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CNSH Tecuci – 120
(„120 de ani în 120 de ceasuri aniversare”)
Nr.
crt.

Denumire
activitate

Tip de activitate

Obiective

1.

Iulia Gheorghiu –
o floare rară a
Tecuciului

Lansare de carte
(autor: prof.
Pavel Virgil)

 îmbogățirea ethos-ului școlii
 cunoașterea vieții și
personalității Iuliei Gheorghiu

2.

Haretiști pentru
totdeauna!

3.

4.

5.

Întâlnire cu
profesoriipensionari ai
școlii
Liceul prin ochi de Concurs de
adolescent
eseuri şi
caligrame
Flash-mob
(filmat cu
drona)
Realizare de
broşură

 îmbogățirea ethos-ului școlii
 manifestarea sentimentului
de recunoștință pentru foștii
dascăli ai școlii
 stimularea spiritului creativ al
elevilor
 creșterea atitudinii activparticipative la elevi
 manifestarea inedită a
sentimentelor de prețuire a
școlii și a istoriei acesteia

Participanți/
Grup țintă

Responsabil/
Colaboratori

Data și
ora

Loc de
desfășurare

 prof. Pavel
Virgil/
 Colectivul
didactic al CNSH
 Olariu E/
 Colectivul
didactic al CNSH

13.10.
2018,
ora 10

Casa de
Cultură
Tecuci

Elevii de gimnaziu  Maxim Liliana/
și de liceu din
 Membrii ariei
CNSH
curriculare
„Limbă și
Toți elevii de
comunicare”
gimnaziu și de

CȘE/ Zahariea
liceu din CNSH
Elevii de gimnaziu Mona-Gabriela
și de liceu din
CNSH

22.10.
2018
Ora 12
22.10.
2018
Ora 12
22.10.
2018
Ora 12

Cadre didactice
din prezentul și
trecutul CNSH
Elevi
Cadre didactice
pensionare alee
școlii

20.10.
2018,
ora 10
Sala
CORECT
Terenul
de sport
Sala
CORECT

Evaluare/
Rezultate aşteptate
Minim jumătate dintre
membrii cancelariei și
câte un elev din fiecare
clasă paticipă la activitate
Cadrele didactice
pensionare sunt
sărbătorite de cadrele
didactice în activitate
Sunt premiați elevii
câștigători - concursul de
eseuri şi caligrame
Elevii școlii realizează un
flash-mob tematic
Elevii realizează o broșură
cuprinzând poze și creațiile
premiate în concurs

6.

120 de gânduri de Afișaj pe
recunoștință, la holurile școlii
120 de ani de la
înființarea școlii

7.

Mândru că sunt Studio-foto cu
haretist!
recuzită
tematică

8.

Patrimoniul
cultural și școala

Dezbatere;
lansare de
broșură
tematică

9.

CNSH şi timpul
performanţei în
120 de ani

Prezentări ale
performanțelor
haretiştilor de-a
lungul timpului

10. O Românie curată

11. Dialoguri literare

Acțiune de
ecologizare

Lansarea
Cenaclul literarartistic pentru
tineri „Cuvânt
bun”
Lansare de carte
12. Viitorul începe cu Concurs de
noi…
fotografie
tematică

 manifestarea sentimentelor
de prețuire a istoriei școlii
 exersarea spiritului activparticipativ al elevilor
 cunoașterea istoriei școli
 manifestarea sentimentelor
de prețuire a istoriei școlii, a
valorilor și principiilor școlii
 exersarea spiritului activparticipativ al elevilor
 stimularea creativității
 cunoașterea istoriei școlii
 exprimarea sentimentului de
prețuire și de recunoștință
față de școală și de istoria ei
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor
 cunoașterea istoriei școlii
 îmbogățirea ethos-ului școlii
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor
 manifestarea sentimentului de
prețuire a valorilor și principiilor
școlii și a istoriei acesteia
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor
 manifestarea sentimentelor de
prețuire a școlii și a istoriei acesteia
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor
 manifestarea sentimentului de
prețuire a valorilor și principiilor
școlii și a istoriei acesteia

Colectivitatea
 Olariu Eugenia/
elevilor din CNSH  Cadrele
didactice din
Aria curriculară
„Om și societate”
Colectivitatea
 CȘE
elevilor din CNSH  Zahariea
Mona-Gabriela
 Diriginții

 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor
 stimularea sentimentelor de

Elevi din clasele
de liceu

2228.10.
2018

Holurile
școlii

23.10.
2018
Ora 13

Parcul
liceului/
hol CNSH

Clasele de
 Pamfile
specializare
Gabriela Nina
Științe sociale și
și Arhip
Filologie din CNSH Mihaela

23.10.
2018
Ora 12

Sala
Multimedia

Reprezentanți ai  Miron D. și
tuturor claselor
Nicolau D.
de elevi din CNSH  Biblioteca
Municipală
Ștefan Petică
Tecuci

23.10.
2018
Ora 12

Biblioteca
Municipală
„Ștefan
Petică”
Tecuci

Elevii clasei a IX-a E  Catedra de
geografie/
 Primăria Tecuci
 ECOTEC Tecuci
Elevi din clasele  Catedra de
de liceu
religie/
 Cenaclul literar
„Calistrat Hogaș”

23.10.
2018
Ora 12

 Corcioveanu
Cristinel/
 Petrică Ramona

24.10.
2018
Ora 12

24.10.
2018
Ora 12

Elevii școlii își exprimă, în
scris, acoperind foile de
flipchart expuse pe holurile
școlii, sentimentele față de
ctitorii și de istoria unității
Se amenajează un cadru
(ramă tematică) pe care
elevii îl vor folosi pentru
a-și face poze

Realizarea broşurii de
către elevi
Desfășurarea unui meci
demonstrativ de
dezbateri academice

Prezentarea performanțelor
haretiștilor de-a lungul
timpului; realizarea unei
machete de lemn în formă
de ceas care cu momentele
importante și performanțele
obținute de elevii liceului
La SV de Elevii realizează
stația CFR ecologizarea spațiului de
Tecuci
la SV de stația CFR Tecuci
Sala
Multimedia

Lansarea cenaclului „Cuvânt
bun” și discuții pe teme literare
cu poeți / scriitori tecuceni
Lansare carte (Pavel Virgil:
Iulia Gheorghiu, o floare
rară a Tecuciului)
Simeza de Se realizează o expoziție
pe holul din lucrări tematice ale
școlii
elevilor. Cele mai bune

 CȘE

dragoste și de prețuire a școlii
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor
 stimularea sentimentelor de
dragoste și de prețuire pentru
școală
 dezvoltarea atitudinii de
respect pentru natură
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor
 stimularea sentimentelor de
prețuire și dragoste pentru școală
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor
 dezvoltarea atitudinii de
respect pentru natură
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ al elevilor

13. Sărbătoarea
florilor CNSH

Expoziție florală

14. Creații din
materiale
reciclabile

Paradă

15. Ucenicul vrăjitor
din laboratorul de
chimie.
Laboratorul verde
16. Piesă de teatru:
„De ce nu vă pasă
de noi?”
17. Elevul la catedră –
profesor pentru o
zi
18. „Escape the
room!”

Demonstrație –
experimente
distractive ECO

Susţinerea unor
lecții de fizică,
de către elevi
Concurs de
orientare și de
cultură generală



19. Ctitorilor școlii,
recunoștință!

Pelerinaj la
Biserica din
Călmățui și
activitate
caritabilă



Spectacol

20. Haretismul, în 120 Expoziție
de nuanțe
stradală








lucrări sunt premiate

Elevi din clasele
Lupu Cristina/
de gimnaziu și de Sechel Mirela,
liceu
Aniță Maria,
Horinceanu
Nicoleta
Elevi din clasele  Horinceanu
de gimnaziu și de
Nicoleta;
liceu
Gheorghe Oana/
 Sechel Mirela,
Aniță Maria,
Lupu Cristina
Elevi din clasele  Gheorghe
de gimnaziu și de
Mona-Oana/
liceu
 Consiliul elevilor

24.10.
2018
Ora 12

 Sechel Mirela/
 Club Art (prof.
M. Anastasiu)
exersarea și stimularea
Elevii clasei a XI A  Petrică
dezvoltării spiritului creativ și și ai claselor a VII- Ramona
activ-participativ al elevilor
a și a IX-a D
cunoașterea istoriei școlii
Colectivitatea
 Arhire Felix,
manifestarea sentimentelor
elevilor de la
Munteanu
de prețuire a valorilor și
profilul real din
Mihaela/
principiilor școlii exersarea și
CNSH
 profesorii ariei
stimularea spiritului de
Matematică și
inițiaativă al elevilor
Științe ale naturii
manifestarea sentimentelor
Colectivitatea
 Gheorghiu
de prețuire a istoriei, a ctitorilor, elevilor din CNSH
Bogdan/
a valorilor și principiilor școlii Elevii Școlii din
 Cristovici Rodica,
exersarea spiritului activCălmățui
membrii Comisiei
participativ al elevilor
Tehnologii
cunoașterea istoriei școlii
stimularea spiritului creativ și Colectivitatea
 Ilaș Constantin/
atitudinii activ-participative
elevilor din CNSH
Asociația

24.10.
2018
Ora 12
24.10.
2018
Ora 12
24.10.
2018
Ora 12

Elevii CNSH

24.10.
2018
Ora
12.30

24.10.
2018
Ora 13

Holurile
școlii
Statuia lui
Spiru Haret

Școala capătă aspect festiv,
fiind decorată cu ghivece
de flori multicolore; la fel
– în jurul statuii lui Spiru
Haret
Scările
Elevii realizează ținute din
exterioare materiale reciclabile. Cele
din spatele mai reușite ținute sunt
liceului
premiate

Scările
exterioare/
laborator
fizică
Sala
CORECT a
colegiului
Laboratorul
de fizică
Parcul
liceului/
curtea
interioară
a CNSH

25.10.
2018
Ora 10

Biserica
din
Călmățui

25.10.
2018

Spațiul
pietonal

Elevii participă la
experimente distractive și
construiesc, într-un efort
colectiv, macheta
Elevii pun în scenă, în fața
colegilor din școală, piesa
de teatru
Elevii clasei a XI-a A devin
profesori pentru colegii
lor mai mici
Se realizează un concurs
tematic și distractiv,
totodaă, având la bază
jocul „Evadează din
cameră!”
Se realizează un TEDEUM
la mormintele cttitorilor
școlii.
Elevii fac colectă de
bunuri care vor fi donate
elevilor Școlii din Călmățui
Elevi din toate clasele
realizează desene

21. T-shirtFest CNSH
120

Concurs interclase de tricouri
tematice

22.

Concurs de
tricouri – cadre
didactice

23. Sărbătoare la
ceas aniversar

Spectacol

24. Haretiști pentru
totdeauna!

Întâlnire de
promoție-2008
(clasele a XII-a
C, E, F)
Lansare de
carte.
Întâlnire cu șefii
de promoție

25. CNSH – 120 de
ani. Crâmpeie de
gând la ceas
aniversar

 manifestarea sentimentelor
de prețuire a școlii și a istoriei
acesteia
 stimularea spiritului creativ
 creșterea atitudinii activparticipative la elevi
 manifestarea sentimentelor
de prețuire față de școală
 stimularea spiritului creativ și
activ-participativ la nivelul
cancelariei
 îmbogățirea ethos-uui școlii
 manifestarea creativă a
sentimentelor de prețuire
față de școală și de istoria ei
 exersarea spiritului activparticipativ al elevilor
 îmbogățirea ethos-ului școlii
 îmbogățirea ethos-ului școlii
 manifestarea sentimentului
de recunoștință din partea
foștilor elevi ai școlii
 îmbogățirea ethos-ului școlii
 facilitarea unui dialog între
generații (reprezentate de
șefii de promoție) și cancelarie

părinților din
CNSH
Colectivitatea
 Ilaș Constantin/
elevilor din CNSH
Munteanu
Mihaela-Nina
 CȘE

Ora 12

25.10.
2018
Ora 13

Cadrele didactice  Ilaș Constantin, 25.10.
din unitate
Zahariea Mona- 2018
Gabriela/
Ora 13
 cadrele didactice
Colectivitatea
 Călianu
26.10.
elevilor din CNSH
Marcela
2018
Comunitatea
 Munteanu
Ora 16
locală
Mihaela
 Poenașu Cătălin
 colectivul didactic
Foștii elevi
 Badiu Vicențiu/ 27.10.
Foști și actuali
 Colectivul
2018,
profesori
didactic al CNSH ora 10
Șefii de promoție  Olariu Eugenia
ai colegiului.
 Comisia pentru
Foști și actuali
coordonarea
profesori
aniversării
celor 120 de
ani ai CNSH
 Colectivul
didactic

28.10.
2018
Ora 10

din fața
colegiului

tematice care formează o
expoziție stradală (spațiul
din fața gardului școlii)
Scările
Elevi din toate clasele se
exterioare antrenează în concurs.
din spatele Sunt premiate cele mai
liceului
reușite tricouri pictate
CNSH

Cadrele didactice pictează
tricouri tematice. Cele
mai reușite sunt premiate

Sala de Elevi actuali și absolveți ai
Spectacole CNSH evoluează pe scenă,
„I. Petrovici” alături de cadre didactice,
realizând un spectacol
omagial dedicat celor 120
de ani ai școlii
La 10 ani de la absolvire,
foștii elevi revin și
sărbătoresc de cadrele
didactice în activitate
Cala
Se realizează o întâlnire
CORECT a între șefii de promoție ai
CNSH
școlii și cadrele didactice
actuale și pensionare. Se
lansează cartea Crâmpeie
de gând la ceas aniversar.
CNSH Tecuci, în memoria
șefilor de promoție”

Director adjunct,
prof. Eugenia Olariu

