
 

 

Şcoala din vacanȚĂ la CAB, 2021 

 — întâlniri cu sens - 

În luna Septembrie, în perioada vacanţei, profesori și elevi ai Colegiului „Alexandru cel Bun”, Gura 
Humorului organizează Şcoala din vacanță, cu activităţi educativ-recreative, propuse a se desfășura sub forma 
atelierelor cu infuziuni interactive foarte variate: cu  jocuri de echipă, teatru, dezbateri, mese rotunde, activități de 
dezvoltare personală, robotică sau matematică.   

Când?  

6-9 Septembrie, 2021, începând cu orele 9.00/10.00. 

Pentru cine? 

Pentru elevii de clasa a 9-a, în principal, pentru cunoaștere și acomodare la un context școlar nou, prin sesiuni 
de orientare și socializare. Dar participarea elevilor cu experiență din colegiul nostru este mereu binevenită! 

Prezentăm mai jos atelierele zilnice cu programarea lor şi o scurtă descriere: 

Ziua 1. Luni, 6 Septembrie: 

10.00- 11.30,  Sunt elev la CAB!, Festivitate de deschidere a Școlii din vacanță. O întâlnire informală în Sala 
Multimedia ( corpul A)  cu reprezentanți ai colegiului: echipa managerială, diriginții claselor a 9-a, profesori și 
colegi mai mari. 

11.40- 13.40. Cercul întrebărilor, Atelier de cunoaștere și autocunoaștere. prof. Armanda Manuela Andrieș 

11.40- 13.40. Învață să vezi! (1) Ateliere de lucru ale clubului de turism TOURCAB. prof. Mihaela Cuțuhan , 

prof. Mariana Gemănari 

 

Ziua 2. Marți, 7 Septembrie: 

9.00 - 10.30. Eu și cuvintele. Eu și numerele. Spre lumea textului și a matematicii, în liceu. Limba română. 
Matematica – de la gimnaziu la liceu – sesiune de întrebări și răspunsuri. Atelier de scriere creativă. 
Probleme de matematică distractivă,  prof. Mariana Pintilie, prof. Aurica Lucaci, prof. Adriana Apetri 

10.00-12.00.  On the Spot! (1).  Atelier de teatru, cu activități care îmbină improvizația și tehnicile teatrale.     

prof. Diana Oana Sabău Lupașc, prof. Marius Băeșu 

10.00-12.00 FIRMA DE EXERCIȚIU-DE LA VIRTUAL LA REAL, Dezbatere cu privire la conceptul de FIRMA 

DE EXERCIȚIU, comparație între firma de exercițiu și o entitate economică reală, prof. Anca Cecilia Axentioi, 

prof. Petronela Vultur  

11.00-13.00 Noua mea identitate de licean ( 1) Atelier de dezvoltare personală. Subteme: 1. Care sunt noile 

reguli cărora trebuie să mă conformez? 2. Cum comunic cu viitorii mei colegi, cum comunic cu viitorii mei 

profesori? 3. Cum cunosc caracterul celor din jurul meu? 4.  Ce imagine despre mine proiectez pentru cei din 

jur? 5. Cum mă îmbrac, accesorizez, machiez? 6. Ce spune  limbajul și scrisul meu despre mine? 7. Care sunt 

obiectivele mele de licean? Prof. Andreea Mihaela Drelciuc, prof. Ștefania-Cecilia Miron-Popescu 

 

Ziua 3. Miercuri, 8 Septembrie: 

10.00-12.00.  Clubul Betzavta.  Ateliere de educație pentru democrație și dezvoltarea gândirii critice. prof. Ana 

Maria Rusu, prof. Daniel Rusu 

10.00-12.00 RoboCAB,  Aplicații ale Raspberry Pi și Arduino în robotică. Prof. Elena Anastasiu, prof. Gabriel 

Anastasiu 



 

 

12.30-14-30.  Școala de debate. Ateliere de lucru pentru dezvoltarea abilităților de public speaking. prof. Ana 

Maria Rusu, prof. Daniel Rusu 

Ziua 4. Joi, 9 Septembrie: 

10.00-12.00. On the Spot! (2).  Atelier de teatru, cu activități care îmbină improvizația și tehnicile teatrale. prof. 

Diana Oana Sabău Lupașc, prof. Marius Băeșu 

10.00- 12.00. Învață să vezi! Ateliere de lucru ale clubului de turism TOURCAB. prof. Mihaela Cuțuhan , prof. 

Mariana Gemănari 

11.00-13.00.  Noua mea identitate de licean ( 2). Atelier de dezvoltare personală. Subteme: 1. Care sunt noile 

reguli cărora trebuie să mă conformez? 2. Cum comunic cu viitorii mei colegi, cum comunic cu viitorii mei 

profesori? 3. Cum cunosc caracterul celor din jurul meu? 4.  Ce imagine despre mine proiectez pentru cei din 

jur? 5. Cum mă îmbrac, accesorizez, machiez? 6. Ce spune  limbajul și scrisul meu despre mine? 7. Care sunt 

obiectivele mele de licean?  prof. Andreea Mihaela Drelciuc, prof. Ștefania-Cecilia Miron-Popescu 

11.00-12.00 Meseriile viitorului - Atelier de dezvoltare personală, prof Bratu Mihaela 


