
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
: 
 
 

COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŢIŢEICA”  

 
PARTENERI 

 
 Scoala generala nr.2 

 Scoala generala nr.7 

 Scoala generala nr.11 

 Scoala generala nr.14 

 Scoala generala nr.1 

 Scoala generala nr.4. 

 Scoala generala nr.3 
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 Scoala generala nr.15 

 Scoala generala Simian 

 Scoala generala Breznita 

 Scoala generala nr.5(Schela Cladovei) 

 Scoala generala nr.9 
 Scoala generala nr.6  
 Scoala generala Cerneti 

Ediţia a III-a 
 

Aprilie - Mai 

2014 
 

SCOPUL PROIECTULUI : 

 Dezvoltarea interesului elevilor pentru matematică, muzică, lectură 
si internet 

 Realizarea unor planuri personale şi motivarea pentru învăţarea 
continuă 

 Formarea şi utilizarea drepturilor de comunicare socială , verbală şi 
non verbală  

 Dezvoltarea unei metodologii de muncă intelectuală şi a capacităţii 
de explorare a realităţii înconjurătoare 

 Formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică 

 

CONŢINUTUL PROIECTULUI 

Fiecare unitate implicată va trebui să parcurgă următoarele faze : 

1. Participarea alături de organizatori, autorităţile locale şi parteneri media 
la activităţile comune. 

2. Organizatorii vor distribui tuturor participanţilor brosurile: ,,Matematica, 
muzica ratiunii” 

3. Unităţile implicate vor prezenta participanţilor importanţa matematicii,a 
muzicii  a lecturii si a internetului în formarea şi dezvoltarea 
personalităţii individului . 

4. Elevii vor realiza expoziţii de desene, oua incondeiate 

5. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii va fi formată din directorii,  
profesorii si invatatorii implicati din unitatile partenere. 

 
 
 

  Activităţile propuse se vor desfăşura astfel: 
 
1) “Ziua porţilor deschise”- se va prezenta şcoala participanţilor prezenţi 

                                  - se va proiecta filmul”Ţiţeica, un liceu pentru mileniul III”,  

      film realizat de elevii şcolii 

2) Concurs de desene şi picturi religioase ”Interculturalitate  şi spiritualitate” 

D-na profesoară Moacă Merima va primi lucrarile elevilor la sediul CNGT, 

serviciul secretariat, in perioada 12-15 mai 2014. Se va organiza o expoziţie cu 

vânzare.  Banii care se vor strânge vor fi oferiţi unui copil cu probleme sociale. 

3) Concurs de matematică „Micul Ţiţeica„ 

Concursul va dura o oră . Subiectele vor fi propuse de profesorii şcolii, ţinându-se 

cont de programa şcolară aferentă clasei a III-a şi a IV-a. 

4) Concurs de limba română „Călător prin lumea cărţii”  Concursul va dura o 

oră. Subiectele vor fi propuse de profesorii şcolii, ţinându-se cont de programa 

şcolară aferentă clasei a III-a şi a IV-a. 

5) Jocuri interactive de echipă - după terminarea lucrării de concurs, profesorii de 

informatică vor invita concurenţii în laboratorul de informatică, oferindu-le 

posibilitatea de a se relaxa prin participarea la jocuri pe calculator. 

6) Mini test IQ - va fi oferit copiilor după terminarea lucrării de concurs, în 

laboratorul de informatică, rezultatul testului fiind comunicat imediat. 

7) „Oameni de seamă: Gheorghe Ţiţeica”  concurs pe echipe dedicat zilelor 

Colegiului Naţional Gheorghe Ţiţeica - este un concurs pe echipe, premiat de 

liceu. Materialul informativ va fi oferit concurenţilor de către organizatori. 

8,9,10) Aceste activităţi se vor desfăşura la CNGT, unde se vor acorda diplome 

învăţătorilor şi elevilor participanţi, precum şi premii din partea organizatorilor. 

 



Activităţile proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
   Detalii suplimentare veţi primi la sediul Colegiului Naţional „Gheorghe Ţiţeica”.   

   Telefoane de contact: 0766276646 sau  0721079887 

Nr. Activitatea Data/ora Cine raspunde Participanti 

1. 

“Ziua porţilor deschise” 

Intâlnirea participanţilor cu profesorii din CNGT 

23- 25 aprilie 

2014 

 

Catedra de matematica CNGT 

Catedra de limba si literatura roamana CNGT 

Catedra de informatica CNGT 

- elevii claselor a III-a şi a IV-a din scolile partenere 

- Invăţători, profesori 

2. 

Concurs de desene şi picturi religioase 

”Interculturalitate  şi spiritualitate” 

12- 15 mai 2014 

 ora14 vineri 

Lucrarile vor fi aduse la prof. Moacă 

Merima(CNGT) in timpul orarului scolar. 

- elevii claselor a III-a şi a IV-a din scolile partenere 

- Invăţători, profesori, elevi din CNGT 

- mass media 

3. 

Concurs de matematică  

„Micul Ţiţeica„ 

17 mai 2014 

Ora9- 11 

-Catedra de matematică din 

CNGT  

 

- elevii claselor a III-a şi a IV-a din scolile partenere 

- Invăţători, profesori 

4. 
Concurs de limba română „Călător prin lumea 

cărţii” 

17 mai 2014 

Ora9- 11 

Catedra de  limba şi literatura româna  din 

CNGT 

- elevii claselor a III-a şi a IV-a din scolile partenere 

- Invăţători, profesori 

5. Jocuri interactive de echipă 
17 mai 2014 

Ora11 

-Catedra de  informatică  din CNGT - elevii claselor a III-a şi a IV-a din scolile partenere 

- Invăţători, profesori 

6. Mini test IQ 
17 mai 2013 

Ora11 

Catedra de informatică din CNGT - elevii claselor a III-a şi a IV-a din scolile partenere 

 

7. 
„Oameni de seamă: Gh. Ţiţeica”  concurs pe echipe 

dedicat zilelor CNGT 

17 mai 2013 

ora 14 

Catedra de matematica 

CNGT 

- elevii claselor a III-a şi a IV-a din scolile partenere 

- Invatatori, profesori 

8. 

Sesiune de comunicări ştiinţifice –  

„Educaţia pentru risc” 

21 mai 2013 

ora 13 

- Catedra de matematică CNGT - cadrele didactice din şcolile partenere în acest 

proiect 

9. Festivitate de premiere 

21mai 2013 

ora 12 

Profesorii organizatori - elevii claselor a III-a şi a IV-a din scolile partenere 

- Invăţători, profesori 

- mass media 


