
Liceul tehnologic Agricol 
Beclean 

Școala altfel  
15-19 aprilie 2019 

 
 
 

Motto: Școala  altfel, un alt fel de 

educație, dar tot educație! 

 

detalii:  www.agricolbeclean.ro 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile 

care se derulează 

în „Școala altfel” 

15-19 aprilie 2019 

 O zi cu doamna dirigintă 

 O zi de dirigenție 

 Măsuri de prim-ajutor  în caz de stop cardio-respirator 

și arsuri 

 Ne relaxăm la Băile Figa 

 În vizită la Herghelia Beclean 

 „România neîmblânzită” vizionare de film documentar 

 Geografie distractivă 

 La o pizza cu diriga 

 Credințe, tradiții și superstiții populare 

 Vizionare comedie britanică 

 Informatică distractivă 

 Fizică distractivă 

 Aerobic în aer liber 

 Un stil de viață sănătos 

 Elevii au talent 

 

 

 

LUNI 
15.04.2019 

Miercuri 
        17.04.2019 

1. Ne distrăm la o pizza! 

2. Vizită în împrejurimile orașului Beclean 

3. „România neîmblânzită” vizionare de film documentar 

4. Grătar la Figa 

5. Atelier gastronomic 

6. Atelier de desen 

7. Make-up 

8. Să preparăm salate 

9. Atelier de quilling 

10. Campionat de fotbal 

11. Karaoke 

12. Vizionare de comedie britanică 

13. Concurs de cultură generală: „Știați că...?” 

14. Șezătoarea de altădată la români 

15. Măsuri de prim-ajutor în caz de stop cardio-respirator și arsuri 

16. Fără intimidare în școala ta! 

 

 

 

Marți 
16.04.2019 

JOI 
18.04.2019 

Excursie 
tematică 

în maramureȘ 

Luni și MARȚI 

15-16 aprilie 
2019 

 
 
 

În vizită la U.S.A.M.V.Cluj-Napoca 

Excursie la Cetatea  Ciceului 

Informatica distractivă 

Jocuri logice 

În drumeție pe dealul Crucii din Beclenuț 

Grătar la Figa 

Să pescuim la Bața 

Picnic pe malul Someșului 

La o pizza cu diriga 

Vizionare comedie britanică 

Elevii au talent 

Aerobic în aer liber 

Credințe, tradiții și superstiții populare 

Măsuri de prim-ajutor în caz de stop 

cardio-respirator și arsuri 

 

 

 

 

Vineri 
19.04.2019 

Jocuri distractive 

Atelier gastronomic 

„România neîmblânzită” vizionare de film 

documentar 

În plimbare până la „Cruce” Beclenuț 

Ne distrăm la iarbă verde 
Campionat de fotbal 

Limba română pe înțelesul tuturor 

Make-up 

Matematica pe înțelesul tuturor 

Vizionare de filme religioase 

Un stil de viață sănătos 

Ne relaxăm la Băile Figa 

„Paleta măiastră” – concurs tenis de masă 

Atelier de desen 

 

Vă dorim o săptămână magică! 

O zi la Bistrița 
În vizită la S.C. Chiuloasa Bistrița 
La picnic! 
Vizionare de film francez 
Să preparăm salate 
Atelier gastronomic 
„Paleta măiastră” – concurs tenis de masă 
Un stil de viață sănătos 
Fizică distractivă 
Atelier decorațiuni de Paște 
Atelier de desen 
„România neîmblânzită” vizionare de film documentar 
O zi cu doamna dirigintă 
 


