COLEGIUL NAŢIONAL
”SPIRU HARET”

28 octombrie 2012

ediţia a XX-a
TRADIŢIE, PRESTIGIU, PERFORMANŢĂ

„Plec din lume cu mulţumirea că nu am
pierdut vremea şi că mi-am îndeplinit datoriile
atât pe cât puteam să mi le îndeplinesc în
împrejurările în care am trăit şi în marginea
puterilor
mele
fizice
şi
intelectuale.
Aceasta să fie şi mângâierea acelora care
mau iubit şi care vor rămâne după mine.”

Spiru Haret

manifestărilor prilejuite de
„ZIUA ŞCOLII"
ediţia a XX-a
TECUCI

19 .X. 2012

 Un mediu mai curat
♦ ecologizare cu barca - cls. a XII-a B,D
Localizare eveniment: lacul din parcul Crâng
ora 1300
Coordonator: prof. dr. Cezar Ungan
24 .X. 2012

 Ştiinţă şi creativitate
♦ realizarea unui calendar al fizicienilor
Localizare eveniment: laborator fizică,
ora 1700
Coordonator: prof. Ramona Petrică
25 .X. 2012

 Sărbătoarea toamnei
♦ expoziţie florală
Localizare eveniment: laborator de biologie,
ora 1000
Coordonator: prof. Mirela Sechel

 Sculpturi în legume
♦ spectacol prezentat de Ansamblul Altiţa
Localizare eveniment: laborator de biologie,
ora 1200
Coordonator: prof. Victoria Nicola

26 .X. 2012



TE DEUM

♦ La mormântul ctitorilor
Tache şi Elena Anastasiu
Localizare eveniment: Călmăţui,
ora 1100
Organizatori: prof. Gheorghiu Bogdan
Maxim Liliana
elevii clasei a XII-a E



 Spiru Haret - trecut, prezent, viitor
♦ emisiune radio prezentată de eleva
Motoc Anca, cls. a XII- a E
Coordonator: prof. Rodica Cristovici

 Folk Studio
♦ spectacol folk
Localizare eveniment: Casa de Cultură,
1800
Organizatori: prof. Cristi Corcioveanu

Surâs de copil

♦ ajutorarea copiilor cu nevoi materiale
Localizare eveniment: Şcoala Călmăţui
ora 1130
Organizatori: prof. Gheorghiu Bogdan
prof. Maxim Liliana
elevii claselor V-XII



Coordonator: Cristovici Rodica

♦ prezentare PowerPoint
Localizare eveniment: bibliotecă
orele: 1000
Coordonator: prof. Monica Onica



Haretismul şi spiritul
contemporaneităţii
♦ concurs de eseuri
Localizare eveniment: Sala 13, ora 1200
Coordonator: prof. Nicolau Doina
elevii cls. a XI-a E

Săptămâna hârtiei

♦ colectare de maculatură
Localizare eveniment:: colegiu Coordonator:
prof. Dumitru Voinea



Oraşul nostru

Coordonator activitate:
director adjunct.
prof. Cristovici Rodica

