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Motto:  „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

ZILELE LICEULUI 

1-5 aprilie 2013 

Luni, 1 aprilie 2013 

 Ora 10.oo – Festivitatea de deschidere 

 Parada costumelor de epocă 

 Distribuirea broşurilor 

 Activităţi în parcul oraşului: „Vechiul şi noul în conştiinţa morenarilor”, 

resp. Monica Zamfir 

 “Ipostaze ale scriitorului I.L.Caragiale” – expoziţie de portrete, resp. 

Ileana Ştefan 

Marţi, 2 aprilie2013 

 Ora 9.oo – „Lumea lui Caragiale” – concurs, participă elevii cls V-VII, resp. 

Carmen Avram 

 Ora 10.oo – „Lumea lui Caragiale”-expoziţie de postere, desene;participa 

elevii cls IX-XII, resp. Iuliana Păştin 

 Ora 10.oo – „Filosofia artei bizantine”-simpozion, coord. Mircea Dinu 

 Ora 10.oo – Concursul de ştiinţe – fizică, biologie, chimie, cls VII-XI, resp. 

Alexandra Marinescu 

 Ora 11.oo - „Ziua porţilor deschise” –  Vizita elevilor de clasa a VIII-a 

 Ora 12.30 – Grotesque – spectacol de teatru, Clubul Flacăra 

 

 

Miercuri, 3 aprilie 2013 

 Ora 9.oo – „Anul omagial al părintelui Dumitru Stăniloae”-simpozion, 

participă elevii cls a X-a, coord. Marius Pavel 

 Ora 9.oo – Cunoaşterea orizontului local – excursie tematică, resp. Ion 

Busuioc şi Ciprian Gheorghe 

 Ora 10.oo – „”Quiz de culture”- concurs, participă elevii cls IX-XII, resp. 

catedra de franceză 

 Ora 10.oo – „Istoria petrolului în judeţul Dâmboviţa”-concurs de lucrări, 

resp. Doina Crăcănel şi Bogdan Anghel 

 Ora 11.oo – Educaţie pentru viaţa de familie, participă elevii cls aIX-a D,B 

şi F, resp. echipele de formatori TNT, coord. Rodica Răcăşanu 

Joi, 4 aprilie 2013 

 Ora 10.oo – Mini-Kangurul lingvist – lb franceză şi lb engleză, cls V-VIII, 

resp. profesorii de franceză 

 Ora 11.oo – Concursul de matematică aplicată „Ioan Spiridon”, resp. 

catedra de matematică  

Vineri, 5 aprilie 2013 

 Ora 10.oo – Concurs de ghicitori religioase – cls aV-a, resp. Marius Pavel 

 Ora 11.oo – Vizionare de filme cu tematică religioasă- masă rotundă, cls 

a X-a, resp, Marius Pavel 

 Ora 12.oo – Festivitatea de închidere 

  


