
 



ACTIVITATEA ,,UN COPIL –UN COPAC, O FLOARE!” 
 acţiune de implicare activă şi responsabilă a elevilor în rezolvarea unor probleme de mediu din 

localitate în vederea protejării şi ocrotirii naturii, precum şi dobândirea unei educaţii ecologice . 

Elevii clasei a XII-a B au realizat în grădina şcolii două rondouri cu flori. 



“UN ORAŞ ECO, UN ORAŞ SIGUR”  

elevii clasei a XII-a B au participat la acţiuni de curăţenie în şcoală 

şi zona limitrofă şcolii. 



s-au colectat de către elevii clasei 12 B echipamente 

electrocasnice şi electronice mici, baterii şi acumulatori portabili, 

lămpi şi neoane. 



„NATURA VORBEŞTE. O AUZI, DAR…O ASCULŢI?  

DACĂ NATURA AR AVEA VOCE UMANĂ, CE AR SPUNE?“ 

Elevii clasei a XII-a B au realizat printr-o prezentare power-point o evaluare obiectivă a 

“stării de sănătate“ a mediului înconjurător din localitatea noastră şi localităţile lor de 

domiciliu, prezentând aspectele pozitive şi negative observate. 



În cadrul acţiunii SNAC  

“PAŞTELE VINE PENTRU TOŢI OAMENII, LA FEL!” 
elevii voluntari ai şcolii au colectat şi donat cozonaci, dulciuri, ulei şi îmbrăcăminte. Acţiunea s-a desfăşurat în 

colaborare cu Filiala de Cruce Roşie Vâlcea. Elevii clasei a XII-a B - profil: tehnician instalator pentru construcţii, 

au participat vineri 22 aprilie la o acţiune organizată de Filiala de Cruce Roşie Vâlcea, la Universitatea Constantin 

Brâncoveanu din Rm.Vâlcea la "Atelierul de Educaţie pentru sănătate şi Prim Ajutor". 





EDUCAȚIA  CINEMATOGRAFICĂ  
stimulează învățarea și percepţia critică, ajutând tinerii să devină capabili în a folosi filmul ca sprijin al propriei 

creativităţi. In săptămâna ,, Școala Altfel” , elevii claselor a IX- a PA, IX-a PB și a X-a B, împreună cu domnii 

profesori Matei Alina, Nica Mădălina, Dobra Mădălina, Ionescu Magdalena, Cordun Marius și Necșulescu Adriana, 

au vizionat în Clubul elevilor filmul documentar ,, Minunile Amazonului”, fiind foarte captivați de subiectul acestuia. 

D-na prof. Manea Cerasela a asigurat condițiile de proiectare a activității! 



PROTEJAREA MEDIULUI  
este o problemă care trebuie să-i intereseze nu doar pe ecologişti, ci pe toată lumea, adulţi şi copii. Noi, dascălii, trebuie 

să punem un mare accent pe educaţia ecologică a tinerilor, pentru a ne putea bucura împreună de albastrul curat al 

cerului și de limpezimea apelor. De aceea, în săptămâna ,, Școala Altfel” , elevii claselor a IX- a PA și a IX-a PB, însoțiți de 

doamnele diriginte Nica Mădălina și Dobra Mădălina, au participat la o acțiune de ecologizare pe malul răului Olănești, 
înţelegând astfel că fiecare îşi poate aduce contribuţia la ocrotirea naturii. 



ECO-DRUMEŢIE 
ACTIVITATE DE ECOLOGIZARE-COLECTAREA DEŞEURILOR DE PE MALUL RÂULUI OLĂNEŞTI 

CLASA A IX - A PA, CLASA A IX – A PB 

PROFESORI ÎNSOŢITORI: NICA MĂDĂLINA, DOBRA MĂDĂLINA 

 



Elevii clasei a IX-a A au participat luni 18.04.2016 alături de colegii lor de la clasele a a XII-a B, în cadrul activităţii 

 "OAZA DE VERDEAŢĂ"  

la igienizarea spaţiului din curtea şcolii şi împrejurimi (str. Stoianovici), precum şi la plantarea florilor din faţa şcolii. 

 

 



Marţi, 19.04.2016  elevii clasei a IX-a A  s-au întâlnit cu un grup de elevi americani cu care au avut un  

schimb de experienţă şi ateliere de lucru privind utilizarea tehnologiei de ultimă 

generaţie. 



SCHIMB DE EXPERIENŢĂ  ŞI ATELIERE DE LUCRU  

CU STUDENŢII AMERICANI 
privind utilizarea tehnologiei de ultimă generaţie 

profesori îndumători: Matei Alin, Ciochină Cristiana, Nica Mădălina, Dobra Mădălina, Alina Matei, Badea Mihaela, Manea Cerasela, 

Hereşanu Felicia 

 



Miercuri 20.04.2016, a avut loc în clubul şcolii o activitate de educaţie cinematografică şi 

media în cadrul căreia elevii au vizionat un documentar şi un film premiat cu Oscar. 



VIZITA LA MUZEUL DE ISTORIE 

 Elevii clasei a X-a A, împreună cu diriginta clasei Manea Cerasela, în vizită la Muzeul de Istorie. 

“La Muzeul de Istorie!” Aventura cunoaşterii începe dincolo de uşile masive. Vasele din lut descoperite şi restaurate ne trimit 

în vremurile  îndepărtate ale strămoşilor noştri. 

 

 



BISERICA SFÂNTUL NICOLAE – CU NOI CU DUMNEZEU 
Educaţia religioasă trebuie desfăşurată nu numai în cadrul orelor de religie, ci şi în afara acestora pentru a le forma 

elevilor comportamente adecvate în receptarea valorilor religioase şi virtuţilor creştine. Elevii claselor a IX –a PA, a IX-a 

PB şi a X-a B, însoţiţi de doamnele diriginte Dobra Mădălina, Nica Mădălina şi Matei Alina au vizitat biserica Sfântul 

Nicolae din Rm. Vâlcea. 

 

 

https://www.facebook.com/liceul.tehnologic.plesoianu/photos/pcb.561093250735601/561093167402276/?type=3


COMPETIŢII SPORTIVE 
Influenţa sportului şi a activităţilor fizice asupra omului şi societăţii este complexă, în special datorită efectelor pe care le 

produce asupra menţinerii sănătăţii, formării şi dezvoltării personalităţii. 

Pe Stadionul Municipal Rm. Vâlcea au avut loc competiţii sportive, la care au participat elevii claselor de zi, fiind însoţiţi de 

domnii profesori Matei Alin, Nica Mădălina, Manea Cerasela, Dobra Mădălina, Creangă Florea şi Pleşea Cristina. Mens 

sana in corpore sano reprezintă motto-ul după care ar trebui să ne ghidăm cu toţii. 
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ACTIVITATE  ÎN  AER  LIBER 

LA PESCUIT  



ACTIVITATE  ÎN  AER  LIBER 



ACTIVITATE  ÎN  AER  LIBER 



ACTIVITATE  ÎN  AER  LIBER 



ACTIVITATE  ÎN  AER  LIBER 



ACTIVITATE  ÎN  AER  LIBER 



ZILELE  PORŢILOR  DESCHISE 
 

 
în Săptămâna altfel, la sediul din strada Morilor 

nr. 4, în fiecare zi a săptămânii, şcoli din judeţ au 

vizitat şcoala noastră. Elevilor din clasele a VII-a 

şi a VIII-a le-au fost prezentate atelierele pentru 

pregătirea practică şi cabinetul de legislaţie auto, 

unde s-au putut delecta la simulatorul de 

conducere auto. De asemenea, au putut viziona 

un film documentar despre asamblarea unui 

motor şi despre măsurări mecanice. 



LUNI, 18 APRILIE 2016 NE-AU VIZITAT  

ŞCOLILE PESCEANA, OLANU, LĂPUŞATA, 

CĂLIMĂNEŞTI, ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 



MARŢI, 19.04.2016 NE-AU VIZITAT 

ŞCOLILE: ROTĂRĂŞTI, PREDEŞTI, ŞCOALA 

NR. 2, GURA VĂII 

 



MIERCURI, 20.04.2016, AM FOST VIZITATI DE 

ŞCOLILE: TAKE IONESCU, ROEŞTI, GOLEŞTI, 

SPIRU HARET, BĂRBĂTEŞTI, SCUNDU, MIHĂEŞTI 

 



JOI, 21.04.2016,NE-AU VIZITAT ŞCOALA NR. 4, 

BERISLĂVEŞTI, SĂLĂTRUCEL, GLĂVILE, BĂBENI-

VALEA MARE 



VINERI, 22.04.2016, AM FOST VIZITAŢI DE CĂTRE 

ŞCOALA PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 



ECHIPA CARE A ASIGURAT BUNA 

FUNCŢIONARE A ACTIVITĂŢII 


