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Săptămâna “Şcoala Altfel” a fost un bun prilej pentru elevi de a se afirma într-un cadru conceptual diferit de cel şcolar obişnuit şi pentru profesori de a-şi exercita creativitatea şti
didactică. Dintre activităţile desfăşurate la liceul nostru, ne vom referi la cele mai interesante şi atractive.

În cadrul catedrei de informatică, d-na prof. Anca Uriciuc a surprins foarte bine aceste probleme, reuşind să creeze o atmosferă plăcută la clasă. Elevii clasei a XI-a A, la care d-n
Anca Uriciuc este dirigintă au avut o aplicaţie practică desfăşurată pe parcursul a mai multor ore, în cadrul căreia au fost prezentate teme pregătite pe anumite subiecte.

Pentru a nu se îndepărta de domeniul informaticii, aplicaţiile şi informaţiile aduse au avut rolul de a îmbogăţi şi cultura generală a elevului. Au fost formate trei grupe, pentru a se
anumită ordine şi disciplină, dar şi pentru a se dezvolta spiritul lucrului în echipă.

În orice există un început. „Descoperirile marcante în domeniul informaticii” au revoluţionat lumea, stârnind fenomenul de globalizare. Echipa 1 a prezentat evoluţia de la primel
calculatoare la noile tehnologii Notebook ( Laptop), Netbook si Tabletă.

Dar evoluţia software se datorează unor “Informaticieni celebri”. Această temă a fost pentru cea de-a doua grupă.

Cea de-a treia echipă a realizat materialul având subiectul de actualitate “Design grafic şi dezvoltarea aplicaţiilor web”. Elevii cu anumite cunoştinţe de bază i-au învăţat pe ceilal
creeze identitatea unei firme. După prezentarea numelui unei firme şi a domeniului de activare, fiecare membru al grupei şi-a ales să creeze logo-ul firmei, cartea de vizită sau we

Fiecare elev a prezentat materialul de care s-a ocupat, toate prezentările au fost realizate sub fomă electronică (prezentări PowerPoint, pagină web).

O propunere de o cu totul altă factură a venit din partea Catedrei de Ştiinţe socio-umane. D-na prof. dr. Irina Iorga a organizat dezbateri academice, jocuri logice, simulări
economice, dar mai ales două tipuri inedite de activităţi: psihodrama (imagini pe http://youtu.be/m6E1XThcM-Q , http://youtu.be/rGaHdEX6QEo) şi sociodrama (imagini
accesibile pe http://youtu.be/eq6U3iyFaH0, http://youtu.be/UMTtVD4UZFI, http://youtu.be/NWruDkJmXe8), având la bază teoria şi metoda gânditorului american de origine
română J.L. Moreno. Ambele activităţi au fost adevărate experimente cu caracter educativ şi ştiinţific, integrându-se în perimetrul teatrului educativ, în care elevii exersează
roluri sociale diferite sau experimentează stări psihice variate – în scopul înţelegerii şi acceptării celuilalt. Temele abordate au fost cele din viaţa elevilor participanţi, din
clasele a X-a D, a X-a E, a XI-a D şi a XI-a E: violenţa, consumul de alcool, claustrofobia, frica de întuneric şi de moarte. Am înţeles că una din cele mai mari bogăţii pe care
le avem sunt oameni de lângă noi.

Activitati coordonate de prof. dr. Irina Iorga:

Sociodrama „Consumul de alcool în şcoală”, cls. a XI-a E

Sociodrama „Violenţa în şcoală”, cls. a XI-a D

Jocuri logice cls. a IX-a A, C, D, E
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