RAPORT DE ACTIVITATE
"Scoala Altfel"

In cadrul activitatilor din programul "Sa stii mai multe, sa fii mai bun"
in Liceul Teoretic "Iancu C. Vissarion" Titu s-au desfasurat o multitudine de
activitati.
Dintre acestea mentionam activitatea ,,Misterele culorilor,, proiect in
parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Tudor Vianu,, din Giurgiu. In aceasta
perioada s-au desfasurat o parte din activitatile acestui proiect. Coordonatori
ai proiectului sunt Rosu Iuliana-profesor la Liceul Teoretic ,,Tudor Vianu,,
din Giurgiu si profesor Mateescu Lucretia din partea Liceului Teoretic
,,I.C.Vissarion,, Titu.
O alta activitate a fost organizata de catedra de limba si literatura
romana, aceasta s-a numit "Literatura din sufletele noastre". La activitate au
participat elevi cu creatii personale, au fost prezentate scenete umoristice.
Dintre elevii avand creatii personale amintim pe Neagoe Bianca, Dinca Ana
Maria, clasa a XI-a F. Sceneta "Reminescente conjugale" a fost prezentata de
elevii clasei a XI-a F, Joita Andreea, Popescu Mihaela si Costache Marius.
De asemenea s-au desfasurat multe concursuri de cultura generala, intre
clase sau intre elevii aceleiasi clase. Tematica acestora a cuprins domenii
variate precum istorie, geografie, stiinte, filme, muzica, personalitati etc.
Castigatorilor au fost acordate diplome.
Alt tip de concurs a fost "Recunoaste melodia", cantecele au fost
selectate de catre diriginti, excluzand anumite genuri muzicale.
Un concurs gastronomic a fost realizat de elevi din clasa a IX-a.

Deoarece in fiecare sala de clasa exista videoproiectoare multe clase au
putut urmari filme documentare sau filme legate de tematica scolara. Dintre
acestea mentionam "Ion", "Amintiri din copilarie", "Moara cu noroc" etc.
Excursia virtuala a fost o alta activitate desfasurata in cadrul acestui
programt la diverse clase.
Multi diriginti au realizat activitati despre Codul bunelor maniere.
Multe activitati au fost legate de ecologizare. Unele activitati s-au
concentrat in perimetrul scolii. Alte activitati s-au desfasurat in afara
perimetrului scolii, pe marginea drumurilor, la liziera padurii, terenuri virane
unde au fost depozitate deseuri de catre persoane rau intentionate. Asemenea
activitati s-au desfasurat si in alte perioade ale anului. Din nefericire nefiind
aplicate amenzi pentru aruncarea deseurilor, acestea reapar la scurt timp
dupa ecologizare.
Aplicatie in orizontul local a fost o alta activitate din program, in cadrul
acesteia profesorii de geografie au desfasurat activitati specifice, de
orientare, de cunoastere a mediului inconjurator.
Dintre activitatile sportive mentionam fotbal, handbal, volei, tenis, sah
etc. Aceste activitati s-au desfasurat pe terenurile de sport, in sala de sport,
dar si la stadionul orasenesc din Titu, activitati in parteneriat cu alte institutii.
Activitatile desfasurate au fost monitorizate de catre conducerea
liceului.
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