Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”
18-22 aprilie, 2016

În săptămâna 18-22 aprilie, 2016 Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus propune și organizează
activități specifice programului „Să știi mai multe să fii mai bun!”, în conformitate cu prevederile
OMEN nr. 3637/2014.

Activități la nivelul liceului
Liceul nostru propune activități generale, la care elevii pot participa individual, pe baza înscrierii. În
cadrul activităților de acest gen, pot participa elevi din mai multe clase, în limita locurilor disponibile.
Exemple de astfel de activități: Tinerii dezbat, Cross, Competiția de șah, etc.

Zile tematice
Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus, reprezentat de CA, propune diriginților și organizatorilor
de activități din școala noastră, o tematică pe zile a săptămânii 18-22 aprilie, după cum urmează:
-

Luni – Activități ecologice și de voluntariat;
Marți – Competiții și concursuri școlare;
Miercuri – Excursii, drumeții 1, vizionare de film/documentar;
Joi – Activități cultural-artistice;
Vineri – Activități metodice (lecții demonstrative / ateliere de lucru) 2.

Organizatorii activităților vor ține cont de tematica de mai sus în planificarea activităților proprii (în
cazul în care activitățile propuse la nivelul unei clase se încadrează în tematica propusă mai sus, vor fi
programate conform acesteia). Elevii care nu participă la activități la nivelul liceului vor participa
împreună cu dirigintele la activitățile planificate de acesta, la nivelul clasei.

Documente justificative
1. Planificarea activităților la nivelul clasei (în limita a patru ore zilnic: 8-12, respectiv 12-16) – vor
fi predate în format tipărit (la secretariat) sau electronic (petrica.galan@gmail.com);
2. Fișa de prezență a elevilor (6 ore/zi) – o păstrează dirigintele;
3. Fișa de activitate (pentru fiecare activitate în parte) – o păstrează dirigintele.

Excursii/drumeții
Solicitarea aprobării se face cu două săptămâni înainte de desfășurarea activității-deplasării. Se solicită
aprobare de la IŞJ Suceava doar pentru activitățile care se desfășoară în alt județ.
Pentru toate deplasările (care necesită/NU necesită avizul IŞJ Suceava) se transmit, până vineri, 8
aprilie, în format tipărit (prof. Galan Petrică) sau electronic (petrica.galan@gmail.com) următoarele
date: Denumirea activității, Data/Perioada, Locul de desfășurare, Modalitatea de deplasare (tren,
microbuz, autocar, etc.), Număr de participanți, Date de contact coordonator (nume și prenume,
telefon, email).
Succes în planificarea și desfășurarea activităților!
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Excursiile și drumețiile pot fi organizate și în alte zile ale săptămânii, în funcție de interesul elevilor.
Vor participa doar elevii claselor la care se susțin lecțiile demonstrative.

