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Nr.
crt.

Obiectivul Tipul şi denumirea
activităţii

Ziua şi 
data

Durata şi
intervalul
orar

Modalitaţi de 
organizare şi locul

Responsab
ili

Partici-
panti

Indicatori    
de evaluare

1.

sa constietizeze importanta 
unui comportament 
manierat;
-  să formuleze opinia 
proprie

sensibilizarea fata de 
frumusetile naturi
- sa manifeste interes fata 
de muzica audiata
 -sa devina constienti de 
simtul estetic si de nevoia 
de frumos a fiecaruia dintre
ei

- să stabilească anumite 
conexiuni între 
cunostintele acumulate 
  

Agresivitatea in scoala

Primavara in imagini

,, Le français par la 
musique

Vulcanii noroiosi

Luni
18.04.2016

1ora
9-10

2ore

10-12

 2 ore
12-14

  Sala de clasa

Biblioteca  
oraseneasca
Parc

 
Sala de clasa
Biblioteca 
oraseneasca

   

Prof. 
Tataru   A

Prof. 
Stefanescu
Carmen

Prof.   
Monac 
Simina

Elevii 
clasei 
a X-a B

Procese 
verbale
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2.
sa-si dezvolte interesul 
pentru capodoperele 
cultural-artistice
-sa devina constienti de 
simtul estetic si de nevoia 
de frumos a fiecaruia dintre
ei

“Azi cititor mâine 
scriitor
Lansare de carte  :Pr 
Mihail  Milea

Vizionare  film

 
Marţi
19.04.2016

3 ore
9-11

3 ore
11-14

  
Casa de cultra

Vizionare film  
cinematograf 

prof. Cucu  
Mioara

prof. Cucu  
Mioara
Prof.  Silion
Roxana

Elevii 
clasei 
a  X-a B

Fotografii 
Proces 
verbal

3.

 Elevii vor fi capabili:
- să stabilească anumite 
conexiuni între 
cunostintele acumulate 
 -să-si concentreze atentia 
pentru îndeplinirea unei 
sarcini

- să exerseze corect, în 
situaţii date, deprinderile 
comportamentale de bază;
-  sa constietizeze 
importanta unui 
comportament manierat;
-  să formuleze opinia 
proprie

 
,, Studii microscopice ”

”Tradi ţii de Paşti în 
familia mea”

-Fericirea se naste din 
sanatate-

Miercuri
20.04.2016

  2 ore
  8-10

4 ore
10-14

  Laboratorul de 
biologie

-Concurs 
gastronomic
,, Suntem ceea ce 
mancam!”
-Codul bunelor 
maniere-concurs
,,Ce reguli trebuie sa 
respectam la o masa 
festiva „-sala de 
clasa
-dezbatere in aer 
liber

 
Prof. 
Florea 
Nicolae

prof. Cucu  
Mioara

Elevii 
clasei 
a X-a B

Elevii 
clasei
 a X-a B

Proces-
verbal

Fotografii
Proces-
verbal



Liceul Teoretic ,,DUILIU  ZAMFIRESCU” Odobeşti
Clasa  a X-a B
Dirigintă- CUCU  MIOARA

4.
Elevii vor fi capabili:
să prezinte locurile 
importante pentru istoria, 
cultura şi civilizatia 
oraşului Focşani;

,, Istorie, cultura si 
civilizatie”

Joi
21.04.2016

6 ore
 8-14

Vizită la muzeele 
din  Focşani  si 
unitatile militare

 

prof. Cucu  
Mioara Elevii 

claselor
 a X-a B 

Fotografii

Proces-
verbal

5.  Elevii vor fi capabili:
Elevii vor fi capabili:
- să identifice instituţiile 

reprezentative pentru  
oraşul nostru; 

-să dezvolte interes pentru 
studierea arhitecturii şi a 
istoriei locale

 

  ”Odobeşti, oraşul meu!”
Vineri
22.04.2016

   

7 ore
 8-15

Drumeţie/Explorar
ea imprejurimilor 
Odobeştiului ,
vizitarea unor 
obiective

prof. Cucu  
Mioara

Elevii 
clasei
 a X-a B

Fotografii 

Proces 
-verbal

Diriginte, 
        Cucu  Mioara


