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E&T MD

10A

Nume și Prenume
cadru didactic
Cobzaru Cristina

Interval
orar
10- 11

Protecția mediului - o prioritate

10A

Ciucă Ramona

11- 12

Traficul de persoane

10A

Stoian Cătălin

11- 12

English for fun

10A
10A

Margaritescu Luciana
Margaritescu Luciana

13- 14
14- 15

Tradiții și obiceiuri de iarna
Tradiții și obiceiuri de iarna

10B

Ciucă Ramona

10- 11

Traficul de persoane

10B

Mihai Daniela

11- 12

Experimente on- line

10B

Petrică Nicoleta

12- 13

Napoleon și moștenirea antichității

Clasa

Denumire activității

10B
10B

Vișan Roberto Cristian
Cobzaru Cristina

13- 14
14- 15

Cum transpunem în practică legea
morală creștină. Decalogul faptelor
bune timpul pandemiei
Protecția mediului - o prioritate

10C

Tudor Carmen Oana

11- 12

Emglish Nowadays

Obiective urmărite
Creșterea interesului pentru mediu
Informarea elevilor despre tipurile de trafic
persoane
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Să afle lucruri noi despre obiceiurile de
iarnă
Cunostinte noi
Informarea elevilor cu privire la tipurile de
trafic persoane
Cunoașterea chimiei din punct de vedere
practic
Înțelegerea unor evenimente care au
marcat lumea
Capacitatea de a proiecta actiuni concrete
de transpunere a legii morale in plan
personal
Capacitatea de a realiza proiecta
miniproiecte de transpunere a legii morale
in plan social
Faptele bune ca expresie a prezenței active
în societatea contemporană
Creșterea interesului pentru mediu
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback

Evaluarea activitati
Chestionare
Fotografii
Proces verbal
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E&T MD

10C

Voinea Maria

12- 13

Clubul de film – Vizionarea
ecranizării basmului „Povestea lui
Harap-Alb”, de Ion Creangă

10C

Petrov Luminița Mihaela

13- 14

Vizualizare documentare

10C

Cârstea Mihai Eugen

14- 15

Cum organizam o competitie.

10D

Tudor Carmen Oana

10- 11

English Nowadays

10D

Vișan Roberto Cristian

11- 12

Aplicarea practică a legii morale
creștine.
Decalogul faptelor bune în timpul
pandemiei

10D
10D

Ilie Mihaela
Cobzaru Cristina

12- 13
13- 14

Consumă altfel!
Protecția mediului - o prioritate

11A
11A

Voinea Maria
Cobzaru Cristina

10- 11
11- 12

Vizionarea unui film documentar;
dezbateri – Sarmizegetusa
Dezvoltarea durabilă

Formarea de priceperi și deprinderi în ceea
ce privește observarea și analizarea
diferitelor elemente care compun un film –
povestea, acțiunile, personajele și
interacțiunile dintre ele, spațiul/spațiile
folosite, imaginea, sunetul, costumația și
decorul etc.;
Dezvoltarea capacității de a recepta o
operă, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acesteia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative.
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Elevii vor fi capabili sa identifice resursele
necesare desfășurarii unei competitii
sportive
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Capacitatea de a proiecta actiuni concrete
de transpunere a legii morale in plan
personal
Capacitatea de a realiza proiecta
miniproiecte transpunere a legii morale in
plan social
Faptele bune ca expresie a prezenței active
în societatea contemporană
Informarea și documentarea despre
beneficiile consumului de alimente
sănătoase;
Modificarea comportamentului alimentar
în contextul noilor condiții de existență.
Creșterea interesului pentru mediu
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un film
documentar (etnogeneza românească –
originea limbii române; romanitatea
românilor);
Dezvoltarea gândirii critice, prospective și
sistemice.
Creșterea interesului pentru mediu
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11A

Ghinescu Pandele

11A

12- 13

Sportul

Petreanu Victoria Daniela

13- 14

CV-ul european

11B

Petrov Luminița Mihaela

11- 12

Vizualizare documentare

11B

Ciucă Ramona

12- 13

Traficul de persoane

11B

Stoian Cătălin

12- 13

English for fun

11B

Stoian Cătălin

13- 14

English for fun

11B
11B
11C

Voinea Maria
Margaritescu Luciana
Petrov Luminița Mihaela

13- 14
15- 16
9-10

Vizionarea unui film documentar;
dezbateri – Sarmizegetusa
Tradiții și obiceiuri de iarna
Vizualizare documentare

11C

Ghinescu Pandele

11C

Popescu Maria

11- 12

Sportul
Nuvele celebre, ecranizări celebre
de

11D

Petreanu Victoria Daniela

10- 11

Incursiune în corpul uman

11D

Ghinescu Pandele

11- 12

Sportul

12- 13

"Muzica bună nu are vârstă Versuri ale unor melodii celebre:
La vie en rose, Et si tu n'existais
pas"

11D

E&T MD

Niculae Alina Elena

10- 11

12A

Vișan Roberto Cristian

10- 11

Viața religioasă în timpul
pandemiei. Cum ne regăsim liniștea
sufletească.

12A
12A

Iordache Florin Adrian
Florescu Simona

11- 12
12- 13

Lectii de viata din carti
Moromeții - vizionare de film

Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Cunoașterea modului de completare
corectă a unui CV
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Informarea elevilor despre tipurile de trafic
persoane și modalitățile de combatere a
acestora
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un film
documentar (etnogeneza românească –
originea limbii române; romanitatea
românilor);
Dezvoltarea gândirii critice, prospective și
sistemice.
Cunostinte noi
Observarea fenomenelor
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltarea gustului pentru arta
cinematografica
Vizionarea de documentare științifice
pentru evidențierea relațiilor dintre
structura și funcțiile organismului uman
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Învățarea limbii franceze prin cântec;
Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru cultura franceză; îmbogățirea
cunoștințelor elevilor în ceea ce privește
interpreții de muzică francezi
Dezvoltarea empatiei
Grija față de sănătatea sufletească
personală
Grija față de sănătatea sufletească a
semenilor
Identificarea unor invataturi practice din
marile capodopere ale literaturii universale
Corelarea literatură - artă cinematografică
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E&T MD

12A

Florescu Simona

13- 14

Revoluția din 1989 și dreptul de a
vota liber

12B

Iordache Florin Adrian

10- 11

Lectii de viata din carti

Clubul de folk – Cele mai frumoase
texte românești puse pe muzica lui
Nicu Alifantis și a lui Tudor
Gheorghe

12B

Voinea Maria

11- 12

12B

Petreanu Victoria Daniela

12- 13

12B

Ciucă Ramona

13- 14

12C

Petreanu Victoria Daniela

9-10

12C

Popescu Maria

9-10

Bioetica în genetică umană
Romane celebre în literatura
romana și ecranizări de excepție ci

12C

Petrică Nicoleta

10- 11

Monarhia din România

12C
12D
12D

Gîlcă Claudiu Gabriel
Badircea Nicușor
Popescu Maria

11- 12
8-9
9-10

English for fun
Inserția socio- profesionala
Literatura și cinematografia

12D

Petrov Luminița Mihaela

10- 11

Vizualizare documentare

12D

Petrică Nicoleta

11- 12

5A

Niculae Alina Elena

10- 11

5A

Florescu Simona

11- 12

Monarhia din România
"În lumea cărților " - Concurs de
lectură (Micul Prinț, Antoine de
Saint-Exupéry)
Lectura unor basme
https://www.povesti-pentrucopii.com/petre-ispirescu.html

5A
5A

Petrov Luminița Mihaela
Ionică Amalia

12- 13
13- 14

Vizualizare documentare
Matematica distractiva

Bioetica în genetica umană
Inserția socio- profesională a
absolventilor

Informarea elevilor despre contextul și
desfășurarea Revoluției de la 1989.
Conștientizarea obligației cetățenești de a
participa la vot
Identificarea unor invataturi practice din
marile capodopere ale literaturii universale
Dezvoltarea capacității de a recepta un
text, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative;
Dezvoltarea capacității de a exprima
emoțiile prilejuite de interpretarea
muzicală a unor texte literare.
Vizionări de documentare științifice pentru
cunoașterea aplicațiilor geneticii umane
Identificarea domeniilor de interes pe piata
muncii
Vizionări de documentare științifice pentru
cunoașterea aplicațiilor geneticii umane
Cinematografia și literatura, arte
asemănătoare.
Cunoașterea trecutului și a moștenirii
lăsate de acesta
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
Orientarea spre o anumita meserie
Romane celebre în ecranizări celebre.
Observarea fenomenelor si formarea
comportamentelor
Cunoașterea trecutului și cinstirea
strămoșilor
Formarea și cultivarea interesului pentru
lectură și îmbogățirea vocabularului
elevilor
Dezvoltarea abilităților de lectură și
însușirea unor valori morale
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Dezvoltarea interesului pentru matematica
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E&T MD

Jocuri educaționale on-line
Lectura unor basme
https://www.povesti-pentrucopii.com/petre-ispirescu.html
Ne jucăm și învățăm - rebusuri
Matematica distractiva
Fizica prietenoasa
Biblioteca on-line
Fizica prietenoasa

5A

Mihai Daniela

14- 15

6A
6A
6A
6A
6A
7A

Florescu Simona
Florescu Simona
Ionică Amalia
Raicu Badea Nicoleta
Mihai Daniela
RaicuBadea Nicileta

9-10
10- 11
11- 12
12- 13
13- 14
10- 11

7A

Onofrei Margareta

11- 12

7A

Onofrei Margareta

12- 13

7A

Onofrei Margareta

13- 14

7A

Preda Tatiana

14- 15

Textul literar în latină și română
Formarea și cultivarea interesului
pentru problematica sănătății

8A
8A

Tudor Carmen Oana
Ionică Amalia

9-10
10- 11

English Nowadays
Pregatire evaluare nationala

8A
8A
8A
8A

Ilie Mihaela
Cobzaru Cristina
Preda Tatiana
Raicu Badea Nicoleta

11- 12
12- 13
13- 14
14- 15

Consumă altfel!
Să păstrăm planeta curată
Educația și nevoile tehnologice
Fizica prietenoasa

9A
9A

Stoian Cătălin
Petreanu Victoria Daniela

10- 11
11- 12

English for fun
Curiozități din lumea vie

9A

Vișan Roberto Cristian

12- 13

Formal, informal, nonformal

9A

Ilie Mihaela

13- 14

Consumă altfel!

9B

Mihai Daniela

9B

Raicu Badea Nicoleta

10- 11
11- 12

Crearea textului literar în mediul
on-line
Crearea textului literar în mediul
on-line

Siguranta pe Internet
Fizica distractiva

Dezvoltarea competențelor digitale
Dezvoltarea abilităților de lectură și
însușirea unor valori morale
Dezvoltarea vocabularului
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Creșterea interesului pentru cultură
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Redactarea textului scris, utilizarea
corectă, adecvată, eficientă a limbii
române, dezvoltarea competențelor de
comunicare etc.
Dezvoltarea competențelor de redactare a
textelor, de comunicare etc.
Familiarizarea elevilor cu literatura latină,
interpretare de text
Învăț să aplic
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Consolidare de cunostinte
Informarea și documentarea despre
beneficiile consumului de alimente
sănătoase;
Modificarea comportamentului alimentar
in contextul noilor condiții de existență.
Creșterea interesului pentru mediu
Să utilizeze noile tehnologii
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Vizionări de documentare științifice
Învățarea activă
Autodidact sau coechipier
Educația prin joc de rol
Informarea și documentarea despre
beneficiile consumului de alimente
sănătoase;
Modificarea comportamentului alimentar
in contextul noilor condiții de existență.
Cunoașterea importanței utilizări în
siguranță a Internetului
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
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9B

12- 13

Turul virtual al. Muzeelor celebre

14- 15
9-10
10- 11
11- 12
12- 13

Creștinul în societatea
contemporană. Grija față de
aproapele în timpul pandemiei.
Fizica fistractiva
Muzee celebre și pictori celebri
Autocunoaștere
Utilizare de programe dezvoltare
pagini WEB

13- 14

Sportul

9B
9C
9C
9C

Vișan Roberto Cristian
Raicu Badea Nicoleta
Popescu Maria
Drăgușin Florin

9C

Mihai Daniela

9C

Ghinescu Pandele

9D

Rabolu Elian Narcis

10- 11

9D
9D
9D

Niculae Alina Elena
Ionică Amalia
Raicu Badea Nicoleta

11- 12
12- 13
13- 14

Motivația in sport
"Tradiții și obiceiuri de Crăciun în
Franța "
Matematica distractiva
Fizica distractiva

14- 15

Clubul de folk – Recitarea și
interpretarea muzicală a poemului
„După melci”, de Ion Barbu (text
recitat de Tudor Gheorghe și
interpretat în acorduri muzicale, de
chitară, de Nicu Alifantis).

9D

E&T MD

Popescu Maria

Voinea Maria

10A
10A

Vișan Roberto Cristian
Mihai Daniela

10- 11
11- 12

Cum transpunem în practică legea
morală creștină.
Decalogul faptelor bune in timpul
pandemiei
Felicitari virtuale de Crăciun

10A
10A

Voicu Daniels
Popescu Maria

12- 13
13- 14

Incursiune in lume stiintei
Poezie și romanta e

10A

Petreanu Victoria Daniela

14- 15

10B

Iordache Luminita

10- 11

Curiozități din lumea plantelor și
animalelor
Vizionare film documentar ,, scoala
parintilor,,

Dezvoltarea gustului pentru arta vizuala
Dezvoltarea sentimentului de sprijin pt.
grupurile vulnerabile
Asocierea respectarii regulilor cu grija față
de semeni
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Dezvoltarea gustului pentru arta.
Să învățăm să ne respectăm.
Dezvoltarea competențelor digitale
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Suport psihologic în activitatea sportivă
afectată de pandemie covid
Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru cultura și civilizația franceză
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Dezvoltarea capacității de a recepta un
text, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative;
Dezvoltarea capacității de a exprima
emoțiile prilejuite de interpretarea
muzicală a unor texte literare.
Capacitatea de a proiecta actiuni concrete
de transpunere a legii morale in plan
personal
Capacitatea de a realiza proiecta
miniproiecte transpunere a legii morale in
plan social
Faptele bune ca expresie a prezenței active
în societatea contemporană
Dezvoltarea competențelor digitale
Dezvoltarea respinsabilitatii sociale de
ingrijire a mediului inconjurator
Emoții și sensibilitate
Vizionări de documentare științifice pentru
evidențierea relațiilor dintre structura și
funcțiile organismelor vegetale și animale
Vizionare film documentar despre
influenta calculatorului și a telefonului
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10B

Stoian Cătălin

10B

Mihai Daniela

10B

11- 12
12- 13

English for fun
Utilizare de programe dezvoltare
pagini WEB

Florescu Simona

13- 14

Ion - vizionare de film

10B

Voicu Daniela

15- 16

Incursiune in lumea stiintei

10C
10C

Voicu Daniela
Petrică Nicoleta

11- 12
12- 13

Incursiune in lumea stiintei
Napoleon și moștenirea antichității

10C

Petreanu Victoria Daniela

13- 14

Curiozități din lumea plantelor și
animalelor

14- 15

Clubul de film – Vizionarea
ecranizării nuvelei „Moara cu
noroc”, de Ioan Slavici

15- 16

Experimente on- line

10C

Voinea Maria

10C

Mihai Daniela

10D

Mihai Daniela

10D

Zafiu Mariana

11- 12

curiozitati matematice

10D

Tudor Carmen Oana

12- 13

English Nowadays

10D

Voicu Daniela

13- 14

Incursiune in lumea stiintei

11A

Ghita Despina

10- 11

Auditii muzicale

11A

Ciucă Ramona

11- 12

Traficul de persoane

10- 11

Siguranta pe Internet

asupra copilului, despre agresiunea
virtuală prin intermediul mijloacelor
media.
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Dezvoltarea competențelor digitale
Cunoașterea subiectului operei și a relației
literatură - artă cinematografică
Dezvoltarea respinsabilitatii sociale de
ingrijire a mediului inconjurator
Dezvoltarea respinsabilitatii sociale de
ingrijire a mediului inconjurator
Cunoașterea trecutului
Vizionări de documentare științifice pentru
evidențierea relațiilor dintre structura și
funcțiile organismelor vegetale și animale
Formarea de priceperi și deprinderi în ceea
ce privește observarea și analizarea
diferitelor elemente care compun un film –
subiectul, acțiunile, personajele și
interacțiunile dintre ele, spațiul/spațiile
folosite, imaginea, sunetul, costumația și
decorul etc.;
Dezvoltarea capacității de a recepta o
operă, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acesteia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative.
Cunoașterea chimiei din punct de vedere
practic
Cunoașterea importanței utilizări în
siguranță a Internetului
cresterea interesului pentru activitati
matematice
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Dezvoltarea respinsabilitatii sociale de
ingrijire a mediului inconjurator
Cunoasterea unor genuri muzicale
specifice, contemporane
Informarea elevilor cu privire la tipurile de
trafic persoane și modalitățile de
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11A
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Stoian Cătălin

12- 13

English for fun

11A

Voinea Maria

13- 14

11B

Badea Andrei

10- 11

Clubul de teatru – Vizionarea piesei
de teatru „Chirița în provinție”, de
Vasile Alecsandri
Prezentarea materialelor video
sportive (meciuri de baschet fotbal ,
handbal ,tenis)

11B

Petreanu Victoria Daniela

11- 12

Incursiune în corpul uman

11B

Voinea Maria

12- 13

Clubul de teatru – Vizionarea piesei
de teatru „Chirița în provinție”, de
Vasile Alecsandri

11C

Ghita Despina

9-10

Auditii muzicale

11C

Petrică Nicoleta

10- 11

Europa unită

11C

Vișan Roberto Cristian

11- 12

Reflecții asupra sensului vieții

combatere a acestora
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Formarea de priceperi și deprinderi în ceea
ce privește observarea și analizarea
diferitelor elemente care compun o piesă
de teatru – subiectul, acțiunea,
actele/tablourile/scenele, personajele și
interacțiunile dintre ele, spațiul/spațiile
folosite, imaginea, sunetul, costumația și
decorul etc.;
Dezvoltarea capacității de a recepta o
operă, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acesteia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative.
Dezvoltarea interesului pentru practicarea
sportului de performanță!
Vizionarea de documentare științifice
pentru evidențierea relațiilor dintre
structura și funcțiile organismului uman
Formarea de priceperi și deprinderi în ceea
ce privește observarea și analizarea
diferitelor elemente care compun o piesă
de teatru – subiectul, acțiunea,
actele/tablourile/scenele, personajele și
interacțiunile dintre ele, spațiul/spațiile
folosite, imaginea, sunetul, costumația și
decorul etc.;
Dezvoltarea capacității de a recepta o
operă, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acesteia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative.
Cunoasterea/diversificarea genurilor
muzicale
Înțelegerea unor evenimente importante ce
au marcat istoria Europei
Determinarea capacității de asumare a
riscurilor si consecințelor acțiunilor
individiale
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11C

Petreanu Victoria Daniela

12- 13

Incursiune în corpul uman

11C

Ciucă Ramona

13- 14

Traficul de persoane

11D

Vișan Roberto Cristian

9-10

Reflecții asupra sensului vieții.

11D

Voinea Maria

10- 11

Vizionarea unui film documentar;
dezbateri – Sarmizegetusa

11D

Petrov Luminița Mihaela

11- 12

Vizualizare documentare

11D

Ghita Despina

12- 13

Auditii muzicale

12A

Petrov Luminița Mihaela

10- 11

12A

Arinis Monica

11- 12

Vizualizare documentare
Film documentar: ,,Regina Maria a
Romaniei”

12A

Ghinescu Pandele

12A
12B
12B

Margaritescu Luciana
Telesman Ionel
Telesman Ionel

12- 13
13- 14
9-10
10- 11

Sportul
Tradiții și obiceiuri de iarna
Mentinerea greutatii optime
Mentinerea greutatii optime

12B

Petrică Nicoleta

11- 12

Monarhia din România

12- 13

Viața religioasă în timpul
pandemiei. Cum ne regăsim liniștea
sufletească

12B

E&T MD

Vișan Roberto Cristian

Sublinierea importanței vieții si valorizarea
ei indiferent de vârsta celor cu care
interacționăm
Vizionarea de documentare științifice
pentru evidențierea relațiilor dintre
structura și funcțiile organismului uman
Informarea elevilor despre tipurile de trafic
persoane și modalitățile de combatere a
acestora
Determinarea capacității de asumare a
riscurilor si consecințelor acțiunilor
individiale
Sublinierea importanței vieții si valorizarea
ei indiferent de vârsta celor cu care
interacționăm
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un film
documentar (etnogeneza românească –
originea limbii române; romanitatea
românilor);
Dezvoltarea gândirii critice, prospective și
sistemice.
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Cunoasterea/diversificarea genurilor
muzicale
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Constientizarea valorilor din istoria
romanilor.
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Cunostinte noi
Stil de viata sănătos
Stil de viața sănătos
Cunoașterea trecutului și cinstirea
strămoșilor
Dezvoltarea empatiei
Grija față de sănătatea sufletească
personală
Grija față de sănătatea sufletească a

9

semenilor
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9-10

Literatura și cinematografiar

10- 11

Sportul

Ghita Despina

11- 12

Auditii muzicale

12C

Petrov Luminița Mihaela

12- 13

Vizualizare documentare

12D

Ghita Despina

8-9

Auditii muzicale

12D
12D

Petreanu Victoria Daniela
Popescu Maria

9-10
10- 11

5A
5A

Arinis Monica
Ionică Amalia

10- 11
11- 12

Bioetica în genetica umană
Literatura și cinematografiar
Film documentar,,Cele 7 minuni ale
lumii antice”
Matematica distractiva

5A

Arinis Monica

12- 13

5A

Niculae Alina Elena

13- 14

6A

Dubit Nicoleta

9-10

6A

Niculae Alina-Elena

11- 12

6A
6A

Florescu Simona
Ionică Amalia

12- 13
13- 14

Jocurile Olimpice
"În lumea cărților"- Concurs de
lectură ( Micul Prinț, Antoine de
Saint-Exupéry)
Mari personalități ale literaturii
române
Matematica distractiva

6A

Petreanu Victoria Daniela

14- 15

Curiozități din lumea plantelor

7A

Barbu Raluca

9-10

Sportul

7A

Stoian Cătălin

10- 11

English for fun

7A

Onofrei Margareta

11- 12

Ecranizări după opere literare

7A

Onofrei Margareta

12- 13

Ecranizări după opere literare

12C

Popescu Maria

12C

Ghinescu Pandele

12C

Drepturi si indatoriri in societate
"În lumea cărților " - Concurs de
lectură ( Micul Prinț, Antoine de
Saint-Exupéry)

Romane celebre și ecranizări celebre
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Cunoasterea/diversificarea genurilor
muzicale
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Cunoasterea/diversificarea genurilor
muzicale
Vizionări de documentare științifice pentru
cunoașterea aplicațiilor geneticii umane
Romane celebre și ecranizări celebre
Cresterea interesului pentru istorie
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Constientizarea responsabilitatilor in
scoala si familie
Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru lectură și îmbogățirea vocabularului
Cunostrea insemnatatii J.O
Dezvoltarea spiritului de fai -play si de
competitie.
Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru lectură și îmbogățirea vocabularului
Cunoașterea și aprecierea valorilor culturii
naționale
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Vizionarea de documentare științifice
pentru cunoașterea structurii, funcțiilor și
adaptărilor plantelor la diferite condiții de
mediu
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Familiarizare elevilor cu arta
cinematografică, punerea in scenă a
textului dramatic, dezvoltarea
competențelor comunicative
Familiarizare elevilor cu arta
cinematografică, punerea in scenă a
textului dramatic, dezvoltarea
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7A

Arinis Monica

13- 14

Film documentar: ,,Primul Razboi
Mondial”

7A

Ciucă Ramona

14- 15

Să invățăm franceza prin jocuri
educative

7A

Barbu Raluca

15- 16

Sportul

8A
8A
8A

Arinis Monica
Ionică Amalia
Florescu Simona

9-10
10- 11
11- 12

,,Istoria altfel” -curiozitati in istorie
Matematica distractiva
Muzeul Grigore Antipa - tur virtual

8A

Ciucă Ramona

12- 13

Să invățăm franceza prin jocuri
educative

8A

Tudor Carmen Oana

13- 14

English Nowadays

8A

Toma Mihaita Daniel

14- 15

Sportul

8A

Toma Mihaita Daniel

15- 16

Sportul

9A

Voicu Daniela

10- 11

Incursiune in lumea stiintei

9A

Ghinescu Pandele

11- 12

9A

Niculae Alina Elena

12- 13

9A
9A

Niculae Alina Elena
Mihai Daniela

12- 13
13- 14

9A

Florescu Simona

14- 15

Sportul
"Tradiții și obiceiuri de Crăciun în
Franța"
"Tradiții și obiceiuri de Crăciun în
Franța "
Biblioteca on-line
Muzeul Țăranului Român - tur
virtual

9B
9B
9B
9B

Dumitru Nadina Dacia
Popescu Maria
Margaritescu Luciana
Margaritescu Luciana

10- 11
11- 12
14- 15
15- 16

9C

Mihai Daniela

9C
9C

Niculae Alina-Elena
Tudor Carmen Oana

9- 10
10- 11
11- 12

Vizionare film documentar “ Școala
părinților”
Muzee celebre
Tradiții și obiceiuri de iarna
Tradiții și obiceiuri de iarna
Vizitarea unor muzee din țară și
străinătate
"Tradiții și obiceiuri de Crăciun în
Franța"
English Nowadays

Cresterea interesului pentru studiul istorie
Familiarizarea elevilor cu expresii și
structuri gramaticale specifice limbii
vorbite
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltarea interesului pentru studiul
istoriei.
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Îmbogățirea cunoștințelor
Familiarizarea elevilor cu expresii si
structuri gramaticale specifice limbii
vorbite
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltarea respinsabilitatii sociale de
ingrijire a mediului inconjurator
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Formarea
Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru cultura și civilizația franceză
Creșterea interesului pentru cultură
Cunoașterea patrimoniului cultural român
Influența calculatorului și a telefonului
asupra copilului, despre agresiunea
virtuală prin intermediul mijloacelor
media.
Dezvoltarea gustului pentru arta
Cunostinte noi
Cunostinte noi
Creșterea interesului pentru cultură
Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru cultura și civilizația franceză
To enrich students' vocabulary, to enable
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9C

Popescu Maria

12- 13

Muzee celebre

9C

Petrov Luminița Mihaela

13- 14

Vizualizare documentare

9D

Tudor Carmen Oana

10- 11

English Nowadays

Clubul de film – Vizionarea
ecranizării romanului „Mara”, de
Ioan Slavici
Matematica distractiva

9D
9D

Voinea Maria
Ionică Amalia

11- 12
12- 13

9D
9D

Petrică Nicoleta
Mihai Daniela

13- 14
14- 15

5A

Răduță Titel

15- 16

În căutarea "Europei"
Jocuri educaționale on-line
Salvati planeta Pamant- activitate
culturala

10A

Ioana Lucia

10- 11

Colajul ca arta/Colajul în pictura

10A

Ghinescu Pandele

11- 12

Sportul

10A

Ciucă Ramona

12- 13

10A
10A
10A

Stoian Cătălin
Popescu Maria
Mihai Daniela

12- 13
13- 14
14- 15

Traficul de persoane
Documentaries as a source of
learning
Poezie și romanta
Experimente on- line

students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Dezvoltarea gustului pentru arta
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Formarea de priceperi și deprinderi în ceea
ce privește observarea și analizarea
diferitelor elemente care compun un film –
subiectul, acțiunile, personajele și
interacțiunile dintre ele, spațiul/spațiile
folosite, imaginea, sunetul, costumația și
decorul etc.;
Dezvoltarea capacității de a recepta o
operă, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acesteia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative.
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Cunoașterea și înțelegerea unor
evenimente care au marcat istoria omenirii
Dezvoltarea competențelor digitale
Abilitati practice- desen ,,Salvati planeta
Pamant"
Dezvoltarea capacității de exprimare
plastica, utilizând materiale, instrumente si
tehnici variate.
Cunoașterea și utilizarea elementelor de
limbaj artistic;
Dezvoltarea imaginației si a creativității
artistice;
Amplificarea posibilității de receptare a
mesajului vizual-artistic.
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Informarea elevilor despre tipurile de trafic
persoane și modalitățile de combatere a
acestora
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Emoții și sensibilitate
Cunoașterea chimiei din punct de vedere
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10B

Petrov Luminița Mihaela

10- 11

Vizualizare documentare

10B
10B
10B

Florescu Simona
Margaritescu Luciana
Margaritescu Luciana

11- 12
13- 14
14- 15

Ion - vizionare de film
Tradiții și obiceiuri de iarna
Tradiții și obiceiuri de iarna

10C

Mihai Daniela

10C

Cobzaru Cristina

10- 11
11- 12

10C

Tudor Carmen Oana

12- 13

English Nowadays

10C

Cârstea Mihai Eugen

13- 14

1.Biografia marilor sportivi

10C

Cârstea Mihai Eugen

14- 15

10D

Prunaru Ionel Mihai

10- 11

10D

Petreanu Victoria Daniela

11- 12

10D

Popescu Maria

12- 13

Curiozități din lumea plantelor și
animalelor
Poezie și romanta, emoții și
sensibilitate

Siguranta pe Internet
Protecția mediului - o prioritate

Perspective profesionale in vremuri
de pandemie
Rezultatele sportivilor români la
jocurile olimpice

10D

Niculae Alina Elena

13- 14

"Campionii francofoni" - Susținerea
unor probe din cadrul concursului
Cangurul lingvist

10D

Ioana Lucia

14- 15

Colajul ca arta/Colajul în pictura.

11A

Petrică Nicoleta

11- 12

Europa unită

11A
11A

Petrov Luminița Mihaela
Margaritescu Luciana

12- 13
15- 16

Vizualizare documentare
Tradiții și obiceiuri de iarna

11B

Vișan Roberto Cristian

10- 11

Reflecții asupra sensului vieții.

practic
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Cunoașterea subiectului operei și a relației
literatură - artă cinematografică
Cunostinte noi
Cunostinte noi
Cunoașterea importanței utilizări în
siguranță a Internetului
Creșterea interesului pentru mediu
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Elevii vor fi capabili sa identifice
trasaturile comune marilor sportivi.
Elevii vor fi capabili sa enunte mai multe
variante profesii pe care ar putea sa le
urmeze plecand de la abilitatile pe care le
au.
Vizionare filme
Vizionări de documentare științifice pentru
evidențierea relațiilor dintre structura și
funcțiile organismelor vegetale și animale
Poezii și romanțe celebre
Familiarizarea elevilor cu atmosfera de
examen; Dobândirea deprinderilor de
muncă independentă și autonomie
personală; Stimularea încrederii în
propriile forțe și a independenței în gândire
Dezvoltarea sensibilitatii , a imaginației si
a creativității artistice.
Cunoașterea și utilizarea elementelor de
limbaj plastic.
Crearea unor lucrări care sa transmită
mesajul dorit.
Înțelegerea unor evenimente care au
marcat istoria Europei
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Cunostinte noi
Determinarea capacității de asumare a
riscurilor si consecințelor acțiunilor
individuale.
Sublinierea importanței vieții si valorizarea
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11B
11B

Ciucă Ramona
Cobzaru Cristina

11- 12
12- 13

Traficul de persoane
Dezvoltarea durabilă

11C
11C
11D

Popescu Maria
Cobzaru Cristina
Cobzaru Cristina

9-10
10- 11
9-10

Nuvele celebre și ecranizări celebre
Dezvoltarea durabilă
Dezvoltarea durabilă

10- 11

Clubul de teatru – Vizionarea piesei
de teatru „Chirița în provinție”, de
Vasile Alecsandri

11D

"Muzica bună nu are vârstă" Versuri ale unor melodii celebre:
La vie en rose, Et si tu n'existais pas
Documentaries as a source of
learning

11D

Niculae Alina Elena

11- 12

11D

Stoian Cătălin

11- 12

12A

Ghinescu Pandele

12A

Trana Mirela

11- 12

12A

Florescu Simona

12- 13

12B

Telesman Ionel

10- 11

Moromeții - vizionare de film
Tur virtual al Muzeului Judetului
Arges

11- 12

Clubul de film – Vizionarea
ecranizării romanului „Moromeții”
(vol I), de Marin Preda

12B

E&T MD

Voinea Maria

Voinea Maria

10- 11

Sportul
Asemanari si deosebiri intre Opera
si Opereta.

ei indiferent de vârsta celor cu care
interacționăm
Informarea elevilor cu privire la tipurile de
trafic persoane și modalitățile de
combatere a acestora
Creșterea interesului pentru mediu
Literatura romana, sursă de inspirație
pentru cinematografe
Creșterea interesului pentru mediu
Creșterea interesului pentru mediu
Formarea de priceperi și deprinderi în ceea
ce privește observarea și analizarea
diferitelor elemente care compun o piesă
de teatru – subiectul, acțiunea,
actele/tablourile/scenele, personajele și
interacțiunile dintre ele, spațiul/spațiile
folosite, imaginea, sunetul, costumația și
decorul etc.;
Dezvoltarea capacității de a recepta o
operă, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acesteia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative.
Învățarea limbii franceze prin cântec;
Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru cultura franceză; Îmbogățirea
cunoștințelor elevilor în ceea ce privește
interpreții de muzică francezi
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Familiarizarea elevilor cu cele doua genuri
muzicale.
Cunoașterea subiectului operei și a relației
literatură - artă cinematografică
Promovare artei și istoriei
Formarea de priceperi și deprinderi în ceea
ce privește observarea și analizarea
diferitelor elemente care compun un film –
subiectul, acțiunile, personajele și
interacțiunile dintre ele, spațiul/spațiile
folosite, imaginea, sunetul, costumația și
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12B

Petrică Nicoleta

12- 13

Disidența anticomunistă
Inserția socio- profesională a
absolvenților

12B

Ciucă Ramona

13- 14

12C

Petrică Nicoleta

9-10

12C

Popescu Maria

10- 11

Disidența anticomunistă
Romane celebre și ecranizări
celebre

12C

Vișan Roberto Cristian

11- 12

Viața religioasă în timpul
pandemiei. Cum ne regăsim liniștea
sufletească

12D

Badircea Nicușor

8-9

Alimentația sănătoasă

12D
12D

Badircea Nicușor
Ionică Amalia

9-10
10- 11

12D

Popescu Maria

11- 12

Europa unita
Matematica distractiva
Romane celebre și ecranizări
celebre

5A

Stoian Cătălin

10- 11

English for fun

5A

Răduță Titel

11- 12

5A
5A

Trana Mirela
Ionică Amalia

12- 13
13- 14

5A

Răduță Titel

14- 15

5A

Răduță Titel

16- 17

Învătăm să circulăm corect
Asemanari si deosebiri intre Opera
si Opereta
Matematica distractiva
Salvati planeta Pamant- efectele
omului asupra mediului
inconjurător
Salvati planeta Pamant- activitate
culturala

6A
6A

Dubit Nicoleta
Dubit Nicoleta

8- 9
9- 10

Sportul
Sportul

decorul etc.;
Dezvoltarea capacității de a recepta o
operă, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acesteia;
Dezvoltarea capacităţii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacităţilor interpretative.
Cultivarea sentimentului patriotic
Identificarea domeniilor de interes pe piața
muncii; analiza competențelor personale
Păstrarea recunoștinței celor ce s-au
sacrificat
Dezvoltarea gustului pentru arta
cinematografica și literatura
Dezvoltarea empatiei
Grija față de sănătatea sufletească
personală
Grija față de sănătatea sufletească a
semenilor
Documentare și înțelegerea necesității unei
alimentații echilibrate
Înțelegerea importantei transformărilor
social politice în ultima perioada
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Dezvoltarea gustului pentru arta
cinematografica și literatura română
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Cunoasterea si respectarea semnelor de
circulatie pe strada si la spatiile de joaca.
Invatarea, respectarea si punerea in
practica a regulilor privind circulatia cu
bicicleta, role sau trotinete, in spatiul
public, sosele, parcuri etc.
Familiarizarea elevilor cu cele doua genuri
muzicale.
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Cunoașterea și conștientizarea valorii
păstrări mediului înconjurător
Abilitati practice- desen ,,Salvati planeta
Pamant"
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
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"În lumea cărților " - Concurs de
lectură (Micul Prinț, Antoine de
Saint-Exupéry)

6A

Niculae Alina Elena

10- 11

6A
6A

Tudor Carmen Oana
Raicu Badea Nicoleta

11- 12
12- 13

6A

Trana Mirela

13- 14

English Nowadays
Fizica prietenoasa
Asemanari si deosebiri intre Opera
si Opereta

7A
7A
7A

Petreanu Victoria Daniela
Ionică Amalia
Ionică Amalia

10- 11
11- 12
12- 13

Incursiune în corpul uman
Matematica distractiva
Matematica distractiva

7A

Ioana Lucia

13- 14

Roboți din carton si alte materiale

7A
7A
8A
8A
8A

Ilie Mihaela
Raicu Badea Nicoleta
Florescu Simona
Florescu Simona
Raicu Badea Nicoleta

14- 15
15- 16
9-10
10- 11
11- 12

Apa- izvorul vieții
Fizica prietenoasa
Vizionare de film - Ho ho ho!
Vizionare de film - Ho ho ho!
Fizica prietenoasa

8A

Ioana Lucia

12- 13

Tehnicile moderne ale
colajului/Decupajul

8A

Ilie Mihaela

13- 14

Apa- izvorul vieții

8A

Toma Mihaita Daniel

14- 15

Sportul

8A
9A

Toma Mihaita Daniel
Petrică Nicoleta

15- 16
10- 11

Sportul
În căutarea "Europei"

9A

Ioana Lucia

11- 12

Macheta unei clădiri din diverse
materiale

Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru lectură și îmbogățirea vocabularului
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Familiarizarea elevilor cu cele doua genuri
muzicale.
Vizionarea de documentare științifice
pentru evidențierea relațiilor dintre
structura și funcțiile organismului uman
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Crearea unor structuri plastice
personalizate.
Determinarea creativității artistice si a
gustului estetic.
Dezvoltarea gandirii în utilizarea
materialelor si instrumentelor de lucru.
Conștientizarea rolului apei în organism;
Identificarea surselor de poluare a apei.
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Divertisment
Divertisment
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Captarea atenției asupra noilor tehnici
artistice în cadrul colajelor.
Determinarea unor concepții novatoare în
prezentarea imaginilor.
Formarea unor deprinderi în care sa se
dezvolte intuiția estetică.
Conștientizarea rolului apei în organism;
Identificarea surselor de poluare a apei.
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Înțelegerea trecutului
Dezvoltarea abilitatilor practice.
Educarea simțului estetic si dezvoltarea
imaginației artistice.
Determinarea mesajului dorit în actul de
creativitate.
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9A

Mihai Daniela

9A

Florescu Simona

13- 14

9A

Stoian Cătălin

14- 15

9B
9B

Trana Mirela
Mihai Daniela

10- 11
11- 12

9B

Niculae Alina Elena

12- 13

9B
9B
9C
9C

Stoian Cătălin
Raicu Badea Nicoleta
Margaritescu Luciana
Margaritescu Luciana

13- 14
14- 15
9-10
10- 11

Utilizare de programe dezvoltare
pagini WEB
Muzeul Țăranului Român - tur
virtual
Documentaries as a source of
learning
Asemanari si deosebiri intre Opera
si Opereta
Felicitari virtuale de Crăciun
"Tradiții și obiceiuri de Crăciun în
Franța"
Documentaries as a source of
learning
Fizica distractiva
Tradiții și obiceiuri de iarna
Tradiții și obiceiuri de iarna
Creștinul în societatea
contemporană. Grija față de
aproapele în timpul pandemiei.
Fizica distractiva
Fizica distractiva

12- 13

9C
9C
9D

Vișan Roberto Cristian
Raicu Badea Nicoleta
Raicu Badea Nicoleta

12- 13
13- 14
10- 11

9D
9D
9D

Petrov Luminița Mihaela
Petreanu Victoria Daniela
Mihai Daniela

11- 12
12- 13
13- 14

9D

Trana Mirela

14- 15

10D

Prunaru Ionel Mihai

9- 10

Vizualizare documentare
Curiozități din lumea vie
Biblioteca on-line
Asemanari si deosebiri intre Opera
si Opereta
Salvati planeta Pamant- efectele
omului asupra mediului
inconjurător

6A

Dubit Nicoleta

15- 16

Sportul

6A

Dubit Nicoleta

16- 17

Sportul

10A
10A

Iordache Florin Adrian
Popescu Maria

11- 12
12- 13

Oare ce personalitate am?
Poezie și romanta

10A

Petrov Luminița Mihaela

14- 15

10B

Iordache Luminita

10- 11

10B
10B

Iordache Luminita
Iordache Florin Adrian

11- 12
12- 13

Vizualizare documentare
Dascalul meu preferat- mentorul
meu
Sportul-un stil de viață pentru toată
lumea.
Oare ce personalitate am?

Dezvoltarea competențelor digitale
Cunoașterea patrimoniului cultural român
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Familiarizarea elevilor cu aceste doua
genuri muzicale.
Dezvoltarea competențelor digitale
Formarea și cultivarea interesului elevilor
pentru cultura și civilizația franceză
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Cunostinte noi
Cunostinte noi
Dezvoltarea sentimentului de sprijin pt.
grupurile vulnerabile.
Asocierea respectării regulilor, cu grijă
față de semeni.
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Cunoașterea altor perspective ale fizicii
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Vizionări de documentare științifice
Creșterea interesului pentru cultură
Familiarizarea elevilor cu cele doua genuri
muzicale.
Cunoașterea și conștientizarea valorii
păstrări mediului înconjurător
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Identificarea propriei personalitati pe baza
unor teste psihologice
Emoții și sensibilitate
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Pledoarie pentru profesorul perfect. ....
discuții finalizate cu un chestionar.
Un eseu despre motivul pentru care trebuie
să faci sport.
Identificarea propriei personalitati pe baza
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unor teste psihologice
10B

10C

Florescu Simona

Vișan Roberto Cristian

13- 14

Muzeul Țăranului Român - tur
virtual

11- 12

Cum transpunem în practică legea
morală creștină. Decalogul faptelor
bune in timpul pandemiei

Clubul de folclor – Audiție de
cântece patriotice, colinde, doine și
balade
Tradiții și obiceiuri de iarna
Tradiții și obiceiuri de iarna
Poezie și romanta

10C
10C
10C
10D

Voinea Maria
Margaritescu Luciana
Margaritescu Luciana
Popescu Maria

12- 13
14- 15
15- 16
10- 11

10D

Petrică Nicoleta

11- 12

10D

Prunaru Ionel Mihai

11- 12

Europa unită
Rezultatele sportivilor români la
jocurile olimpice

10D

Zafiu Mariana

12- 13

jocuri matematice

10D

Petrică Nicoleta

13- 14

Napoleon și moștenirea antichității

11
BCD

11A

E&T MD

Niculae Alina-Elena

10- 11

Vișan Roberto Cristian

10- 11

<<Muzica bună nu are vârstă>> Versuri ale unor melodii celebre:
La vie en rose, Et si tu n’existais
pas

Reflecții asupra sensului vieții

Cunoașterea valorilor culturii naționale
Capacitatea de a proiecta actiuni concrete
de transpunere a legii morale in plan
personal.
Capacitatea de a realiza proiecta
miniproiecte de transpunere a legii morale
in plan social.
Faptele bune ca expresie a prezenței active
în societatea contemporană.
Lărgirea orizontului cultural, în domeniul
cercetării folclorice, cunoaşterea
obiceiurilor şi a tradiţiilor naționale/
locale;
Dezvoltarea capacității de a recepta un
text, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un text de natură
folclorică (datini şi obiceiuri);
Dezvoltarea capacității de a exprima
emoțiile prilejuite de interpretarea
producţiilor folclorice.
Cunostinte noi
Cunostinte noi
Emoții și sensibilitate
Înțelegerea unor evenimente care au
marcat istoria Europei
Vizionare filme
să perceapă activitățile matematice ca pe
un sport al minții
Cunoașterea trecutului și înțelegerea unor
evenimente importante ce au marcat lumea
Ȋnvățarea limbii franceze prin cântec;
Formarea şi cultivarea interesului elevilor
pentru cultura franceză; Ȋmbogățirea
cunoştințelor în ceea ce priveşte interpreții
de muzică franceză
Determinarea capacității de asumare a
riscurilor si consecințelor acțiunilor
individuale
Sublinierea importanței vieții si valorizarea
ei indiferent de vârsta celor cu care
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11A

Stoian Cătălin

12- 13

Documentaries as a source of
learning

11B

Stoian Cătălin

10- 11

English for fun

11B

Ghita Despina

11- 12

Auditii muzicale

11B

Badea Andrei

12- 13

Dezbatere asupra ,,Consumului de
substanțe interzise"

11B
11C

Voinea Maria
Surigiu Ligia

13- 14
8- 9

Clubul de folclor – Audiție de
cântece patriotice, colinde, doine și
balade
Matematica distractivă

11C

Popescu Maria

9-10

Nuvele celebre și ecranizări celebre

11C

Gîlcă Claudiu Gabriel

10- 11

English for Fun

11D

Tudor Carmen Oana

10- 11

English Nowadays

12
ABC
D

E&T MD

<<Ȋntreabă şi câştigă>> - Concurs
de limba franceză
Niculae Alina-Elena

11- 12

12A

Petreanu Victoria Daniela

10- 11

Bioetica în genetica umană

12A

Stoian Cătălin

11- 12

12A
12A

Ciucă Ramona
Gîlcă Claudiu Gabriel

12- 13
12- 13

English for fun
Inserția socio- profesională a
absolvenților
English for Fun

interacționăm
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Cunoasterea/diversificarea genurilor
muzicale
Conștientizarea colectivului de elevi
asupra impactului negativ creat de
consumul acestora
Lărgirea orizontului cultural, în domeniul
cercetării folclorice, cunoaşterea
obiceiurilor şi a tradiţiilor naționale/
locale;
Dezvoltarea capacității de a recepta un
text, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un text de natură
folclorică (datini şi obiceiuri);
Dezvoltarea capacității de a exprima
emoțiile prilejuite de interpretarea
producţiilor folclorice.
Adaptarea la noutățile matematici
Literatura și cinematografia, modalitati de
cunoaștere a adevărului
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Dezvoltarea competențelor de comunicare
în limba franceză; Dezvoltarea imaginației
şi a creativității elevilor; Stimularea
interesului elevilor pentru cunoaştere
Vizionări de documentare științifice pentru
cunoașterea aplicațiilor geneticii umane
Învățarea limbii engleze prin metode
distractive
Identificarea domeniilor de interes pe piața
muncii; analiza competențelor personale
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
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12A

Arinis Monica

13- 14

Film documentar

12B

Petrov Luminița Mihaela

10- 11

Vizualizare documentare

12B
12B
12C

Tudor Carmen Oana
Margaritescu Luciana
Ionică Amalia

11- 12
13- 14
9-10

English Nowadays
Tradiții și obiceiuri de iarna
Matematica distractiva

12C

Gîlcă Claudiu Gabriel

11- 12

English for Fun

12C
12D

Niculae Alina Elena
Petrică Nicoleta

12- 13
9-10

"Întreabă și câștigă" - Concurs de
limba franceză
Disidența anticomunistă

12D

Iordache Florin Adrian

10- 11

12D

Ciucă Ramona

11- 12

12D
5A
5A
5A

Tudor Carmen Oana
Arinis Monica
Florescu Simona
Florescu Simona

12- 13
10- 11
11- 12
12- 13

5A

Stoian Cătălin

13- 14

English Nowadays
Invatam istoria prin joc
Ne jucăm și învățăm - rebusuri
Mari scriitori români
Documentaries as a source of
learning

5A
6A

Răduța Titel
Ionică Amalia

14- 15
11- 12

Sanătatea alimentației
Matematica distractiva

6A
6A

Arinis Monica
Ionică Amalia

12- 13
12- 13

Traditii si obiceiuri la romani; PPT
Matematica distractiva

6A

Vișan Roberto Cristian

13- 14

Să ne regăsim rădăcinile sacre.
Pelerinaj virtual în județul Argeș

Lectii de viata din carti
Inserția socio- profesională a
absolvenților

mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
Dezvoltarea interesului pentru istorie
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Cunostinte noi
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
Dezvoltarea competențelor de comunicare
în limba franceză;
Stimularea interesului pentru cunoaștere;
Dezvoltarea imaginației și a creativității
elevilor
Cultivarea sentimentului patriotic
Identificarea unor invataturi practice din
marile capodopere ale literaturii universale
Identificarea domeniilor de interes pe piața
muncii
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Interes pentru studiul istoriei
Dezvoltarea vocabularului
Cunoașterea valorilor culturii naționale
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Constientizarea rolului unei alimentatii
echilibrate in dezvoltarea armonioasa a
omului
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Promovarea valorilor traditionale ale
poporului roman
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Cunoasterea reperelor arhitecturale
religioase din judetul Argeș
Rolul pelerinajului în viața creștină
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6A

Tudor Carmen Oana

14- 15

English Nowadays

7A

Barbu Raluca

9-10

Sportul

7A

Ciucă Ramona

10- 11

7A
7A

Arinis Monica
Ionică Amalia

11- 12
13- 14

Să invățăm franceza prin jocuri
,,Acceptarea celuilalt” discutii
libere
Matematica distractiva

7A

Petreanu Victoria Daniela

13- 14

7A

Stoian Cătălin

14- 15

Incursiune în corpul uman
Documentaries as a source of
learning

7A

Barbu Raluca

15- 16

Sportul

8A

Petreanu Victoria Daniela

11- 12

Sănătatea - bunăstare fizică,
mentală, socială și morală

8A

Petrov Luminița Mihaela

12- 13

Vizualizare documentare

8A
8A

Ciucă Ramona
Arinis Monica

13- 14
14- 15

8A

Florescu Simona

15- 16

Să invățăm franceza prin jocuri
Curiozitati in istorie
Discurs motivațional pe teme
educaționale - urmărirea unui
discurs on-line

8A

Toma Mihaita Daniel

16- 17

Sportul

8A

Toma Mihaita Daniel

17- 18

9A

Trana Mirela

10- 11

Sportul
Asemanari si deosebiri intre Opera
si Opereta

9A

Petrov Luminița Mihaela

11- 12

Vizualizare documentare

9A

Iordache Florin Adrian

13- 14

9A
9B

Florescu Simona
Dumitru Nadina Dacia

14- 15
10- 11

Jocurile logice, jocuri ale mintii
Discurs motivațional pe teme
educaționale - urmărirea unui
discurs on-line
Dascălul meu preferat - mentorul

Schituri, mânăstiri, troite - locuri sacre pe
meleaguri argeșene
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Familiarizarea elevilor cu expresii și
structuri gramaticale specifice limbii
vorbite
Excluderea discriminarii
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Vizionarea de documentare științifice
pentru evidențierea relației dintre structura
și funcțiile organismului uman
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Cunoașterea diverselor boli ce pot perturba
starea de sănătate, pe termen scurt sau pe
termen lung;
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Familiarizarea elevilor cu expresii și
structuri gramaticale specifice limbii
vorbite
Cresterea interesului pentru studiul istoriei
Înțelegerea nevoii de educație pe tot
parcursul vieții
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Familiarizarea elevilor cu cele doua genuri
muzicale.
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Dezvoltarea abilitatilor cognitive prin
jocuri logice
Înțelegerea nevoii de educație pe tot
parcursul vieții
Pledoarie pt profesorul preferat .
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9B
9B

Dumitru Nadina Dacia
Petrică Nicoleta

11- 12
12- 13

9B
9B

Petrov Luminița Mihaela
Petreanu Victoria Daniela

13- 14
14- 15

9C
9C
9C
9C

Trana Mirela
Petrică Nicoleta
Popescu Maria
Petreanu Victoria Daniela

9-10
10- 11
11- 12
12- 13

Vizualizare documentare
Curiozități din lumea vie
Asemanari si deosebiri intre Opera
si Opereta
În căutarea Europei
Muzee celebre
Curiozități din lumea vie

9C

Tudor Carmen Oana

13- 14

English Nowadays

9D

Rabolu Elian Narcis

9-10

9D

Rabolu Elian Narcis

10- 11

Alimentatia in sport
Pregătirea fizică, piatra de temelie
in sportul de performanță

11- 12

Clubul de folclor – Audiție de
cântece patriotice, colinde, doine și
balade

12- 13

Creștinul în societatea
contemporană. Grija față de
aproapele în timpul pandemiei

13- 14

Sportul

11- 12
9- 10
10- 11

Sportul
Matematica distractivă
Sportul

9D

E&T MD

meu
Sportul un stil de viata pt toată
lumea
În căutarea Europei

Voinea Maria

9D

Vișan Roberto Cristian

10A

Ghinescu Pandele

11A

Ghinescu Pandele

11D
12C

Surigiu Ligia
Ghinescu Pandele

Un eseu despre motivul pt care trebuie sa
faci sport.
Cunoașterea trecutului
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Vizionări de documentare științifice
Familiarizarea elevilor cu cele doua genuri
muzicale.
Cunoașterea trecutului
Dezvoltarea gustului pentru arta
Vizionări de documentare științifice
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Cunoașterea ratiei alimentare specifice
sportului practicat.
Calități motrice
Lărgirea orizontului cultural, în domeniul
cercetării folclorice, cunoaşterea
obiceiurilor şi a tradiţiilor naționale/
locale;
Dezvoltarea capacității de a recepta un
text, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un text de natură
folclorică (datini şi obiceiuri);
Dezvoltarea capacității de a exprima
emoțiile prilejuite de interpretarea
producţiilor folclorice.
Dezvoltarea sentimentului de sprijin pt.
grupurile vulnerabile
Asocierea respectarii regulilor cu grija față
de semeni
Sprijinirea capacității de a nu îi ostraciza
pe cei bolnavi
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Adaptarea la noutățile matematici
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
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9A

Ghinescu Pandele

10A
10A
10A

Voicu Daniela
Petrică Nicoleta
Preda Ionut Costinel

10- 11
11- 12
12- 13

Sportul
Planeta Pamant - cele mai
spectaculoase fenomene de pe
Terra!
Napoleon și moștenirea antichității
Auditie muzicala.

10A

Ciucă Ramona

13- 14

Traficul de persoane

10A

Gîlcă Claudiu Gabriel

13- 14

English for Fun

10A

Gîlcă Claudiu Gabriel

13- 14

English for Fun

10A

Ciucă Ramona

14- 15

10B
10B

Stoian Cătălin
Preda Ionut Costinel

10- 11
11- 12

Traficul de persoane
Documentaries as a source of
learning
Auditie muzicala.

10B

Petreanu Victoria Daniela

12- 13

10B

Voicu Daniela

13- 14

Curiozități din lumea plantelor și
animalelor
Planeta Pamnt-cele mai
spectaculoase fenomene naturale de
pe Terra

10B

Ioana Lucia

14- 15

Colajul ca arta/Colajul în pictura.

10C

Preda Ionut Costinel

10- 11

Auditie muzicala.

10C

Ioana Lucia

11- 12

Colajul ca arta/Colajul ca pictura.

12- 13

Vineri,
27.11.2020

E&T MD

ramuri sportive
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltarea responsabilitatii sociale de
protectie si ingrijire a mediului
inconjurator!
Cunoașterea trecutului
Recunoasterea genurilor audiate.
Informarea elevilor cu privire la tipurile de
trafic persoane și modalitățile de
combatere a acestora
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
Informarea elevilor despre tipurile de trafic
persoane și modalitățile de combatere a
acestora
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Recunoasterea genurilor audiate.
Vizionări de documentare științifice pentru
evidențierea relațiilor dintre structura și
funcțiile organismelor vegetale și animale
Dezvoltarea responsabilitatii sociale de
protectie si ingrijire a mediului
inconjurator!
Utilizarea elementelor de limbaj plastic.
Dezvoltarea abilităților practice.
Dezvoltarea imaginației si a simțului
estetic în aplicarea cunoștințelor artistice.
Recunoasterea genurilor de muzica audiate
si a instrumentelor folosite.
Dezvoltarea receptivitatii.
Formarea unor deprinderi în care sa se
identifice intuiția estetică.
Dezvoltarea abilităților practice.
Dezvoltarea capacității de exprimare
plastica utilizând materiale si tehnici
variate.
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10C

Niculae Alina Elena

13- 14

10C
10D
10D

Voicu Daniela
Popescu Maria
Drăgan Codruța

15- 16
10- 11
11- 12

"Campionii francofoni " Susținerea unor probe din cadrul
concursului Cangurul lingvist
Planeta Pamant-cele mai
spectaculoase fenomene naturale de
pe Terra
Poezie și romanta
Psihologul ne pisează

10D

Voicu Daniela

12- 13

Planeta Pamant-cele mai
spectaculoase fenomene de pe Terra

10D
10D

Petrov Luminița Mihaela
Preda Ionut Costinel

13- 14
14- 15

Vizualizare documentare
Auditie muzicala.

11A

Petreanu Victoria Daniela

10- 11

Incursiune în corpul uman

11A

Ciucă Ramona

11- 12

Traficul de persoane

12- 13

Clubul de folclor – Audiție de
cântece patriotice, colinde, doine și
balade

11A

E&T MD

Voinea Maria

11B

Badea Andrei

10- 11

11B

Stoian Cătălin

11- 12

Prezentarea unor materiale sportive
motivaționale legate de sport (filme
, clipuri video )
Documentaries as a source of
learning

11B

Petrică Nicoleta

12- 13

Europa unită

11C

Ciucă Ramona

9-10

Traficul de persoane

Familiarizarea elevilor cu atmosfera de
examen; Dobândirea deprinderilor de
muncă independentă și autonomie
personală; Stimularea încrederii elevilor în
propriile forțe și a independenței în gândire
Dezvoltarea responsabilitatii sociale de
protectie si ingrijire a mediului
inconjurator!
Emoții și sensibilitate
Înțelegerea comportamentului în pandemie
Dezvoltarea responsabilitatii sociale de
protectie si ingrijire a mediului
inconjurator!
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Recunoasterea genurilor audiate.
Vizionarea de documentare științifice
pentru evidențierea relațiilor dintre
structura și funcțiile organismului uman
Informarea elevilor despre tipurile de trafic
persoane și modalitățile de combatere a
acestora
Lărgirea orizontului cultural, în domeniul
cercetării folclorice, cunoaşterea
obiceiurilor şi a tradiţiilor naționale/
locale;
Dezvoltarea capacității de a recepta un
text, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un text de natură
folclorică (datini şi obiceiuri);
Dezvoltarea capacității de a exprima
emoțiile prilejuite de interpretarea
producţiilor folclorice.
Conștientizarea elevilor asupra practicării
unui sport de performanță, importanța
ambiției a motivație în îndeplinirea unor
obiective
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Înțelegerea unor evenimente care au
marcat istoria Europei
Informarea elevilor despre tipurile de trafic
persoane și modalitățile de combatere a
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11C

Ghinescu Pandele

11C

11C
11D

10- 11

Sportul

Gîlcă Claudiu Gabriel

11- 12

Popescu Maria
Petrov Luminița Mihaela

12- 13
9-10

English for Fun
Este tehnologia un mod de viata în
situația în care se afla omenirea
acum?
Autocunoastere

11D

Voinea Maria

10- 11

Clubul de folclor – Audiție de
cântece patriotice, colinde, doine și
balade

11D

Tudor Carmen Oana

11- 12

English Nowadays

11D

Ghinescu Pandele

12- 13

Sportul

12
ABC
D

E&T MD

<<Ȋntreabă şi câştigă>> - Concurs
de limba franceză
Niculae Alina-Elena

10- 11

12A

Ciucă Ramona

10- 11

12A

Florescu Simona

11- 12

Inserția socio- profesională a
absolvenților
Discurs motivațional pe teme
educaționale - urmărirea unui
discurs on-line

12A

Gîlcă Claudiu Gabriel

12- 13

English for Fun

acestora
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
Păreri și opinii despre aceasta perioada
dificila pentru omenire
Descoperirea sinelui
Lărgirea orizontului cultural, în domeniul
cercetării folclorice, cunoaşterea
obiceiurilor şi a tradiţiilor naționale/
locale;
Dezvoltarea capacității de a recepta un
text, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un text de natură
folclorică (datini şi obiceiuri);
Dezvoltarea capacității de a exprima
emoțiile prilejuite de interpretarea
producţiilor folclorice.
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltarea competențelor de comunicare
în limba franceză;
Dezvoltarea imaginației şi a creativității
elevilor;
Stimularea interesului elevilor pentru
cunoaştere
Identificarea domeniilor de interes pe piața
muncii;
Analiza competențelor personale
Conștientizarea necesității educației pe tot
parcursul vieții
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
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12A
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Stoian Cătălin

12- 13

Documentaries as a source of
learning

Clubul de folclor – Audiție de
cântece patriotice, colinde, doine și
balade

12B

Voinea Maria

11- 12

12B
12B

Tudor Carmen Oana
Preda Ionut Costinel

12- 13
13- 14

12C

Popescu Maria

9-10

English Nowadays
Auditie muzicala.
Romane celebre și ecranizări
celebre

12C

Gîlcă Claudiu Gabriel

10- 11

English for Fun

12C

Iordache Florin Adrian

11- 12

Lectii de viata din carti

12C

Niculae Alina Elena

12- 13

"Întreabă și câștigă" - Concurs de
limba franceză

12D

Tudor Carmen Oana

10- 11

English Nowadays
Viața religioasă în timpul
pandemiei. Cum ne regăsim liniștea
sufletească.
Inserția socio- profesională a
absolvenților

12D

Vișan Roberto Cristian

10- 11

12D

Ciucă Ramona

12- 13

Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
Învățarea limbii engleze cu ajutorul
documentarelor
Lărgirea orizontului cultural, în domeniul
cercetării folclorice, cunoaşterea
obiceiurilor şi a tradiţiilor naționale/
locale;
Dezvoltarea capacității de a recepta un
text, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale
acestuia;
Formarea deprinderii de a extrage
informaţii esențiale dintr-un text de natură
folclorică (datini şi obiceiuri);
Dezvoltarea capacității de a exprima
emoțiile prilejuite de interpretarea
producţiilor folclorice.
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Recunoasterea genurilor audiate.
Dezvoltarea gustului pentru arta
cinematografica
Dezvoltarea capacitatii de receptare a
mesajului oral;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala;
Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a
interesului pentru studiul limbii engleze.
Identificarea unor invataturi practice din
marile capodopere ale literaturii universale
Dezvoltarea competențelor de comunicare
în limba franceză;
Stimularea interesului elevilor pentru
cunoaștere;
Dezvolarea imaginației și a creativității
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Dezvoltarea empatiei
Grija față de sănătatea sufletească
personală
Grija față de sănătatea sufletească a
semenilor
Identificarea domeniilor de interes pe piața
muncii
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5A

Florescu Simona

10- 11

Vizionare de film - Salvându-l pe
Moș Crăciun

5A

Petreanu Victoria Daniela

11- 12

Viețuitoarele de pe Terra și mediul
lor de viață

5A
5A
5A
6A

Vișan Roberto Cristian
Ionică Amalia
Ionică Amalia
Petrică Nicoleta

12- 13
13- 14
13- 14
10- 11

Internetul- oglinda realității
religioase autentice?
Matematica distractiva
Matematica distractiva
Pe urmele lui Magellan

6A

Petrov Luminița Mihaela

11- 12

6A

Florescu Simona

12- 13

Vizualizare documentare
Vizionare de film - Salvându-l pe
Moș Crăciun

6A

Petreanu Victoria Daniela

13- 14

Curiozități din lumea animalelor

7A
7A
7A

Petrov Luminița Mihaela
Barbu Raluca
Ionică Amalia

10- 11
11- 12
12- 13

Vizualizare documentare
Școala mea frumoasă și curată!
Matematica distractiva

7A

Ilie Mihaela

13- 14

Consumă altfel!

7A
8A
8A
8A

Vișan Roberto Cristian
Toma Mihaita Daniel
Ionică Amalia
Ionică Amalia

14- 15
9-10
10- 11
11- 12

Tânărul creștin vector al speranței,
credinței si iubirii
Consuma altfel
Matematica distractiva
Matematica distractiva

8A

Petrov Luminița Mihaela

12- 13

Vizualizare documentare

8A

Vișan Roberto Cristian

13- 14

Gestionarea stărilor sufletești în
situații de criză!

Divertisment
Vizionarea de documentare științifice
pentru evidențierea relațiilor dintre
viețuitoare, precum și a adaptărilor
acestora la diferite medii de viață
Oferirea unor îndrumări prin care să se
poată depista informatiile false de cele
reale
Informarea corectă este valabilă și pentru
viața religioasă
Cum transformăm timpul petrecut pe
internet in timp de calitate.
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Cunoașterea trecutului
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Divertisment
Vizionarea de documentare științifice
pentru cunoașterea structurii, funcțiilor și
adaptărilor animalelor la diferite medii de
viață
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Cunoașterea valorilor școlii
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Informarea și documentarea despre
beneficiile consumului de alimente
sănătoase;
Modificarea comportamentului alimentar
in contextul noilor condiții de existență.
Suportul afectiv în perioadele dificile ale
vieții
Rolul tânărului în promovarea unei
atitudini optimiste.
Importanta alimentatiei sanatoase
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Dezvoltarea interesului pentru matematica
Observarea fenomenelor si si formarea
comportamentelor
Metode de control al anxietății exagerate
în contexte personale de criză
Metode de alungare a anxietății în
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8A

Toma Mihaita Daniel

15- 16

Sportul

8A

Toma Mihaita Daniel

16- 17

Sportul

9A

Vișan Roberto Cristian

10- 11

9A
9A
9A

Voicu Daniela
Margaritescu Luciana
Margaritescu Luciana

11- 12
13- 14
14- 15

Creștinul în societatea
contemporană. Grija față de
aproapele în timpul pandemiei.
Planeta Pamant-cele mai
spectaculoase fenomene naturale de
pe Terra
Tradiții și obiceiuri de iarna
Tradiții și obiceiuri de iarna

9B
9B

Iordache Florin Adrian
Popescu Maria

10- 11
11- 12

Jocurile logice, jocuri ale mintii
Muzee celebre

9B

Ilie Mihaela

12- 13

Consumă altfel!

9B

Ioana Lucia

13- 14

Macheta unei clădiri din diverse
materiale.

9C

Iordache Florin Adrian

9-10

Jocurile logice, jocuri ale mintii

9C

Ilie Mihaela

10- 11

Consumă altfel!

9C

Ghinescu Pandele

11- 12

Sportul

9C

Ioana Lucia

12- 13

Macheta unei clădiri din diverse
materiale.

contexte sociale de criză
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltarea sentimentului de sprijin pt.
grupurile vulnerabile
Asocierea respectarii regulilor cu grija față
de semeni
Sprijinirea capacității de a nu îi ostraciza
pe cei bolnavi
Dezvoltarea responsabilitatii sociale de
protectie si ingrijire a mediului
inconjurator!
Cunostinte noi
Cunostinte noi
Dezvoltarea abilitatilor cognitive prin
jocuri logice
Dezvoltarea gustului pentru arta
Informarea și documentarea despre
beneficiile consumului de alimente
sănătoase;
Modificarea comportamentului alimentar
in contextul noilor condiții de existență.
Determinarea procesului de creație
artistică.
Dezvoltarea simțului estetic si a gândirii pe
toate coordonatele artistice și funcționale.
Amplificarea posibilitatilor de exprimare a
sentimentelor, trăirilor personale.
Dezvoltarea abilitatilor cognitive prin
jocuri logice
Informarea și documentarea despre
beneficiile consumului de alimente
sănătoase;
Modificarea comportamentului alimentar
in contextul noilor condiții de existență.
Dezvoltare cunoștințe privind diverse
ramuri sportive
Dezvoltarea capacității de utilizare a
instrumentelor si materialelor diverse.
Determinarea gustului estetic în funcție de
materiale si tehnici.
Amplificarea posibilităților de transmitere
a mesajului artistic prin folosirea
elementelor de limbaj plastic la modul
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9C

Ioana Lucia

12- 13

Macheta unei clădiri din diverse
materiale.

9D

Ioana lucia

10- 11

Macheta unei clădiri din diverse
materiale.

9D

Ioana Lucia

10- 11

Macheta unei clădiri din diverse
materiale.

9D

Ilie Mihaela

11- 12

Consumă altfel!

9D

Iordache Florin Adrian

12- 13

Jocurile logice, jocuri ale mintii

9D
10C

Tudor Carmen Oana
Drăgan Codruța

13- 14
12- 13

English Nowadays
Psihologul ne pisează

11
BCD
Niculae Alina-Elena

Director,
prof. Corodi Silviu George

E&T MD

10- 11

<<Muzica bună nu are vârstă>> Versuri ale unor melodii celebre:
La vie en rose, Et si tu n’existais
pas

unitar și armonizarea acestora.
Dezvoltarea abilităților practice.
Cunoașterea și utilizarea elementelor de
limbaj plastic.
Dezvoltarea capacității de receptare a
mesajului artistic.
Educarea simțului estetic si a imaginației
artistice.
Dezvoltarea capacității de aplicare a
noțiunilor asimilate.
Dezvoltarea capacității de receptare a
mesajului artistic.
Cunoașterea și utilizarea elementelor de
limbaj plastic.
Dezvoltarea imaginației si a creativității.
Dezvoltarea capacității de exprimare
plastica utilizând materiale si tehnici
diferite.
Informarea și documentarea despre
beneficiile consumului de alimente
sănătoase;
Modificarea comportamentului alimentar
in contextul noilor condiții de existență.
Dezvoltarea abilitatilor cognitive prin
jocuri logice
To enrich students' vocabulary, to enable
students' communicative abilities, to
provide useful feedback
Înțelegerea comportamentului în pandemie
Ȋnvățarea limbii franceze prin cântec;
Formarea şi cultivarea interesului elevilor
pentru cultura franceză; Ȋmbogățirea
cunoştințelor în ceea ce priveşte interpreții
de muzică franceză

Director adjunct,
prof. Mihai Daniela
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