
 

Calendar activita t i 

extraș colare 

2015-2016 

 

 “Educatia nu reprezinta ce ai putut 

sa memorezi, si nici macar cat de 

multe stii. Educatia iti permite sa 

diferentiezi cunoasterea de 

necunoastere.”- Anatole France 

 

Conșidera m ca  educat ia nonformala  

are un rol la fel de important așupra 

noaștra , de aceea ne-am ga ndit la 

ca teva activita t i extraș colare care șe 

vor deșfa ș ura anul aceșta ș i la care 

șuntet i invitat i î n numa r ca t mai 

mare șa  participat i! 

Consiliul Şcolar al Elevilor 

MARTIE 

8 Martie-  

“Ziua Femeii“ 

 

 

27 Martie-  

“Ziua Mondială a Teatrului” 

Ai talent în acest domeniu şi vrei ca şi ceilalţi colegi să 

afle? E ocazia perfectă să le arăţi! Piese de teatru,  

stand-up, pantomime pe scena 

din curtea scolii. 

 

 

31 Martie-  

“Ora Pământului” 

O activitate diferită de celelalte! Înveţi după-amiază? 

Convinge-ţi profesorul să ia parte la această acţiune de 

salvare a planetei, stinge-ţi luminile din sălile de curs şi 

ieşiţi afară pentru a  

economisi energia şi a marca 

aşa cum se cuvine, Ora 

Pământului! 

 

APRILIE 

4-8 Aprilie-  

“Săptămâna Altfel” 

 

COLEGIUL TEHNIC DE 

CĂ I  FERATE 

„UNIREA”  

PAŞCANI        

 

5 Aprilie- Simpozion creativitate 
Secțiunea A - Creații Științifice și Tehnice Proprii cu 

Aplicabilitate în Contextul Actual 

Secțiunea B - Creative Business- Concurs de  

antreprenoriat 

Secțiunea C - Design Your Computer 

Secțiunea D - Minți dezghețate- Concurs de matematică 

 

 

 

 

 

MAI 

14-15 Mai-  

Activităţi sportive organizate în cadrul clubului “I 

HEART SPORT” 

Concursuri pe biciclete, jocuri de tennis, football, basket. 

 

 

 

27 Mai- “Ziua Porţilor Deschise” 

IUNIE 

1 Iunie-  

“Ziua copilului” 

Treasure hunt! Participă la căutarea de comori, formează-ţi 

echipa şi dezleagă toate ghicitorile, descoperă cele mai im-

portante locuri ale oraşului nostru şi ia-ne comoara! 

Lasă-l pe copilul din tine să se joace!  



 

SEPTEMBRIE 

21 Septembrie- 

“Plantează un copac pentru pace!” 

 

OCTOMBRIE  

6 Octombrie-  

“Ziua Internaţională a  

Profesorului” 

 

16 Octombrie-  

“Ziua Internaţională a  

Alimentaţiei” 

Cum să mănânci sănătos?-  dezbatere,  concursuri,  

provocări; 

Să învăţăm împreună cu părinţii noştri să gătim sănătos!- 

Concurs de gătit ce va avea loc la cantina liceului nostru.  

 

 

 

 

30 Octombrie-  

“Balul Bostăneilor” ediţia a 9-a. 

Halloween-ul este pentru americani, noi avem alte  

traditii!Spectacol - concurs pe echipe pentru elevii clase-

lor a 9-a şi a 10-a care ne 

demonstrează că tradiţiile 

se păstrează în continuare. 

NOIEMBRIE 

“Balul Bobocilor” 

 
16-22 Noiembrie- 

“Săptămâna Antreprenoriatului” 

“101 Antreprenori la clasă” 

Cum să devii un antreprenor de succes? 

  

DECEMBRIE 

5 Decembrie-  

“Ziua Voluntariatului” 

Bucură-i pe cei neajutoraţi în prag de iarna! Ajută-ne să strângem 

haine/ jucării/ alimente perisabile pentru copii din spital sau/si 

familii nevoiase din oraşul nostru şi din suburbii.  

Fii Moş Crăciun pentru o zi! 

14-18 Decembrie-  

“Urături pentru profesorii noştri” 

 

IANUARIE 

24 Ianuarie-  

“România de nota 10!” 

-Cum văd eu România de nota 

10? Spune-ne viziunea ta despre 

ţara noastră într-un discurs ţinut 

în faţa colegilor tăi. Cele mai 

bune discursuri vor fi  

premiate. 

30 Ianuarie-  

“Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală” 

Meci demonstrativ de dezbatere Clubul Narnia Logic Debate. 

 

 

 

 

 

FEBRUARIE 

14 Februarie-  

“Livrez dragoste!” 

Sigur ai un gând, o floare sau o mică atenţie pentru cineva drag 

din şcoală, dar probabil că nu ai curajul  

necesar pentru a-i arata. Noi îl avem!  

Lasă în cutia noastră ceea ce tu vrei să trimiţi 

iar noi ne asigurăm că ajunge la destinaţia 

dorită de tine!  

 

26 Februarie-  

“Dragobete iubeşte şi dăruieşte” ediţia a 9-a 

Eveniment cu tradiţie în şcoala noastră, iniţiat de  

Compania Elev Butterfly Style, are ca scop strângerea de  

fonduri pentru finantarea burselor Butterfly pentru colegii nos-

tri aflati in situatie de abandon scolar. 

Cauta-ţi partenerul/ partenera şi  

participaţi! Iubeşte Româneşte! 

 


