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1 Activități de voluntariat pentru susținerea Olimpiadei 
Naționale de Chimie (întâmpinarea participanților, 
însoțirea la punctele de cazare, acompanierea lor în 
petrecerea timpului liber: vizitarea orașului, vizite la 
muzee, la mall, vizionarea de spectacole) 

Inițierea în activitățile de voluntariat 
Socializare 

14-20 Covaci Magdalena 
Pop Aurora 
Chiorean Valentin 
Sovago Ramona 

IX H, X G, XI G 
- invitați: 
participanți 
ONC 

Fotografii 
Postere 
Masă rotundă 
Festivitatea de deschidere a 
ONC si de premiere  

2 Vizionarea unor filme documentare cu conținut 
geografic 

 9-11 Grad Viorica XII F  

3 „Biodiversitate și dezvoltare durabilă” (excursie în 
Tara Lăpușului)  

Dezvoltarea aptitudinilor de 
identificare și clasificare a 
organismelor vii 
Ecologizarea Rezervației Naturale de 
narcise de la Suciu de Sus 

Toata ziua Matiaș Carmen 
Podina Denisa 

V C, IX B, X C, 
D, E 
Liceul Teoretic 
„Petru Rareș” 
Ocolul Silvic 
Tg. Lăpuș 

Portofolii 
Concurs pe teme de diversitate 
Colectarea de plante 
medicinale 
Alcătuirea unui ierbar al școlii 

4 „Biologia în viața cotidiană și orientarea 
profesională” - vizitarea unor obiective din 
localitățile Șomcuta Mare și Mireșu Mare (S.C. 
MATIEȘ SRL, o farmacie, sediul Sanepid) 

Observarea si analizarea diversității 
biologice a zonei   
 Constatarea efectelor antropice în 
zonele respective   Cunoașterea 
tipurilor de cereale 
Observarea procesului de fabricare a 
sortimentelor de paine 
Cunoașterea responsabilităților unui 
biolog, ale unui medic, ale unui 
farmacist 

Toata ziua Pop Ramona XII E Fotografii 
Materiale ppt 

5 “Media-spring our springs” 
 Workshop multimedia- Planificarea  carierei 

Realizare prezentari, creare pagini 
web, creare broșuri 
Invățare prin colaborare, lucrul în 
echipă 

8-12 Maidan Alin 
Filip Adela 
Diaconescu Adriana 
Mihalyi Claudia 
Albu Dumitru 
Both Vali 
Donca Simona 

IX C, D, E 
XI C, XII D,  
X C 

Broșuri, site-uri, prezentări 
digitale 

6 Participare la Olimpiada Națională de Istorie  Iasi Șovago Adrian   
 Activități de voluntariat Formarea și dezvoltarea simțului 

civic și de întrajutorare a semenilor 
10-16 Mica Iosif X C Eseu despre activitatea de 

voluntariat desfășurată 
7 „Sfânta Liturghie-centrul cultului ortodox” 

Participarea la Sfânta Liturghie; momente de 
consiliere spirituală cu preotul duhovnic 

Argumentarea importanței sfințeniei 
în viața creștinului 
Respectul față de cele sfinte 

8-12 
Biserica 

Ortodoxă 
„Nașterea 

Domnului” 
Baia Mare 

Gligan Maria XII B Impact 



Nr. 

crt. 
Atelier (Activitate) Obiective 

Ora/ 

Spatiu 

Responsabil/ 

Coordonatori 

Participanti/ 

Invitati 
Evaluare 

8 „Creștinism transilvănean” Obținerea de informații despre viața 
monahală din Apuseni 
Cunoasterea trecutului, a 
începuturilor creștine transilvane 

Așezămintele 
monahale de 
la Crișani, 

parohia 
Densus 

Florian Alin Elevi din clasele 
V, VI, X, XI, 
XII 

Chestionare aplicate elevilor 
Eseuri pe tema: „Crestinism 
transilvănean” 
Întrebări, discuții pe tot 
parcursul activității 

9 „Elemente religioase în operele literare studiate” Recunoașterea valorilor religioase 
Reflectarea valorilor externe: binele, 
adevărul și frumosul în contexte 
religioase 
Identificarea rolului preotului în 
comunitatea tradițională 

10-12 Morar Rozalia 
Bilașco Claudia 

Clasele a-VIII-a Masă rotundă 
Desene cu tema propusă 
Texte despre contribuția 
preoților la dezvoltarea 
comunităților 
Referate pe această tema 

10 Manierele frumoase Insușirea bunelor maniere și aplicarea 
lor 

 Donca Silvia 
Catricicău Adrian 

VIII B, VIII C Album foto 

11 Vizita la Colegiul National „Gheorghe Sincai” - 
schimb de impresii 

  Filip Lucieta 
Palko Nela 
Rob Cristina 
Giesswein Ioana 

Elevii de la 
grupele de 
franceză și 
germană 

 

12 ”ALTFEL” – spectacol artistic Dezvoltarea creativității, a gustului 
estetic 

 Donca Simona V A, elevi din 
clasele V-XII 

Impresii spectacol 

13 „Charles Dickens” 
English literature-an Overview-prezentare generală 
Prezentare curente literare, fise de autor, prezentări 
power point 
Charles Dickens -200 ani de la nașterea autorului, 
vizionarea ecranizărilor „Marile speranțe”, „Oliver 
Twist” sau „David Copperfield”  

Familiarizarea elevilor cu literatura 
engleză și cu autorii de referință 
Realizarea unor prezentări biografice 
și a unor recenzii de carte 

 Schiopu Susana 
Lipovan Cristina 
Salajan Simona 
Czibere Doina 
Buciuman Angela 

IX A,B,F 
XI A, F, B 
XII F 

Aprecierea implicarii in 
realizarea prezentarilor 
Alcatuirea unor portofolii 

14 Simulare examen Cambridge Familiarizarea elevilor cu cerințele și 
structura examenelor internaționale 

8-14 Murean Hajnalka X A Marcarea prin notă a lucrărilor 
de simulare 

 Schimb școlar cu Liceul „Jean XIII” din Quintin, 
Franța 

Ameliorarea exprimării și înțelegerii 
orale în limba franceză a elevilor 
participanți 
Sensibilizarea cu elementele de 
cultură și civilizație franceză 
Promovarea imaginii CNVL 

Toată ziua Oros Paula 
Petrovan Ileana 
Lipovan Cristina 
Matiaș Carmen 
Păcurar Ioan 

37 de elevi din 
clasele IX, X, 
XI 

Impact 

15 Participare în Comisia Centrală Nationala la 
Olimpiada de Limba Germană  

 Tg. Jiu Pîrvu Gabriela   

16 Redactarea numărului 20 al revistei „Interferențe”  14-18 Lapoși Marina Colegiul de 
redacție 

Revista 

17 Prezentare de costume populare din zona 
Maramureșului 

  Florian Mihaela XI D  
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18 Vizite la casele memoriale „Octavian Goga” și ”Liviu 
Rebreanu” pe traseul Baia Mare-uuicea-Bistrița 
Năsăud 

Insușirea de noi informații cu privire 
la viața și activitatea literară ale 
scriitorilor ardeleni O.Goga și 
L.Rebreanu 
Dezvoltarea gustului estetic și 
stimularea plăcerii pentru lectură 

Toata ziua Ghita Florentina X B Prezentarea de către elevi a 
unor referate ce vizează 
biografia, parcursul școlar, 
debutul literar, operele 
valoroase ale scriitorilor vizați 
și aprecieri critice cu privire la 
creațiile acestora 

19 „Discursul public: forme și tehnici” 
 - atelier de lucru  

Exersarea tehnicilor de rostire a 
discursului public (fonetica, ținuta, 
comunicarea nonverbală si 
paraverbală) 

9-11 Friedrich Janina XII F Construirea unor alocțtiuni 
elegante la sfârșitul anului 
școlar 
Elaborarea în scris a 
gândurilor prilejuite de 
terminarea școlii, pentru 
revista „Gaudeamus” 

20 “Primul ajutor” (simulări de intervenții) Instruirea elevilor referitor la primul 
ajutor în caz de lipotimii, de raniri și 
în caz de înec 

11-12 Friedrich Janina 
Matias Carmen 

- elevii clasei  
a-XI-a F 

În situațiile menționate, elevii 
vor fi capabili să intervină 
corect și prompt 

21 „Drepturile și îndatoririle elevilor” Cunoașterea drepturilor și a 
îndatoririlor specifice 

10-12 Bilașco Claudia VII B 
av. Chiorean 
Ramona 

Texte prezentate la ora de 
dirigenție, discuții 

22 „Viitorul îmi aparține” 
Documentare la fața locului în privința alegerii 
profesiei și a instituției de învățământ superior (UBB, 
Cluj-Napoca) 

Informarea elevilor despre oferta 
instituțiilor de învățământ superior 

Toată ziua Muntean Corina XII A Alegerea instituției de 
învățământ superior potrivite 

23 „Personalități ilustre ale științei și tehnicii” Dezvoltarea orizontului de cunoaștere 
prin descoperirea unor iluștri oameni 
de știință români și străini 
Familiarizarea cu descoperirile lor 
din lumea știintei 
Selectarea, prelucrarea și prezentarea 
informațiilor  

9-11 Maries Gabriela - elevii clasei  
a- XII-a D 

Elaborarea unei reviste 

24 Desfășurarea concursului „Prin labirintul 
matematicii”  

Cultivarea creativității, a spiritului de 
competitivitate 

8-17 Boroica Gabriela 
Farcas Natalia 
Sfara Gheorghe 
Zlamparet Horia 
Darolti Erika 
Pop Radu 
Bob Robert 

Elevi din clasele 
IV-XII 

 Clasament, diplome 
  25 

26 Campionat de fotbal Dezvoltarea spiritului de echipă și de 
competiție 

9-13 Goia Anton Clasele IX-XII – 
băieți 

Clasament, diplome 
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27 „Cartea, prietena tinerilor” 
 Informarea teoretică asupra conținutului și a 
structurii cărții; învățarea CZU; realizarea de 
workshop-uri 

Popularizarea și valorificarea unor 
strategii novatoare pentru îndrumarea 
și optimizarea lecturii în rândul 
elevilor 
Valorificarea potențialului creator al 
elevilor în procesul instructiv-
educativ și extracurricular 
Realizarea unei colaborări eficiente 
între elevi, biblioteca școlara și CDI 

8-16 Ionescu Diana 
Petreuș Gina 

Voluntarii clasei 
a-X-a F 

Revizuirea rafturilor cu cărți 
din CDI, aplicând cunoștințele 
acumulate 

28 „Și tu fumezi?”       
29 ,,Lucaciștii au dexteritate”  - concurs de cultură 

generală (probe inspirate din concursul ,,Câștigi în 60 
de secunde”) 

Realizarea unui moment de 
destindere 
Descoperirea aptitudinilor speciale 

9-11 Consiliul  Elevilor 
din CNVL 

Elevii lucaciști Sondaje după concurs 
Evaluarea participanților de 
către un juriu 

30 ,,Ești bun la șah?” - campionat de șah Stimularea capacității intelectuale 11-13 Consiliul  Elevilor Elevii lucaciști Premierea câștigătorului 
 
 


