișaj
Site CNSH

 Regulamentul și fișele
tip de participare sunt
distribuite în școli
 Anunțul de lansare a
proiectului este afișat

Elevii CNSH –
clasele V-XII

Responsabili:
 Cristovici Rodica

Diriginți

Colaboratori:
 Comisia
diriginţilor

Elevii și cadrele
didactice CNSH
Unități școlare
din județ și din
afara acestuia

Responsabili:
 Olariu Eugenia
 Munteanu
Mihaela-Nina

Director adjunct,
Prof. Eugenia Olariu
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Pagină 4 din 4

