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ACTIVITATI 
EXTRAȘCOLARE 

DESFĂȘIRATE ÎN ANUL 
ȘCOLAR 2014- 2015 



• Vă prezentăm căteva dintre activitățile 
desfășurate  în anul școlar 2014-2015 .  



“Sărbătorește sănătos” 

Concurs de mese festive, machete, prezentări PPT 
-o activitate ce a stârnit interesul și creativitatea 
elevilor. 



HALLWEEN-2014 

• Elevii au fost antrenați într-o competiție de prezentare de  costume,  dovleci 
sculptați și machete realizate din materiale reciclabile, dovedind că munca 
în echipă este importantă. 



“Bethlehemul nostru” 

• Serbare școlară în cadrul căreia elevii și-au 
manifestat talentul în dans, teatru și muzică. 



“Să fim creativi”  • Ateliere hand made.   





Activități în parteneriat 

• În cadrul Saptămânii Europene a tineretului, 4-
10 Mai 2015,  consiliul școlar al elevilor a 
participat,la inițiativa președintelui CȘE, 
Alexandru Punei, la câteva activități organizate 
de Asociația ”Youth4 Nation”.  

 



Pașaport pentru 

         viitor                    



Festivalul luminii 



ZIUA EUROPEI 

• A fost sărbatorită în liceul nostru prin activități 
creative la clasă,care au îmbinat cunoștințe 
teoretice despre Uniunea Europeană, cu abilități 
practice. 

• Copiii au lucrat pe grupe de câte 3-4 elevi, 
sarcinile fiind împărțite între aceștia,pornind de 
la adunarea materialului,selectarea lui și 
confecționarea planșelor. 

• Activitatea s-a finalizat printr-un concurs pe 
școală. 



 Proiect  

    „Adolescenți împotriva violenței” 
•  Membrii ai CȘE  Liceul Tehnologic Câmpulung 

Moldovenesc au inițiat, în cadrul Proiectului "Adolescenți 
împotriva violenței ", o activitate prin care au transmis mesaje 
de prevenire și combatere a violenței în școală, familie și 
societate. Acestea au fost scrise cu mare grijă pe tricourile albe 
și pe pancartele cu care au defilat pe străzile orașului 
nostru,împreună cu câteva cadre didactice. 
Elevii s-au oprit apoi să discute despre factorii care facilitează 
dezvoltarea comportamentului violent,despre cum învață 
copiii violența, despre consecințe,despre tipuri de comunicare 
și tehnici de comunicare eficientă,  înțelegând la finalul 
activității că avem de ales întotdeauna între a avea dreptate și 
a fi echilibrați și fericiți!  





         ”  Mesajul meu antidrog ”-este o altă 
activitate desfășurată la școala noastră.Elevii și 
profesorul organizator au pregătit minuțios 
activitatea  care a avut un impact deosebit 
asupra elevilor.               

 

             


