MARȚI
Ora
8,00-9,00

9,00-9,30

9,30-14,00

VOLUNTARIAT ȘI CARITATE
Activitatea
 Diseminarea activităților de
luni cu dirigintele – material
ajutător în sala profesorală ;
poze, filmulețe, impresii,
experiențe elevi și profesori,
sugestii, se trimit pe mailul
școlii
solomonhalita@yahoo.com
 Scurtă introducere pentru
tema Voluntariat și caritate –
printr-un joc nonformal
 Prezentarea activităților, a
coordonatorilor și a locațiilor
 Gruparea pe activități
 Desfășurarea propriu -zisă a
activităților

Locația/Modul de
organizare
Sala de clasă/pe
clasă cu dirigintele
sau un profesor
înlocuitor

În curtea liceului

În Sala de sport a
liceului, lab. de
chimie, alte săli de
clasă, Casa de
bătrâni Maieru,
grădinițe din
Sângeorz-Băi, case
particulare de
bătrâni și bolnavi

Mențiuni:
Elevii care au optat pentru vizite la copii și bătrâni pot aduce de acasă un
fruct ( o mică atenție pentru cei vizitați)
- Profesorii coordonatori de activități completează o fișă de activitate și
înregistrează prezența elevilor printr-un proces verbal în care li se
reaminteste respectarea Regulamentului școlar,a Regulamentului de
-
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Ordine Interioară, a Normelor de protecție a muncii în școală, a Regulilor
de circulație ( se găsesc în sala profesorală)
- Nu uitați la toate activitățile să faceți poze, filmulețe, să scrieți impresii,
experiențe, sugestii etc. și să le trimiteți pe mailul liceului :
solomonhalita@yahoo.com
Nr.crt. Activitate tematică/
numar de elevi inscrisi
1.
CONFECTIONARE
OBIECTE/ 39

Profesori coordonatori

Locatia

GRAPINI LENUTA
OPRIS ANAMARIA

Lab. de chimie

2.

REVISTA SCOLII , DE LA
COLEG LA COLEG/ 6 +9

BANDEAN SEBASTIAN
NICULAI DANIELA
MAGUREAN MONICA

Lab. de
informatică

3.

PRIM AJUTOR / 299

JURCUL PETRU
STRUGAR DANUT
CÎRCU RADU
GUSA OCTAVIA

Sala de sport/
Cu SMURD

4.

VIZITE SI AJUTOR/ 105

CROITOR VICTORIA
URECHE ANA MARIA
CALUSERIU ALEXANDRA
POP CORINA
STEOPOAIE VASILE
JARDA ELENA

Grădinițe de
copii SângeorzBăi, Caminul de
batrani Maieru ,
batrani și bolnavi
din Sangeorz -Băi

5.

ECOLOGIE/10

BODESCU DINU
URECHE ADELA

6.

EXCURSIE/98

TERCHILA SIMION
BUIEA DANIELA
MITITEAN VARVARA
BINDIU LENUTA
NECHITI IOSIF
URSA CORINA
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