Lista candidaților planificați la inspecții speciale la clasă în județul Cluj
actualizată la data 06.06.2022 ora 10:10
1332 înregistrări
Nr Număr
crt fișă

1

2

3

4

5

6

2229

1954

3749

2973

2181

2191

7

3264

8

2585

Nume
Inițială tată
Prenume

Studii

Probe orale de Inspecția
Disciplina de Limbi
limbă
specială la
concurs
studii
clasă
intensiv/bilingv planificată

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
controlul si expertiza
BERCI P.
alimentatie
produselor alimentare
ANDREEA-ESTERA
publica
zootehnie
managementul calitatii
si sigurantei
alimentelor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
tehnologia prelucrarii
produselor agricole
BOZSOKI C.
alimentatie
ATTILA
publica
ingineria produselor
alimentare
sisteme de procesare si
controlul calitatii
produselor alimenatre
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
tehnologia prelucrarii
produselor agricole
MACEA I. IOANA
alimentatie
SUSANA
publica
ingineria produselor
alimentare
siguranta alimentara si
protectia
consumatorului
studii universitare de
arte vizuale
licenta / conversie
(educatie
dupa ciclul i
BADEA I. ANCAplastica [...]
arte plastice (pictura)
IOANA
educatie vizuala
arte plastice,
/ educatie
decorative si design
artistica)
pictura
studii universitare de
arte vizuale
licenta / conversie
(educatie
dupa ciclul i
BĂIEȘ-ȘERBAN A.
plastica [...]
arte plastice (pictura)
ALEXANDRAeducatie vizuala
IOANA
arte plastice,
/ educatie
decorative si design
artistica)
pictura
arte
vizuale
studii universitare de
(educatie
licenta / conversie
BALAN R. ANAplastica [...]
dupa ciclul i
DUMITRA
arte plastice (pictura) educatie vizuala
/ educatie
artistica)
studii universitare de
arte vizuale
licenta / conversie
(educatie
dupa ciclul i
BÁNYAI I.
plastica [...]
ceramica - sticla ORSOLYA
educatie vizuala
metal
/ educatie
artistica)
BIRCEA I.M.
MARIA-ALINA

Centrul de
înscriere

Unitatea școlară
Clasa
unde se suține
Limba de
inspecția
specială la clasă predare

Data
Tema lecției
Ora

Limba
română
Limba
română

alimentatie
publica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC
"RALUCA
RIPAN" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a
P2
27.05.2022

Limba
română
Limba
română

alimentatie
publica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC
"RALUCA
RIPAN" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a
P2
27.05.2022

Limba
română
Limba
română

alimentatie
publica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC
"RALUCA
RIPAN" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
P2
30.05.2022

Limba
română

Limba
română

Limba
română

08:00

09:00

11:00

Limba
română
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
I
30.05.2022

Limba
română
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
S1
02.06.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
A
03.06.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
G
27.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a 31.05.2022
E
10:00
Limba
română

Limba
română

Limba
română

studii universitare de
arte vizuale
Limba
licenta / conversie
(educatie
română
dupa ciclul i
plastica [...]
Limba
arte plastice (grafica) educatie vizuala română
/ educatie
artistica)

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA
arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
Limba maghiară
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA
arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

14:00

14:00

Unitatea de
învățare

Profesor/
învățător la Observații
clasă

Procese tehnologice şi
lecție de
Tehnologia specifică
tratamente termice
comunicare
specifice obţinerii
și însușire de preparatelor pentru
dietele specifice bolilor
preparatelor pentru diete,
noi
de metabolisn
în bolile de metabolism.
cunoștințe

Moldovan
Monica

Procese tehnologice şi
tratamente termice
specifice obţinerii
preparatelor pentru diete,
în bolile renale

Moldovan
Monica

Criterii de clasificare a
bauturilor

lecție mixtă

Tehnologia specifică
preparatelor pentru
dietele specifice bolilor
renale

lecție de
comunicare
și însușire de Sortimentul de bauturi Corcea Mihaela
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Design

Lazăr Simona

lecție de
comunicare
Design vestimentar de serie și însușire de
și de unicat
noi
cunoștințe

Design

Lazăr Simona

Artele decorative:
ambientul

Dominanta cromatică

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Gramatica culorii

Lazăr Simona

Ritmul în compoziția
decorativă

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Viziune și exprimare
plastică

Lazăr Simona

Viziunea decorativă

Lazăr Simona

10:00

09:00

Tipul
lecției

Compoziția decorativă stilizre și modul

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2986

2231

3214

1917

3705

2295

3002

2348

arte vizuale
banda desenata si
desen animat
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
arte vizuale
licenta / conversie
(educatie
BURTIUC G.
dupa ciclul i
plastica [...]
ALEXANDRA
moda - design
educatie vizuala
GEANINA
vestimentar
/ educatie
istoria si teoria artei
artistica)
arte plastice,
decorative si design
design vestimentar
studii universitare de
licenta / conversie
arte vizuale
dupa ciclul i
(educatie
arte
plastice
COSTEA L. VLADplastica [...]
(sculptura)
LAUREAN
educatie vizuala
/ educatie
arte vizuale
artistica)
arte plastice
(sculptura)
arte vizuale
studii universitare de
(educatie
licenta / conversie
COSTEA M.
plastica [...]
dupa ciclul i
LUANA-CRISTINA arte plastice (pictura) educatie vizuala
/ educatie
artistica)
studii universitare de
arte vizuale
licenta / conversie
(educatie
dupa ciclul i
CRĂCIUNAŞ Z.
plastica [...]
CRISTINA-LARISA arte plastice (grafica) educatie vizuala
/ educatie
arte vizuale
artistica)
grafica
arte vizuale
studii universitare de
(educatie
licenta / conversie
plastica [...]
dupa ciclul i
CUCU E.G. MARA
educatie
vizuala
arte plastice (pictura)
/ educatie
artistica)
superioare-lunga
arte vizuale
durata /
(educatie
postuniversitar
FARKAS I.
plastica [...]
pedagogia artei
MELINDA
educatie vizuala
(profesor de desen)
/ educatie
artistica)

GAL M. ROBERT

GOGA F. ADRIAN
FLORIN

2351

GRÖLLER G.
DELIA-ANDREA

3172

GUBCENCO V.R.
ROXANA

Limba
română
Limba
română
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
D
30.05.2022

Limba
română
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
02.06.2022

Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
A
27.05.2022

Limba
română
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
B
31.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
A
25.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
D
02.06.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
C
30.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
D
02.06.2022

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
lecție de
C
31.05.2022 Redarea în perspectivă a
liniei, a suprafeței și a
recapitulare
volumului: studii după
și
Limba
14:00
natură
sistematizare
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
F
27.05.2022

Limba
română

Limba
română

arte vizuale
(educatie
Limba
plastica [...]
educatie vizuala română
/ educatie
artistica)
arte
vizuale
studii universitare de
(educatie
licenta / conversie
Limba
plastica [...]
dupa ciclul i
română
arte plastice (pictura) educatie vizuala
/ educatie
artistica)
studii universitare de
licenta / conversie
arte vizuale
dupa ciclul i
Limba
(educatie
pedagogia artelor
română
plastica [...]
plastice si decorative educatie vizuala Limba
/ educatie
arte plastice,
română
artistica)
decorative si design
pictura
superioare-lunga
arte vizuale
durata /
(educatie
postuniversitar
Limba
plastica [...]
arte textile (tapiserie educatie
vizuala română
contexturi, moda / educatie
imprimeuri)
artistica)
superioare-scurta
durata
pedagogie - arte
plastice si decorative

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA
arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
Limba maghiară
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA
arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA
arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

13:00

13:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

Modularea formelor și
texturilor prin valoare

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Volumetrie sugerată

Lazăr Simona

Amestecuri acromatice

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Tehnici, materiale și
ustensile

Lazăr Simona

Compoziţia decorativă stilizarea şi modulul

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Viziunea decorativă

Lazăr Simona

lecție de
formare și
consolidare a
Efectul spaţial al culorilor priceperilor
și
deprinderilor

Volumetrie sugerată

Badea Oana

lecție de
formare și
consolidare
a
Efectul spațial al culorilor
priceperilor
și
deprinderilor

Volumetrie sugerată

Lazăr Simona

lecție de
comunicare Relații între elementele
și însușire de
imaginii plastice
noi
cunoștințe

Lazăr Simona

lecție de
formare și
Organizarea spațiului
consolidare
a Relații între elementele
închis sau deschis prin linie
priceperilor
imaginii plastice
și pată
și
deprinderilor

Lazăr Simona

Noțiuni de compoziție

Game cromatice

10:00

13:00

Modularea formelor și
texturilor prin valoare

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Gramatica culorii

Lazăr Simona

Natura sursă
inepuizabilă de
inspirație

Lazăr Simona

Volumetrie sugerată

Badea Oana

19

20

21

22

23

24

25

26

3579

2197

3218

3554

2868

3627

3603

3116

HENGELI L.
ARTHUR-ROLAND

INDOLEAN I.
DELIA-MONICA

LAZAR I. SIMONAMARIA

LEUCE G. OVIDIU

studii universitare de
arte vizuale
Limba
licenta / conversie
(educatie
română
dupa ciclul i
plastica [...]
Limba
arte plastice (pictura) educatie vizuala română
/
educatie
arte plastice,
artistica)
decorative si design
arte plastice (pictura)
superioare-lunga
arte vizuale
durata /
(educatie
postuniversitar
Limba
plastica [...]
arte textile (moda - educatie vizuala română
imprimeuri)
/ educatie
artistica)

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a 26.05.2022
D
10:00
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
G
03.06.2022

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
F
27.05.2022

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
B
26.05.2022

arte vizuale
Limba
(educatie
română
plastica [...]
educatie vizuala Limba
/ educatie
română
artistica)

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
S2
31.05.2022

Limba
română
arte vizuale
Limba
(educatie
română
plastica [...]
educatie vizuala Limba
/ educatie
română
artistica)
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
E
25.05.2022

arte vizuale
Limba
(educatie
română
plastica [...]
educatie vizuala Limba
/ educatie
română
artistica)

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a
lecție de
S2
30.05.2022 Clasificări ale elementelor comunicare
de patrimoniu, după
și însușire de
diferite criterii
noi
Limba
09:00
cunoștințe
română

arte vizuale
Limba
(educatie
română
plastica [...]
educatie vizuala Limba
/ educatie
română
artistica)

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
E
30.05.2022

arte vizuale
(educatie
Limba
plastica [...]
educatie vizuala română
/ educatie
artistica)
studii universitare de
arte vizuale
licenta / conversie
(educatie
dupa ciclul i
Limba
plastica [...]
moda - design
educatie vizuala română
vestimentar
/ educatie
artistica)

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA
arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
F
31.05.2022

studii universitare de
arte vizuale
licenta / conversie
Limba
(educatie
dupa ciclul i
română
plastica [...]
arte plastice (grafica)
educatie vizuala Limba
arte vizuale
/ educatie
română
grafica publicitara si
artistica)
de carte
superioare-lunga
arte vizuale
durata /
(educatie
postuniversitar
Limba
plastica [...]
arte decorative
română
(ceramica - sticla - educatie vizuala
/
educatie
metal)
artistica)

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
LUGIGAN N.
arte
plastice (pictura)
ANDREEA-FLAVIA
arte vizuale
arte plastice (pictura)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
LUPAȘCU G.
arte plastice (pictura)
TEODORA
arte plastice (pictura)
arte vizuale
arte plastice,
decorative si design
arte plastice (pictura)
pictura
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
arte plastice (pictura)
MAN A. DANIEL
arte plastice,
decorative si design
pictura
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MATEESCU A.
arte plastice (pictura)
SILVIA
arte vizuale
arte plastice (pictura)

27

2749

MOLDOVAN E.I.
HORATIUGABRIEL

28

3572

MUCICHESCU A.
ADRIANA

29

3063

MUNTEANU M.
RĂZVAN-

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
design

studii universitare de
licenta / conversie

arte vizuale
(educatie

Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

arte vizuale
(educatie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA
LICEUL
TEORETIC

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

09:00

Acorduri cromatice

Gramatica culorii

Lazăr Simona

Valorația prin linie și
suprafață în creion

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Viziunea grafică

Lazăr Simona

Acorduri cromatice

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Gramatica culorii

Havadi-NagyDavid Istvan

Dominanta cromatică

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Gramatica culorii

Lazăr Simona

lecție de
formare și
Arhitectura integrată în
consolidare a
mediul natural urban sau
priceperilor
în peisajul artificial
și
deprinderilor

Imaginea
tridimensională

Lazăr Simona

lecție de
formare și
consolidare a
Efectul spațial al culorilor
priceperilor
și
deprinderilor

Volumetrie sugerată

Lazăr Simona

Patrimoniul local

Lazăr Simona

Tehnici, materiale și
ustensile

Lazăr Simona

Tehnici, materiale și
ustensile

Badea Oana

Tehnici, materiale și
ustensile

Lazăr Simona

12:00

12:00

13:00

13:00

08:00

Efectele emoționale ale
acordurilor de culori

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
Limba
09:00
și
română
deprinderilor
lecție de
clasa a V-a
formare și
D
26.05.2022
Contrastele valorice între consolidare a
lumină și umbră
priceperilor
Limba
11:00
și
română
deprinderilor
clasa a V-a 30.05.2022
A

Amestecuri cromatice şi
acromatice

Tratarea picturală

lecție de
recapitulare

Tehnici, materiale și
ustensile

Lazăr Simona

OCTAVIAN

30

31

32

33

34

35

36

2268

3597

2025

3693

3317

2024

3120

37

3726

38

2094

dupa ciclul i
plastica [...]
arte plastice (fotografie educatie vizuala
- videoprocesarea
/ educatie
computerizata a
artistica)
imaginii)

superioare-lunga
arte vizuale
durata /
(educatie
postuniversitar
plastica [...]
POPDAN I. IOAN
arte plastice (pictura) educatie vizuala
/ educatie
arte vizuale
artistica)
arte plastice (pictura)
arte vizuale
studii universitare de
(educatie
licenta / conversie
ROMILĂ M.S.
plastica [...]
dupa ciclul i
THEODOR
arte plastice (grafica) educatie vizuala
/ educatie
artistica)
arte vizuale
studii universitare de
(educatie
licenta / conversie
RUS F.N. SERGIUplastica [...]
dupa ciclul i
FLORIN
educatie
vizuala
design
/ educatie
artistica)
studii universitare de
licenta / conversie
arte vizuale
dupa ciclul i
(educatie
conservare si
SOCACIU D.
plastica [...]
restaurare
TUDOR
educatie vizuala
/ educatie
arte vizuale
artistica)
conservare si
restaurare
studii universitare de
arte vizuale
licenta / conversie
(educatie
dupa ciclul i
plastica [...]
moda - design
SOO G. NAOMI
educatie vizuala
vestimentar
/ educatie
arte vizuale
artistica)
design vestimentar
superioare-lunga
arte vizuale
durata /
(educatie
postuniversitar
UDREA E. NATALIA
plastica [...]
arte textile (moda - educatie vizuala
SIMONA
imprimeuri)
/ educatie
artistica)

plastica [...]
educatie vizuala
/ educatie
artistica)

Limba
română
Limba
română

Limba
română

Limba
română

NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA
arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA
arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

Limba
română

10:00

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
B
02.06.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
I
25.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
F
03.06.2022

Limba
română

Limba
română

Limba
română

12:00

14:00

12:00

Limba
română
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
C
25.05.2022

Limba
română
Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
26.05.2022

Limba
română

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
F
03.06.2022

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
arte plastice (pictura)
Limba
arte vizuale
cinematografie,
română
(educatie
fotografie, media (regie
Limba
VLAD P.I. RALUCA- de film si tv, imagine
plastica [...]
IULIANA
educatie vizuala română
de film si tv,
/ educatie
Limba
multimedia: sunet artistica)
română
montaj, comunicare
audiovizuala,
publicitate media,
filmologie)
arte vizuale
banda desenata si
desen animat

arte vizuale
CENTRUL NR. 5:
(educatie
COLEGIUL
plastica [...]
NAȚIONAL
educatie vizuala
"GHEORGHE
/ educatie
ȘINCAI" CLUJartistica)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
S1
26.05.2022

ANDRONACHE P.S.
DENISIA ELENA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie

ANGHEL S. ALINA- studii universitare de
GABRIELA
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie

biologie

biologie

Limba
română

Limba
română
Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

12:00

și
sistematizare

Tratarea picturală

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Viziune și exprimare
plastică

Lazăr Simona

Analiza unor imagini
tridimensionale

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Imaginea
tridimensională

Lazăr Simona

lecție de
Contrastul valoric ca
recapitulare
mijloc de expresie plastică
și
sistematizare

Viziunea grafică

Havadi-NagyDavid Istvan

Ritmul în compoziţia
plastică

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Viziune și exprimare
plastică

Havadi-NagyDavid Istvan

Amestecuri cromatice

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Gramatica culorii

Lazăr Simona

lecție de
Tehnici specifice artelor recapitulare
plastice: valoraţie în creion
și
sistematizare

Volumetrie sugerată

Badea Oana

lecție de
comunicare
Sculptura de exterior și de
și însușire de
interior
noi
cunoștințe

Imaginea
tridimensională

Lazăr Simona

CIRCULAȚIA ÎN
LUMEA VIE

SARCA
VIOLETA

FUNCȚIA DE
REPRODUCERE

STĂNESCU
CARMEN

13:00

13:00

14:00

CENTRUL NR. 4:
clasa a X-a
COLEGIUL
LICEUL
D
25.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
09:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a 30.05.2022
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
C
TEHNIC DE
"IULIU
09:00
TRANSPORTURI

Particularități ale
circulației la vertebrate
Recapitulare funcția de
reproducere

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe
lecție de
recapitulare
și
sistematizare

biologie
managementul calitatii
in laboratoarele
biomedicale

39

40

41

42

43

44

45

46

3639

3014

3507

BARTA C.E.
BOGDAN

BENŢEA D.
DORINA

BERECZKI A.
NOEMI-KATALIN

3391

BOGHEAN O.
SMARANDA-OANA

2608

BOJAN I.
CRISTINAMARIANA

3399

2207

2523

47

3438

48

3395

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie - stiinte
agricole
geografie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie - chimie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
biologie
biotehnologie
moleculara
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BOTÁR I. KATALIN
biochimie

BOZA PL.
CAMELIALOREDANA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
BRĂILEANU I.
montanologie
SORIN-IONEL
biologie
biologia
agroecosistemelor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ecologie si protectia
BURSESC I.
mediului
LEONTIN
ingineria mediului
evaluarea impactului
asupra mediului si
reconstructia ecologiga
CĂZAN I. MARIA- studii universitare de
IOANA
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie
biologie
biologie
managementul calitatii

"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
maghiară

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română
Limba
română

Limba
română

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a X-a
COLEGIUL
LICEUL
A
25.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
10:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

biologie

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

biologie

CENTRUL NR. 4:
LICEUL
COLEGIUL
TEORETIC
TEHNIC DE
"BRASSAI
TRANSPORTURI
SAMUEL" CLUJ"TRANSILVANIA"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

biologie

biologie

Limba maghiară

HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

biologie

biologie

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

Particularități ale
circulației la vertebrate

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

CIRCULAȚIA ÎN
LUMEA VIE

SARCA
VIOLETA

Pasari

lecție mixtă

GRUPE DE
VIEȚUITOARE

PLEȘA
MARIANA

clasa a V-a
C
02.06.2022
Limba
română

09:00

clasa a X-a
A
25.05.2022
Limba
maghiară

14:00

CENTRUL NR. 4:
clasa a X-a
COLEGIUL
LICEUL
D
30.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
10:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

REPRODUCEREA LA
PLANTE

Excreția la plante

CENTRUL NR. 4:
clasa a X-a
COLEGIUL
LICEUL
B
31.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
Circulația la plante
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
13:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
B
02.06.2022
TEHNIC DE
Recapitulare funcția de
"IULIU
TRANSPORTURI
reproducere
HAȚIEGANU"
Limba
08:00
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
C
25.05.2022
Elemente de igiena a
TEHNIC DE
"IULIU
sistemului reproducator la
TRANSPORTURI
HAȚIEGANU"
om
Limba
09:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare REPRODUCEREA ȘI
și însușire de
SISTEMUL
noi
REPRODUCĂTOR
cunoștințe

Kósa Mária

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

EXCREȚIA ÎN
LUMEA VIE

SARCA
VIOLETA

lecție mixtă

CIRCULAȚIA ÎN
LUMEA VIE

ROȘCA
ROXANA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

FUNCȚIA DE
REPRODUCERE

PLEȘA
MARIANA

lecție mixtă

REPRODUCEREA ȘI
SISTEMUL
REPRODUCĂTOR

STĂNESCU
CARMEN

lecție mixtă

REPRODUCEREA ȘI
SISTEMUL
TURCU ADINA
REPRODUCĂTOR

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
COLEGIUL
LICEUL
A
30.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
11:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
Modificări hormonale
lecție de
COLEGIUL
LICEUL
C
26.05.2022
somatice, afectivcomunicare REPRODUCEREA ȘI
TEHNIC DE
TEORETIC
emoționale și
și însușire de
SISTEMUL
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
comportamentale la vârsta
noi
REPRODUCĂTOR
Limba
10:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
pubertății
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

biologie

CENTRUL NR. 4:
LICEUL
clasa a X-a 30.05.2022
COLEGIUL
TEORETIC
A
TEHNIC DE
"AVRAM IANCU"
09:00
TRANSPORTURI CLUJ-NAPOCA
Limba
"TRANSILVANIA"
română
CLUJ-NAPOCA

Particularități ale
reproducerii sexuate la
vertebrate

Excreția la plante

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

EXCREȚIA ÎN
LUMEA VIE

SARCA
VIOLETA

SARCA
VIOLETA

in laboratoarele
biomedicale
biotehnologie
moleculara

49

3728

CHIOREAN C.I.
RARES

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie

50

2307

CIOSNARI C.
BIANCA-ELENA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie

51

52

53

54

55

56

57

58

59

2193

3066

2178

3102

2920

3415

2040

2255

2162

COSMA P.
NATALIA-ANETA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie - stiinte
agricole

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
COSTE I.
postuniversitar
CAMELIA-LILIANA
biologie
agricultura
horticultura
horticultura ecologica
DAFIN RE.
ANDREEA-MARIA

DAN M. BIANCALOREDANA

DUMEA L. BIANCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie - stiinte
agricole
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie

FODOR I. OVIDIU
GELU

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie

FRĂTEAN E.
ANDREEA-MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie

GIURGIU G.G.
MARIA-GABRIELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie

GIURGIU V.
FLORIN-VIOREL

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie

Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română
Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

biologie

biologie

biologie

biologie

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
COLEGIUL
LICEUL
C
25.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
Abateri de la legile
lecție mixtă
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
mendeliene ale eredității
Limba
08:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
E
25.05.2022
Elemente de igiena a
TEHNIC DE
"IULIU
sistemului reproducator la lecție mixtă
TRANSPORTURI
HAȚIEGANU"
om
Limba
08:00
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a V-a
ȘCOALA
COLEGIUL
E
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEHNIC DE
"IULIU
Reptile
lecție mixtă
TRANSPORTURI
HAȚIEGANU"
Limba
10:00
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

GENETICA

SARCA
VIOLETA

REPRODUCEREA ȘI
SISTEMUL
REPRODUCĂTOR

STĂNESCU
CARMEN

GRUPE DE
VIEȚUITOARE

PLEȘA
MARIANA

CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
lecție de
COLEGIUL
LICEUL
A
31.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
Cariotipul uman normal și comunicare
și însușire de
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
patologic
Limba
10:00
noi
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA

GENETICA

SARCA
VIOLETA

Mecanisme de
autoreglare

PLEȘA
MARIANA

CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
D
02.06.2022
TEHNIC DE
MECANISMUL FEED"IULIU
TRANSPORTURI
BACK
HAȚIEGANU"
Limba
11:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
COLEGIUL
LICEUL
D
31.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
Reproducerea la plante
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
09:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
C
TEHNIC DE
"IULIU
TRANSPORTURI
HAȚIEGANU"
Limba
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
COLEGIUL
LICEUL
D
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a V-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
B
TEHNIC DE
"IULIU
TRANSPORTURI
HAȚIEGANU"
Limba
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
COLEGIUL
LICEUL
B
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
E
TEHNIC DE
"IULIU
TRANSPORTURI
HAȚIEGANU"
Limba
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

06.06.2022

lecție mixtă

lecție de
comunicare REPRODUCEREA ȘI
și însușire de
SISTEMUL
noi
REPRODUCĂTOR
cunoștințe

Mecanismul feedback

lecție mixtă

Mecanisme de
autoreglare

STĂNESCU
CARMEN

Abateri de la legile
mendeliene ale eredității

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

GENETICA

ROȘCA
ROXANA

Amfibieni

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

GRUPE DE
VIEȚUITOARE

PLEȘA
MARIANA

Comportamente de
reproducere la vertebrate

lecție mixtă

Recapitulare funcția de
reproducere

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

09:00

26.05.2022
13:00

31.05.2022
10:00

03.06.2022
10:00

30.05.2022
08:00

SARCA
VIOLETA

REPRODUCEREA ȘI
SISTEMUL
TURCU ADINA
REPRODUCĂTOR

FUNCȚIA DE
REPRODUCERE

STĂNESCU
CARMEN

60

61

62

63

3031

3492

GRAPA M.C.
SANZIANA

ILIE M. DIANA
LAGMEE

3371

KENYERES D.
MIRIAM

1909

LASZLO V.
ANAMARIAANGELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie ambientala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
biotehnologii agricole
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie
biologie
biotehnologie
moleculara
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ecologie si protectia
mediului
biologie
ecologie sistemica si
conservare

64

3637

MAIER G. DENISA
MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie

65

2028

MARINESCU N.
MĂDĂLINAMANUELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie

3719

NEMES K.
BERNADETT
CSILLA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie

66

67

3475

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
OSVÁTH-FERENCZ
biologie
T.. MÁRTA
biologie
ecologie terestra si
acvatica

68

3634

PETERFI E. CĂLINEMIL

69

3702

PETRA S. ADELAMARIA

70

2980

PICU V. DANIELA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie - agricultura

biologie

Limba
română

biologie

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
COLEGIUL
LICEUL
C
26.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
09:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a X-a
COLEGIUL
LICEUL
C
30.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
12:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

biologie

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
maghiară

biologie

Limba
maghiară
Limba
maghiară

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

CENTRUL NR. 4:
LICEUL
clasa a VII-a 03.06.2022
Comportamente de
COLEGIUL
TEORETIC
A
reproducere la vertebrate
TEHNIC DE
"AVRAM IANCU"
11:00
TRANSPORTURI CLUJ-NAPOCA
Limba
"TRANSILVANIA"
română
CLUJ-NAPOCA

biologie

biologie

biologie

lecție mixtă

FUNCȚIA DE
REPRODUCERE

TURCU ADINA

MUTAȚIILE

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

GENETICA

SARCA
VIOLETA

Circulația la plante

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

CIRCULAȚIA ÎN
LUMEA VIE

SARCA
VIOLETA

PĂSĂRI

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

GRUPE DE
VIEȚUITOARE

PLEȘA
MARIANA

CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
COLEGIUL
LICEUL
B
25.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
Abateri de la legile
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
mendeliene ale eredității
Limba
11:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
A
31.05.2022
TEHNIC DE
"IULIU
Boli cu transmitere sexuala
TRANSPORTURI
HAȚIEGANU"
Limba
11:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
LICEUL
clasa a XI-a
COLEGIUL
TEORETIC
A
25.05.2022
TEHNIC DE
"BRASSAI
EXCREȚIA
TRANSPORTURI SAMUEL" CLUJLimba
12:00
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

GENETICA

ROȘCA
ROXANA

lecție mixtă

FUNCȚIA DE
REPRODUCERE

PLEȘA
MARIANA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

FUNCȚIA DE
NUTRIȚIE

BERECZKI
KATALIN

CENTRUL NR. 4:
LICEUL
clasa a IX-a
COLEGIUL
TEORETIC
A
25.05.2022
TEHNIC DE
"BRASSAI
TRANSPORTURI
SAMUEL" CLUJLimba
09:00
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA

MOLUȘTE

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DIVERSITATEA
LUMII VII

BERECZKI
KATALIN

Pancreasul endocrin

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

SISTEMUL
ENDOCRIN

ROȘCA
ROXANA

Circulația la plante

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

CIRCULAȚIA ÎN
LUMEA VIE

SARCA
VIOLETA

Mecanismul feedback

lecție mixtă

Mecanisme de
autoreglare

STĂNESCU
CARMEN

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
D
31.05.2022
Limba
română

12:00

CENTRUL NR. 4:
clasa a XI-a
COLEGIUL
LICEUL
A
25.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
10:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a X-a
COLEGIUL
LICEUL
C
25.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
12:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
ȘCOALA
clasa a VII-a 06.06.2022
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
E
TEHNIC DE
"IULIU
08:00
TRANSPORTURI
HAȚIEGANU"
Limba
CLUJ-NAPOCA
română

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2285

PLEŞA T. MARIANA

3738

PLESA D.C.
ANDREEA
MIHAELA

1865

POPA D. VALENTIN

3375

RÎMOCEA I.
DENISA- LAVINIA

3367

RUJOI S. RAUL

2180

RUSU FP.
REBECCA-RALUCA

2910

SEMEREAN V. ANAROMANA

3437

STOIAN C. ANDALĂCRĂMIOARA

3450

SUCIU GH.
VALENTIN
GHEORGHE

3505

SZEGEDI S.
ISTVAN-ERVIN

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie - agricultura
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie
biologie
biologie medicala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ecologie si protectia
mediului
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
chimie
chimie clinica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biochimie
biologie
biologie medicala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
biologie - geologie
stiinta mediului
calitatea mediului
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
ecologie si protectia
mediului

81

1900

TODEA I. CAMELIA

82

2499

TOKOS Z. ANDREA studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ecologie si protectia
mediului

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

Limba
maghiară

biologie

biologie

Limba
română

Limba
maghiară
Limba
maghiară

"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
COLEGIUL
LICEUL
B
30.05.2022
Particularități ale
REPRODUCEREA ȘI
TEHNIC DE
TEORETIC
reproducerii sexuate la
lecție mixtă
SISTEMUL
TURCU ADINA
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
vertebrate
REPRODUCĂTOR
Limba
10:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
lecție de
COLEGIUL
LICEUL
D
25.05.2022 Adaptări ale locomoției
comunicare
LOCOMOȚIA ȘI
TEHNIC DE
TEORETIC
SARCA
vertebratelor
în
mediul
de
și
însușire
de
SISTEMUL
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
VIOLETA
Limba
11:00
viață
noi
LOCOMOTOR
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
COLEGIUL
LICEUL
B
31.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
Mutațiile
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
10:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
COLEGIUL
LICEUL
C
30.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
Concepția de la fecundația
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
ovulului la naștere
Limba
11:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a X-a
COLEGIUL
LICEUL
C
31.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
Mediul intern al
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
organismului
Limba
08:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

GENETICA

ROXANA
ROȘCA

lecție de
comunicare REPRODUCEREA ȘI
și însușire de
SISTEMUL
noi
REPRODUCĂTOR
cunoștințe

SARCA
VIOLETA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

CIRCULAȚIA ÎN
LUMEA VIE

SARCA
VIOLETA

Omul si tehnologia

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Sanatatea omului si a
mediului

PLEȘA
MARIANA

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
COLEGIUL
LICEUL
D
31.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
14:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Mutațiile

lecție mixtă

GENETICA

ROȘCA
ROXANA

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
COLEGIUL
LICEUL
A
26.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
11:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Mutațiile

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

GENETICA

SARCA
VIOLETA

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a XI-a
COLEGIUL
LICEUL
B
30.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
08:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Pancreasul endocrin

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

SISTEMUL
ENDOCRIN

SARCA
VIOLETA

biologie

CENTRUL NR. 4:
LICEUL
COLEGIUL
TEORETIC
TEHNIC DE
"BRASSAI
TRANSPORTURI
SAMUEL" CLUJ"TRANSILVANIA"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

PEȘTERA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

MEDII DE VIAȚĂ

BERECZKI
KATALIN

AMFIBIENI

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

GRUPE DE
VIEȚUITOARE

PLEȘA
MARIANA

biologie

biologie

biologie

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VIIIa
25.05.2022
B
Limba
română

11:00

clasa a V-a
A
25.05.2022
Limba
maghiară

08:00

clasa a V-a
A
31.05.2022
Limba
română

13:00

LICEUL
clasa a VII-a 25.05.2022
TEORETIC
A
"BRASSAI
11:00
SAMUEL" CLUJLimba
NAPOCA
maghiară

REPRODUCEREA LA
OM

lecție de
REPRODUCEREA ȘI
comunicare
SISTEMUL
și însușire de REPRODUCĂTOR
noi
cunoștințe

BERECZKI
KATALIN

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

2236

3454

2092

3011

2185

2234

3442

3347

3327

2214

1966

biologie
ecologie terestra si
acvatica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
TŐRŐK I.A. TIMEAdupa ciclul i
ÉVA
biologie
geografie
biologie
biologie medicala
superioare-lunga
durata /
TULBURE T.
postuniversitar
FELICIA CRISTINA biologie - agricultura
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
UNGUR A-C. ALINA
biologie
biotehnologie
moleculara
VATCA C. ROMINA
DANIELA

BĂBUȚAN RU.
IULIA

BALAJ V. LAVINIAGEANINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
chimie
chimie
chimie clinica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BORA V.
ingineria si informatica
OCTAVIAN-VASILE proceselor chimice si
biochimice

CECLAN V. ADELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
chimie

CHEREJI F. IOANZOLTAN

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie - fizica

DIOSZEGI Z-L.
RITA-BEATA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
chimie

GYORI M.
MELINDA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
chimie

"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

biologie

Limba
maghiară
Limba
maghiară
Limba
maghiară

biologie

Limba
română

biologie

Limba
română
Limba
română

biologie

chimie

chimie

chimie

chimie

chimie

chimie

chimie

Limba română

Limba
română

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
B
31.05.2022

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
02.06.2022

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
C
30.05.2022

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
A
30.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
B
25.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"NICOLAE
TITULESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
B
25.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"NICOLAE
TITULESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
D
25.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a 31.05.2022
A
11:00
Limba
română

chimie

Limba
română

chimie

Limba
română

Limba
română
Limba
română

biologie

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

chimie

Limba
română

Limba
maghiară

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a XI-a
COLEGIUL
LICEUL
C
26.05.2022
TEHNIC DE
TEORETIC
TRANSPORTURI "AVRAM IANCU"
Limba
08:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

biologie

Limba
română
Limba
română

Limba
română

biologie

CENTRUL NR. 4:
clasa a VI-a
LICEUL
COLEGIUL
A
25.05.2022
TEORETIC
TEHNIC DE
"BRASSAI
EXCREȚIA LA PLANTE lecție mixtă
TRANSPORTURI
SAMUEL" CLUJLimba
13:00
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA

chimie

Limba maghiară

chimie

chimie

chimie

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
maghiară

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Boli cu transmitere sexuala lecție mixtă

09:00

10:00

clasa a VIIIa
27.05.2022
A
Limba
română

HIPOFIZA

10:00

09:00

09:00

13:00

BERECZKI
KATALIN

SISTEMUL
ENDOCRIN

SARCA
VIOLETA

FUNCȚIA DE
REPRODUCERE

PLEȘA
MARIANA

Recapitulare funcția de
reproducere

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

FUNCȚIA DE
REPRODUCERE

PLEȘA
MARIANA

Tipuri de reactii.
Recapitulare

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Tipuri de reactii

Sava Liliana

Sapunuri. Detergenti

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Compusi organici cu
actiune biologica

Deac Daniela

lecție de
comunicare Ioni.Molecule.Calcule
Calcule pe baza formulei
și însușire de
pe baza formulelor
chimice
noi
chimice
cunoștințe

Sava Liliana

10:00

08:00

FUNCȚIA DE
NUTRIȚIE

Reactii redox. Numar de
oxidare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Reactii redox

Sava Liliana

lecție de
comunicare
Substanțe compuse - acizi și însușire de
noi
cunoștințe

Substante chimice

Komives
Șoimița

lecție de
comunicare
Substanțe compuse - acizi și însușire de
noi
cunoștințe

Substante chimice

Sarik Ildiko

Compusi organici cu
actiune biologica

Sava Liliana

Sapunuri. Detergenti

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

chimie
chimie structurala si
aplicativa

94

95

96

97

98

99

100

101

102

2079

2965

3119

2047

2464

3469

IMBUZAN I.
VIOLETA SIMONA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie - fizica

KRASZNAI I. ANA
ILDIKÓ

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie - fizica

MAILAT G.
MIHAELA CORINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie - fizica

MEZEI I. IOANA
MARIA

MOLDOVAN G.
CAMELIA SANDA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie - fizica

MUREȘAN SE.
TANIA-TABITA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
chimie

3455

OPRIȘANU PD.
ȘTEFAN

2275

PALAGHIU C.
MARA-ȘTEFANA

2311

103

2433

104

3720

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie - fizica
informatica aplicata si
programare

POP M. MARIANA
DANIELA

POP O. CLAUDIACARMEN

TĂUT M.
CRISTINADANIELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
chimie alimentara si
tehnologii biochimice
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
chimie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie
fizica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie
chimie
chimie avansata
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

chimie

Limba
română

chimie

Limba
română

chimie

Limba
română

chimie

Limba
română
Limba
română

chimie

Limba
română

chimie

Limba
română

chimie

Limba
română

chimie

Limba
română

chimie

chimie

chimie

Limba
română
Limba
română

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română

chimie

Limba maghiară

chimie

chimie

chimie

chimie

chimie

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"NICOLAE
TITULESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
B
31.05.2022
Limba
română

09:00

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
B
25.05.2022

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
A
31.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
C
27.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"NICOLAE
TITULESCU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

clasa a VIIIa
Tipuri de reacții chimice,
lecție de
25.05.2022
B
scheme de reacții, calcule recapitulare
pe baza ecuațiilor
și
08:00
reacțiilor chimice
sistematizare
Limba
română

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

Sapunuri. Detergenti

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

10:00

08:00

clasa a VIIIa
25.05.2022
A
Limba
română

11:00

Sava Liliana

Reactii redox. Numar de
oxidare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Reactii redox

Deac Daniela

Tipuri de reactii.
Recapitulare

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Tipuri de reactii

Sarik Ildiko

Reactii redox. Numar de
oxidare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Reactii redox

Sava Liliana

Acizi grasi.Grasimi

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Compusi organici cu
actiune biologica

Sava Liliana

Tipuri de reactii.
Recapitulare

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Tipuri de reactii

Sava Liliana

Monozaharide

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Compusi organici cu
functiuni mixte

Deac Daniela

Substanțe chimice

Sarik Ildiko

clasa a IX-a
A
25.05.2022

chimie

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
A
30.05.2022

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a
B
31.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"NICOLAE

clasa a VII-a 25.05.2022 Substanțe compuse - Baze
lecție de
A
comunicare
și însușire de
12:00

chimie

chimie

chimie

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI

09:00

clasa a VIIIa
27.05.2022
B
Limba
română

Limba
română

09:00

08:00

Komives
Șoimița

lecție de
formare și
Ioni.Molecule.Calcule
Calcule pe baza formulei consolidare a
pe baza formulelor
chimice
priceperilor
chimice
și
deprinderilor

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

Limba
română

Tipuri de reactii

Sava Liliana

chimie

08:00

Deac Daniela

lecție de
comunicare Ioni.Molecule.Calcule
Calcule pe baza formulei
și însușire de
pe baza formulelor
chimice
noi
chimice
cunoștințe

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Compusi organici cu
actiune biologica

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
chimie

105

106

107

108

109

110

111

112

2535

2966

3414

2226

3348

2887

VĂSCU V. NADIA
TAMARA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie - fizica

chimie

Limba
română

chimie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
română
PLEŞA CHICINAŞ Ş. ingineria si protectia
chimie
mediului
in
industrie
RALUCA CORINA
industriala
Limba
inginerie chimica
română
ingineria materialelor
si protectia mediului
superioare-lunga
durata /
confectii textile - Limba
postuniversitar
DABIJA I. ALA
tricotaje tricotaje - confectii
română
finisaj textil
textile
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
pedagogie
maghiară
BALINT I.
consiliere
psihologie
SAROLTA
psihopedagogica Limba
psihologie clinica si
română
tehnici de interventie
prin consiliere si
psihoterapie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
BENCHEA G G.
psihologie
română
consiliere
GEORGIANApsihopedagogica Limba
psihologie
MADALINA
consiliere si interventii
română
psihologice in
dezvoltarea umana
studii universitare de
licenta / conversie
Limba
CADAR I. BIANCAconsiliere
dupa ciclul i
IOANA
psihopedagogica română
psihologie

1962

CĂLIN S. DIANA

2491

COPIL C.
CRISTINA-ELENA

113

3432

COȘIER N.
ANTONIUS
NICOLAE

114

2853

KOCSIS P. ANIKO

chimie
industriala

Limba română

Limba
consiliere
psihopedagogica română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
superioare-lunga
română
consiliere
durata /
psihopedagogica Limba
postuniversitar
română
psihologie
sociologie
studii universitare de
consiliere
Limba
licenta / conversie
psihopedagogica maghiară

TITULESCU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC "ANA
ASLAN" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
COLEGIUL
confectii textile TEHNIC
TEHNIC DE
tricotaje "VICTOR
TRANSPORTURI
finisaj textil
UNGUREANU"
"TRANSILVANIA"
CÂMPIA TURZII
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
română
consiliere
psihologie
psihopedagogica Limba
psihologie
română
psihologia sanatatii
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie

"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

noi
cunoștințe

clasa a X-a
B
25.05.2022
Limba
română

09:00

clasa a IX-a
P1
25.05.2022
Limba
română

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Compusi organici cu
actiune biologica

Deac Daniela

Volumetria bazată pe
reacții de precipitare

lecție mixtă

Analiza chimică
cantitativă- Volumetria

Turean Silvia

Materiale pentru
confectii textile si din
piele

Bozdog Paula

11:00

clasa a X-a
B
27.05.2022
Limba
română

Acizi grasi.Grasimi

09:00

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
lecție de
Abilităţi de comunicare de
B
30.05.2022
comunicare
bază; Mesaje verbale,
și însușire de
nonverbale, paraverbale
Limba
09:00
noi
simple
română
cunoștințe

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
consiliere
TEORETIC
psihopedagogica "AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
B
31.05.2022

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
A
03.06.2022

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

consiliere
CENTRUL NR. 3:
psihopedagogica
LICEUL

LICEUL
TEOLOGIC

clasa a VII-a
A
26.05.2022

lecție de
Materiale auxiliare pentru recapitulare
confectii textile si din piele
și
sistematizare

consiliere
psihopedagogica

consiliere
psihopedagogica

Limba română

Limba
română

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

11:00

10:00

09:00

clasa
pregătitoare
02.06.2022
A
Limba
română

10:00

Comportamente
responsabile

lecție de
comunicare Autocunoaştere şi stil de
și însușire de
viaţă sănătos şi
noi
echilibrat
cunoștințe

Comunicare şcolară
eficientă

lecție de
Importanţa învăţării;
comunicare
Tehnici simple de
Abilităţi şi atitudini de
și însușire de
monitorizare a achiziţiilor
învăţare
noi
învăţării
cunoștințe

Kulcsár
Gabriella

Vîrtic Lenica

Vîrtic Lenica

Meserii cunoscute:
denumire, activităţi
principale, unelte şi
instrumente, loc de
desfăşurare

lecție de
comunicare
și însușire de Explorarea meseriilor
noi
cunoștințe

Bojor Sanda

Hobby-uri şi activităţi
preferate

lecție de
comunicare
și însușire de Explorarea meseriilor
noi
cunoștințe

Berbente
Daniela

clasa
lecție de
pregătitoare
Reguli de comunicare în
27.05.2022
comunicare
B
activitatea şcolară;
și însușire de
Comunicarea cu colegii şi
noi
09:00
Limba
cadrele didactice
cunoștințe
română

Comunicare şcolară
eficientă

Vălean Adriana

clasa a VI-a 26.05.2022 Situaţii de stres / dificile de
lecție de Autocunoaştere şi stil de Kovács Varga
A
viaţă
comunicare
viaţă sănătos şi
Emília

dupa ciclul i
psihologie

115

116

117

118

119

120

3545

3062

3513

2954

2871

2931

121

2023

122

2519

123

3052

TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
maghiară
consiliere
psihologie
MADAR F. TIMEA
psihopedagogica Limba
psihologie
maghiară
consultanta si
interventie psihologica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
psihologie
română
MĂRINCAȘ D.
consiliere
ANTONIA
psihopedagogica Limba
psihologie
psihologie clinica,
română
consiliere psihologica si
psihoterapie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
Limba
MEDRUŢ-ȘTEFAN
durata /
română
consiliere
N. REGHINApostuniversitar
psihopedagogica Limba
MARIA
psihologie
română
psihodiagnostic si
psihoterapie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie
PALFI I. OANA
MARIA
psihologie
consiliere si interventii
psihologice in
dezvoltarea umana
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PAȘCA V.
psihologie
ANDREEApsihologie
VALERIA
psihologie clinica,
consiliere psihologica si
psihoterapie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PETRUŢ V. ADELA
psihologie
psihologie
psihologia sanatatii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie
PLATON A.
ANTOANETA
psihologie
psihologia resurselor
umane si sanatate
organizationala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie
PLESEK A.
ZOLTÁN-ÁKOS
psihologie
psihologie clinica,
consiliere psihologica si
psihoterapie
ROTARU G. ALINA- studii universitare de
ANAMARIA
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie
psihologie
tehnici psihologice
pentru controlul

REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară

10:00

echilibrat

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
A
30.05.2022

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
A
25.05.2022

Limba
română
consiliere
psihopedagogica Limba
română

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
Condiţiile învăţării: factori
lecție de
B
02.06.2022
favorizanţi / resurse,
comunicare Abilităţi şi atitudini de
factori de stres / obstacole și însușire de
învăţare
Limba
09:00
(instrumente, persoane,
noi
română
contexte)
cunoștințe

Caba Codruţa

Limba
română
consiliere
psihopedagogica Limba
română

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
Condiţiile învăţării: factori
lecție de
A
31.05.2022 favorizanţi/resurse, factori comunicare
Abilităţi şi atitudini de
de stres/obstacole
și însușire de
învăţare
Limba
11:00
(instrumente, persoane,
noi
română
contexte)
cunoștințe

Beldiman
Ramona

Limba
română
consiliere
psihopedagogica Limba
română

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
A
31.05.2022

Limba
română
consiliere
psihopedagogica Limba
română

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
La ce folosesc meseriile?
lecție de
B
03.06.2022
Utilitatea socială a
comunicare
meseriilor: produse
și însușire de Explorarea meseriilor
Limba
10:00
realizate, beneficii pentru
noi
română
sine şi pentru comunitate cunoștințe

Limba
maghiară
consiliere
psihopedagogica Limba
română

consiliere
psihopedagogica

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

consiliere
Limba
psihopedagogica română
Limba
română

consiliere
CENTRUL NR. 3:
psihopedagogica
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

Limba română

clasa a V-a
A
26.05.2022

și însușire de
noi
cunoștințe

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

09:00

09:00

clasa a V-a
A
30.05.2022
Limba
maghiară

Schimbare și dezvoltare

09:00

11:00

lecție de
comunicare Autocunoaştere şi stil de
și însușire de
viaţă sănătos şi
noi
echilibrat
cunoștințe

Halmágyi
Katalin

lecție de
Abilităţi necesare şi
comunicare Interacţiuni simple cu
comportamente acceptate și însușire de
fiinţe şi obiecte
în relaţiile cu ceilalţi
noi
familiare
cunoștințe

Beldiman
Ramona

lecție de
Autocunoaştere şi
Diversitate. Fiecare este comunicare
și însușire de atitudine pozitivă faţă
unic; diferenţe individuale
noi
de sine şi faţă de ceilalţi
cunoștințe

Beldiman
Ramona

lecție de
Importanţa învăţării;
comunicare
Tehnici simple de
Abilităţi şi atitudini de
și însușire de
monitorizare a achiziţiilor
învăţare
noi
învăţării
cunoștințe

Strategii şi tehnici de
învăţare eficientă

lecție de
comunicare
și însușire de Managementul învăţării
noi
cunoștințe

clasa a II-a 30.05.2022
Abilităţi necesare şi
lecție de
Interacţiuni simple cu
B
comportamente acceptate comunicare
fiinţe şi obiecte
în relaţiile cu ceilalţi
și însușire de
familiare
11:00
noi
Limba
cunoștințe
română

Bojor Sanda

Caba Codruţa

Halmágyi
Katalin

Caba Codruţa

124

125

126

127

128

129

130

131

132

2940

3028

3368

3476

2293

2256

2722

3417

3407

comportamentului si
dezvoltarea
potentialului uman
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
medii
Limba
psihologie
română
Limba
ȘERBAN N. ANCA invatator - educatoare
consiliere
CORNELIA
psihopedagogica română
psihologie
tehnici psihologice
Limba
pentru controlul
română
comportamentului si
dezvoltarea
potentialului uman
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
Limba
psihologie
română
ȘERBAN P. ALINAconsiliere
MARIA
psihopedagogica
psihologie
Limba
psihologie clinica,
română
consiliere psihologica si
psihoterapie
studii universitare de
licenta / conversie
Limba
SIMON V.
consiliere
dupa ciclul i
PATRICIA-MIA
psihopedagogica română
asistenta sociala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
psihologie
română
SÎNGEORZAN I.
consiliere
IRINA
psihopedagogica
psihologie
Limba
consiliere si interventii
română
psihologice in
dezvoltarea umana
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
asistenta sociala
română
STAN I. COSMINAconsiliere
IOANA
stiinte ale educatiei psihopedagogica Limba
terapia limbajului si
română
audiologie
educationala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
psihologie
română
consiliere
URSAN I. ANGELA
asistenta sociala
psihopedagogica Limba
asistenta si incluziune
română
sociala a varstnicilor si
persoanelor cu
dizabilitati
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
Limba
SUCIU V. IULIAconstructii
inginerie economica in
română
MARIA
constructii
studii universitare de
licenta / conversie
economic,
dupa ciclul i
FECHETE M. ANA
administrativ,
finante si banci
MARIA
posta
economie
agrobusiness
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
economic,
contabilitate si
FECHETE M.
informatica de gestiune administrativ,
VASILE
posta
contabilitate
management contabil,
audit si control

clasa
pregătitoare
30.05.2022
B

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
consiliere
TEORETIC
psihopedagogica
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
lecție de
Abilităţi de comunicare de
A
27.05.2022
comunicare
bază; Mesaje verbale,
și însușire de
nonverbale, paraverbale
noi
Limba
10:00
simple
cunoștințe
română

Comunicare şcolară
eficientă

Bojor Sanda

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
consiliere
TEORETIC
psihopedagogica
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa
lecție de
pregătitoare
Reguli de comunicare în
25.05.2022
comunicare
A
activitatea şcolară;
și însușire de
Comunicarea cu colegii şi
11:00
noi
cadrele didactice
Limba
cunoștințe
română

Comunicare şcolară
eficientă

Berbente
Daniela

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

consiliere
psihopedagogica

consiliere
psihopedagogica

consiliere
psihopedagogica

consiliere
psihopedagogica

constructii

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
COLEGIUL
TEHNIC
TEHNIC DE
"ANGHEL
TRANSPORTURI
SALIGNY" CLUJ"TRANSILVANIA"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
Limba
română

economic,
administrativ,
posta

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
ECONOMIC
"IULIAN POP"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
Limba
română

economic,
administrativ,
posta

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
ECONOMIC
"IULIAN POP"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

10:00

clasa
pregătitoare 30.05.2022
A
Limba
română

09:00

clasa
pregătitoare
02.06.2022
B
Limba
română

11:00

clasa a I-a
B
03.06.2022
Limba
română

10:00

lecție de
Tehnici simple care
comunicare
Abilităţi şi atitudini de
sprijină învăţarea; Reguli și însușire de
Vălean Adriana
învăţare
de organizare a învăţării
noi
cunoștințe

lecție de
Tehnici simple care
comunicare
Abilităţi şi atitudini de
sprijină învăţarea; Reguli și însușire de
învăţare
de organizare a învăţării
noi
cunoștințe

Hobby-uri şi activităţi
preferate

Meserii cunoscute:
denumire, activităţi
principale, unelte şi
instrumente, loc de
desfăşurare

lecție de
comunicare
și însușire de Explorarea meseriilor Vălean Adriana
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
și însușire de Explorarea meseriilor
noi
cunoștințe

clasa a X-a
lecție de
A
30.05.2022 Reprezentări la scară ale comunicare
profilelor transversale
și însușire de
Limba
10:00
pentru lucrări publice
noi
română
cunoștințe
clasa a XI-a
B
26.05.2022
Limba
română

09:00

Contabilitatea taxei pe
valuarea adaugata

Berbente
Daniela

Reprezentări
convenţionale pentru
căi de comunicaţii

lecție de
Înregistrarea
comunicare
operaţiilor
și însușire de
economicofinanciare în
noi
contabilitate
cunoștințe

clasa a IX-a
lecție de
Documentele de evidenţă
A
30.05.2022
comunicare Echipamente, softuri şi
contabilă; noţiune,
și însușire de
importanţa, structura
documente
Limba
09:00
noi
documentelor
română
cunoștințe

Vîrtic Lenica

Rotund Aurica

Pașc Gabriela

Crețu Elena

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

3362

3706

3735

3664

3711

3736

3614

3677

3623

1970

CUT F. MARIA
DORINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-scurta
durata
inginerie economica
industriala
tehnica medicala

economie,
Limba
educatie
română
antreprenoriala, Limba
economie [...] - română
educatie
economico financiara

economie,
educatie
antreprenoriala, Limba
DAVID G.. MIRCEAeconomie [...] - română
ADRIAN
educatie
economico financiara
economie,
studii universitare de
educatie
licenta / conversie
antreprenoriala,
dupa ciclul i
Limba
GROZA O.M.
economie
[...] - română
economie si afaceri
DARIA-MARIA
educatie
internationale
economico financiara
superioare-lunga
durata /
Limba
postuniversitar
engleză
economie,
studii universitare de
Limba
educatie
licenta / conversie
română
antreprenoriala, Limba
dupa ciclul i
SIMA I.. IOANeconomie [...] - română
studii americane
GAVRIL
educatie
finante si banci
Limba
economico administrarea
franceză
financiara
afacerilor
Limba
administrarea
engleză
afacerilor comerciale
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
AGRIGOROAIE F..
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
BOGDAN-ADRIAN
sport
sportiva

economie,
CENTRUL NR. 4:
educatie
COLEGIUL
antreprenoriala,
TEHNIC DE
economie [...] - TRANSPORTURI
educatie
"TRANSILVANIA"
economico CLUJ-NAPOCA
financiara

BĂDĂRĂU C.N.
RAUL-SEBASTIAN

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
BAIAS M. FLAVIAeducatie fizica si română
sportiva
ALEXANDRA
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si maghiară
BALLO K. LAURA
sportiva
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BARAZSULY-LADÓ
educatie fizica si Limba
sport si performanta
maghiară
I. ÁKOS
sport
motrica
BAȘ A. DANIEL
NICOLAE

studii universitare de educatie fizica si Limba
licenta / conversie
sport
română
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva

Piaţa –întâlnire a
agenţilor economici

Petruș-Zăhan
Dana

Piaţa –întâlnire a
agenţilor economici

Petruș-Zăhan
Dana

Etica în afaceri

Petruș-Zăhan
Dana

Piaţa –întâlnire a
agenţilor economici

Petruș-Zăhan
Dana

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
1.Volei-serviciul de sus din
C
08.06.2022
comunicare
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
fata 2.Dezv. rezistenţei
și
însușire
de
"ION
"AVRAM IANCU"
cardio-respiratorie la
Limba
08:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
eforturi aerob
română
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA

REZISTENȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
1.Volei-Pasa de sus cu doua
C
26.05.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
maini 2.Dezvoltarea
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
rezistentei la eforturi
Limba
08:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
aerobe
română
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA

REZISTENȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

CENTRUL NR. 6:
clasa a IX-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
1.Volei – elanul si lovitura
B
02.06.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
de atac 2.Dezv.fortei
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
segmentare in regim de
Limba
14:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
rezistenta
română
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

FORȚĂ

SOOS
SANDOR

ÎNDEMÂNARE

MIHALY
BELA

economie,
educatie
antreprenoriala,
economie [...] educatie
economico financiara
economie,
educatie
antreprenoriala,
economie [...] educatie
economico financiara

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
economie generala

Limba română

COLEGIUL
ECONOMIC
"IULIAN POP"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
ECONOMIC
"IULIAN POP"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
ECONOMIC
"IULIAN POP"
CLUJ-NAPOCA

economie,
CENTRUL NR. 4:
educatie
COLEGIUL
antreprenoriala,
TEHNIC DE
economie [...] - TRANSPORTURI
educatie
"TRANSILVANIA"
economico CLUJ-NAPOCA
financiara

COLEGIUL
ECONOMIC
"IULIAN POP"
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si
sport

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
sport
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a 31.05.2022
A
08:00
Limba
română

Piața mondială

clasa a XI-a
B
26.05.2022
Limba
română

11:10

clasa a X-a
A
31.05.2022
Limba
română

10:00

Piața mondială

09:00

clasa a IX-a
B
31.05.2022
Limba
maghiară

13:00

clasa
pregătitoare 02.06.2022
C
Limba
maghiară

09:00

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
Protecția consumatorului și însușire de
noi
cunoștințe

clasa a XI-a
B
31.05.2022
Limba
română

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Comerțul internațional

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

lecție de
1. Baschet – Dribling cu
comunicare
ocolirea obstacolelor,
și însușire de
aruncare la coș 2. Circuit
noi
de forță
cunoștințe

1. Școala alergării 2.
Întreceri , concursuri pe
perechi

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

clasa a III-a 30.05.2022 1. Dezvoltarea vitezei de
lecție de
C
reacție, prin jocuri de
formare și
mișcare. 2. Minihandbal - consolidare a
10:30
Aruncarea la poartă de pe priceperilor
Limba
română

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,

AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

143

144

145

146

147

148

149

2798

2795

3590

3620

2831

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
Limba
licenta / conversie
română
dupa ciclul i
BERCENI T.
educatie fizica si Limba
kinetoterapie si
TEODORAromână
sport
motricitate speciala
RALUCA
Limba
educatie fizica si
română
sportiva
educatie fizica si sport
educatie fizica, fitness
si agrement in turism
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
BILAȘCO A.
educatie fizica si română
sportiva
MELINDA
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
educatie fizica, fitness
si agrement in turism
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BÎRSAN I. FLORINeducatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
CAROL
sport
sportiva

BOCA F. DARIUS

BODREA CM.
CLAUDIU DANIEL

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
sport si performanta
educatie fizica si română
motrica
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

3676

BOLD C.C.
STEFANIONICHOLAS

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

3712

BORBÉLY-BÁNDY
M. BOTOND

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
maghiară
sport
educatie fizica si sport

150

2322

151

2179

BOTA I. ANDREI
IONUȚ

BOTEZAT S.N.
ALEXANDRU
IONUȚ

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
studii universitare de educatie fizica si Limba
licenta / conversie
sport
română
dupa ciclul i

nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

clasa
CENTRUL NR. 6:
lecție de
pregătitoare
ȘCOALA
LICEUL
07.06.2022 1. Dezvoltatea vitezei de comunicare
E
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
reacție și de deplasare la
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
noi
09:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
Limba
2. Jocuri dinamice
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare 07.06.2022 1. Dezvoltatea vitezei de
comunicare
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
D
reacție și de deplasare la
și însușire de
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
10:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice)
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VII-a
1. Exersarea driblingului
ȘCOALA
LICEUL
formare și
A
07.06.2022 in deplasare cu schimbarea
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
direcției 2. Dezvoltarea
"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
13:00
calității motrice forța
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
generala
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

ÎNDEMÂNARE

MORUȚAN
VIOREL

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
clasa a X-a
ȘCOALA
LICEUL
C
02.06.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
Limba
12:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

REZISTENȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si
sport

Limba română

loc, cu o mână de deasupra
și
umărului.
deprinderilor

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
educatie fizica si
sport

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
sport
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
C
07.06.2022

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
B
30.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
clasa a V-a
1. Aruncarea mingii de
formare și
D
25.05.2022 oină, de pe loc sau cu elan
consolidare a
2. Dezvoltarea rezistențeipriceperilor
Limba
09:00
alergarea de durată în
și
română
tempo uniform
deprinderilor

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

1.Handbal-demarcajul
2.Dezvoltarea fortei
segmentare

Limba
română

08:30

1. Alergare de viteză cu
lecție de
start de jos. 2. Handbalformare și
Aruncarea la poartă cu consolidare a
pași adăugați cu o mână de priceperilor
deasupra umărului,
și
precedată de dribling
deprinderilor

lecție de
formare și
1. Baschet- Dribling
consolidare
a
multiplu cu aruncare la coș
priceperilor
2. Circuit de forță
Limba
11:00
și
maghiară
deprinderilor
lecție de
clasa a V-a
1. Aruncarea mingii de
formare și
C
26.05.2022 oină, de pe loc sau cu elan
consolidare a
2. Dezvoltarea rezistențeipriceperilor
Limba
11:00
alergarea de durată în
și
română
tempo uniform
deprinderilor

clasa a III-a 26.05.2022 1. Dezvoltarea vitezei de
B
reacție și deplasare prin
jocuri dinamice 2.
08:30

lecție de
formare și
consolidare a

VITEZĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

FORȚĂ

MIHALY
BELA

REZISTENȚĂ

PÎRVU
MIRCEA

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de

sport si performanta
motrica

152

153

154

155

156

157

2924

3605

3671

3339

3688

2540

158

2883

159

3667

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
sport si performanta
BOTOȘ S A.
educatie fizica si
motrica
ȘTEFANA-MARIA
sport
stiinta sportului si
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
BRAD M. BOGDANeducatie fizica si
sportiva
AUREL
sport
educatie fizica si sport
antrenament si
performanta sportiva

BRISC N.. IULIANMARIUS

BUCSI M. MIKLOS
SZILARD

BUCUR V. SORIN
VASILE

"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Handbal: Dribling priceperilor
Aruncare la poartă (prin
și
procedee la alegere)
deprinderilor

pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
1. Joc sportiv-Voleilecție de
clasa a X-a
ȘCOALA
LICEUL
Repetarea pasării mingii
formare și
B
03.06.2022
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
cu două mâini de sus, de pe consolidare a
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
loc și din deplasare 2.
priceperilor
Limba
12:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
Calitate motricași
română
CLUJ-NAPOCA
Rezistența-Dezvoltare deprinderilor

REZISTENȚĂ

RADU FILIP

Limba
română
Limba
română

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
1.Volei - trecerea mingii în
lecție de
clasa a IX-a
ȘCOALA
LICEUL
terenul advers precedată
formare și
C
06.06.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
de trei atingeri 2.
consolidare a
"ION
"AVRAM IANCU"
Dezv.rezistenţei cardiopriceperilor
Limba
14:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
respiratorie la eforturi
și
română
CLUJ-NAPOCA
mixte
deprinderilor

REZISTENȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

VITEZA

MORUȚAN
VIOREL

ÎNDEMÂNARE

SOOS
SANDOR

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
sport si performanta
română
sport
motrica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si maghiară
sportiva
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
BUD G.V. MARIANeducatie fizica si română
sportiva
VASILE
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BUDURLEAN G.O.
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
NARCISA-EMILIA
sport
sportiva
CĂRĂIAN P.
DENISA LUCIA

HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de educatie fizica si Limba
licenta / conversie
sport
română
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
română
sportiva
educatie fizica si sport
antrenament si

1.Dezvoltare viteza de
CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VI-a
reacţie şi de deplasare, la
ȘCOALA
LICEUL
formare și
A
31.05.2022 stimuli auditivi şi vizuali
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
2.Baschet exersarea
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
12:00
driblingului cu ocoliri de
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
obstacole și aruncarea la
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
coș cu o mana

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si
sport

clasa a IV-a
A
03.06.2022
Limba
maghiară

08:00

lecție de
1. Baschet- repetarea
formare și
driblingului multiplu din consolidare a
mers și alergare 2. Ștafete priceperilor
aplicative
și
deprinderilor

1. Dezvoltare viteza de
lecție de
reacţie şi de execuţie, la
formare și
stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
Handbal - prinderea și
priceperilor
pasarea mingii cu două
și
mâini
deprinderilor

VITEZĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

1. Baschet-prinderea,
lecție de
clasa a V-a
ţinerea şi pasarea mingii cu
E
03.06.2022 două mâini de la piept, de formare și
consolidare a
pe loc şi urmată de
priceperilor
deplasare 2. Dezvoltarea
Limba
08:00
și
forţei dinamice segmentare
română
deprinderilor
în regim de rezistenţă

FORȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

FORȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

clasa a III-a
C
06.06.2022
Limba
română

10:30

clasa a VII-a
B
25.05.2022
Limba
română

08:00

1. Aruncarea la coș din
dribling 2. Dezvoltarea
forței segmentare prin
metoda circuitului

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
LICEUL
clasa a IX-a 26.05.2022 1.Volei- preluarea cu doua
lecție de
sport
ȘCOALA
TEORETIC
B
maini de sus 2.Dezvoltarea comunicare
GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"
rezistentei la eforturi
și însușire de
14:00
"ION
CLUJ-NAPOCA
aerobe
noi
Limba
AGÂRBICEANU"
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

REZISTENȚĂ

CĂRJOESCU
DAN

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

160

161

162

163

164

165

166

167

168

3704

CHIFAN I.
CĂTĂLIN

performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
educatie fizica, fitness
si agrement in turism
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
Limba
sportiva
educatie fizica si română
sport
stiinta sportului si
Limba
educatiei fizice
română
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

3598

CHIȘ G.D. DIANAROXANA

3661

CIOLPAN Ș..
BIANCA-ELENA

3326

CISTELICAN V.
MIHAELACRISTINA

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

3199

CIURBA N.
NICOLAE
SEPTIMIU

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

2221

CLIMA V. ȘTEFANGEORGE

2928

3730

3703

CONEA VA.
BOGDAN-ANDREI

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
COROIAN S-D.
educatie fizica si română
sportiva
CRISTIAN-DORIN
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
CRIȘAN C. ANDREI
educatie fizica si
română
sport
sportiva

169

3649

CSIZMAR O I.
OTTO

170

3654

DANILIUC O.

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si maghiară
sportiva
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
educatie fizica si
agrement in turism
studii universitare de educatie fizica si Limba

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
B
08.06.2022 1.Volei-Serviciul de sus din comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
fata 2.Dezvoltarea fortei și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
segmentare
noi
Limba
13:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

CENTRUL NR. 6:
1.Dezvoltarea indemanarii
clasa a X-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
prin mijloace specifice
C
08.06.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
jocului de handbal
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
2.Handbal - variante de joc
Limba
14:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
pt consolidarea
română
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
demarcajului

ÎNDEMÂNARE

CÎRJOESCU
DAN

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VII-a
1.Volei-preluarea cu doua
ȘCOALA
LICEUL
formare și
A
02.06.2022
maini de jos
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
2.Dezv.rezistenţei cardio"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
09:00
respiratorie la eforturi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
aerobe
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

REZISTENȚĂ

MORUȚAN
VIOREL

VITEZA

RADU FILIP

VITEZA

RADU FILIP

lecție de
clasa a V-a
1. Baschet-Driblingul în
formare și
C
03.06.2022 deplasare și oprirea într-un
consolidare a
timp 2. Dezvoltarea forţei
priceperilor
Limba
10:00
dinamice segmentare în
și
română
regim de rezistenţă
deprinderilor

FORȚĂ

PÎRVU
MIRCEA

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
06.06.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
A
reacție și de deplasare la
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
10:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

lecție de
1.Dezvoltarea vitezei de
comunicare
reactie 2.Baschetși însușire de
aruncarea la cos de pe loc
noi
cunoștințe

VITEZA

CÎRJOESCU
DAN

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VII-a
ȘCOALA
LICEUL
1.Volei-Serviciul de jos din formare și
D
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
fata. 2.Dezvoltarea fortei consolidare a
"ION
"AVRAM IANCU"
segmentare prin metoda priceperilor
Limba
12:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
circuitului
și
română
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

FORȚĂ

MORUȚAN
VIOREL

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ÎNDEMÂNARE

SOOS
SANDOR

REZISTENȚĂ

MORUȚAN

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
clasa a I-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
1. Dezvoltatea vitezei de
C
31.05.2022
comunicare
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
reacție și de deplasare la
și însușire de
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
noi
Limba
08:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
31.05.2022
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
C
reacție și de deplasare la comunicare
și
însușire
de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
11:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română
educatie fizica si
sport

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
A
26.05.2022
Limba
română

13:00

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a III-a
C
31.05.2022

LICEUL

clasa a VI-a 02.06.2022

Limba
maghiară

12:00

lecție de
1. Dribling multiplu
formare și
alternativ cu ambele mâini consolidare a
– de pe loc și deplasare 2. priceperilor
Jocuri dinamice cu mingea
și
deprinderilor
1. Aruncarea mingii de

lecție de

FLORENTINAANDRA

171

172

173

174

175

176

177

178

3595

DEZSI A. RADUALEXANDRU

3680

DOBRICAN M..
DIANA-ROXANA

3629

DOMINTE D.
BOGDAN
COSTINEL

2478

3593

3708

3137

2790

179

3646

180

3159

licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva

română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

sport

ȘCOALA
TEORETIC
GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"
"ION
CLUJ-NAPOCA
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

C

12:00

Limba
română

oină, de pe loc sau cu elan formare și
2.Dezvoltarea rezistentei- consolidare a
alergarea de durata in
priceperilor
tempo uniform
și
deprinderilor

VIOREL

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VII-a
1. Exersarea driblingului
ȘCOALA
LICEUL
formare și
D
06.06.2022 in deplasare cu schimbarea
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
direcției 2. Dezvoltarea
"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
13:00
calității motrice forța
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
generala
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

ÎNDEMÂNARE

MORUȚAN
VIOREL

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
clasa a VI-a
1.Dezvoltarea vitezei de
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
D
30.05.2022 reactie si deplasare prin comunicare
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
jocuri dinamice 2.Baschet- și însușire de
"ION
"AVRAM IANCU"
Limba
12:00
acțiuni tactice folosite în
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
atac
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA

VITEZA

MORUȚAN
VIOREL

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VI-a
1.Dezvoltarea vitezei de
ȘCOALA
LICEUL
formare și
D
03.06.2022 reactie si deplasare prin
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
jocuri dinamice 2.Baschetsport
"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
11:00
acțiuni tactice folosite în
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
atac
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

VITEZA

MORUȚAN
VIOREL

Limba
educatie fizica si română
sport
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

FORȚĂ

PÎRVU
MIRCEA

Limba
educatie fizica si română
sport
Limba
română

1.Dezvoltare viteza de
CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VI-a
reacţie şi de deplasare, la
ȘCOALA
LICEUL
formare și
A
07.06.2022 stimuli auditivi şi vizuali
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
2.Baschet exersarea
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
12:00
driblingului cu ocoliri de
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
obstacole și aruncarea la
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
coș cu o mana

VITEZA

MORUȚAN
VIOREL

Limba
educatie fizica si română
sport
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

lecție de
1.Dezvoltarea vitezei de
formare și
deplasare prin jocuri
consolidare a
dinamice 2.Baschetpriceperilor
actiunea tactica “dă și duși
te”
deprinderilor

VITEZA

CÎRJOESCU
DAN

Limba
educatie fizica si română
sport
Limba
română

educatie fizica si
sport

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
comunicare
reacție și de deplasare la
și însușire de
stimuli auditivi și vizuali.
noi
2. Jocuri dinamice
cunoștințe

VITEZA

RADU FILIP

Limba
educatie fizica si română
sport
Limba
română

clasa
CENTRUL NR. 6:
lecție de
pregătitoare
ȘCOALA
LICEUL
1. Dezvoltatea vitezei de
07.06.2022
comunicare
C
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
reacție și de deplasare la
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
noi
11:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
Limba
2. Jocuri dinamice
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

ÎNDEMÂNARE

RADU FILIP

educatie fizica si Limba
maghiară
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a I-a
A
02.06.2022

ÎNDEMÂNARE

MIHALY
BELA

studii universitare de educatie fizica si Limba
licenta / conversie
sport
maghiară
dupa ciclul i

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
sport
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY

clasa a VII-a 07.06.2022
A
08:00

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
sport si performanta
română
sport
motrica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
DOMNICA G.
educatie fizica si
IOANA sportiva
VERONICA
educatie fizica si sport
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
DRĂGAN F.
sportiva
HORAȚIU TRAIAN
educatie fizica si sport
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
DRĂGUȘ S.
sportiva
ANDREI-ALIN
stiinta sportului si
educatiei fizice
educatie fizica si
agrement in turism
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
DUMA I. ELENAeducatie fizica si
CRISTINA
sportiva
educatie fizica si sport
performanta in sport
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
sport si performanta
DUMITRU I. IONUȚ
motrica
MARIUS
stiinta sportului si
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
FARKAȘ I. RENATA
educatie fizica si
sportiva
FETZ A. HERBERT
MARTIN

sport

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
E
25.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a V-a
A
08.06.2022
Limba
română

09:00

clasa a I-a
D
02.06.2022
Limba
română

Limba
maghiară

11:00

08:00

1. Aruncarea la coș din
dribling 2. Dezvoltarea
forței segmentare prin
metoda circuitului

lecție de
formare și
1. Dezv. Îndemânării cu consolidare a
mingea 2. Jocuri dinamice priceperilor
și
deprinderilor
1. Aruncarea mingii de
oină prin azvârlire 2.

lecție de
formare și
consolidare a

FORȚĂ

SOOS
SANDOR

181

182

183

184

185

186

187

188

189

3607

3660

2806

educatie fizica si
sportiva
stiinta sportului si
educatiei fizice
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
GROȘAN C I.
educatie fizica si
sportiva
ANDREI CĂTĂLIN
sport
educatie fizica si sport
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
HALMAGYI D.
educatie fizica si
educatie fizica si
EVELIN
sport
sportiva

Limba
română

3727

3093

HORVATH F.
FLORISA ILEANA

Dezvoltarea forței
picioarelor

CENTRUL NR. 6:
clasa a IX-a
ȘCOALA
LICEUL
D
03.06.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
Limba
13:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

3699

3663

ILIE M. IOANAALEXANDRA

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

3321

INDOLEAN T.
COSMIN ADRIAN

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

2099

Limba
maghiară

educatie fizica si
sport

HRENIUK P.
ANDREI-SORIN

IONAȘCU I. ANAMARIA

ISTVAN" CLUJNAPOCA

Limba
română
Limba
română

superioare-lunga
durata /
HERȚIA N.P. RADUeducatie fizica si Limba
postuniversitar
română
NICOLAE
sport
educatie fizica si sport

HETEA C.D.
DANIEL-PETRU

"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
educatie fizica si
agrement in turism

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
educatie fizica si
sport

educatie fizica si
sport

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

1. Aruncarea și prinderea
lecție de
clasa a II-a
mingii, dribling multiplu
formare și
B
31.05.2022
din mers și alergare 2.
consolidare a
Jocuri dinamice ( viteza de priceperilor
Limba
10:00
reacție, orientare în spațiu
și
maghiară
)
deprinderilor

VITEZA

SOOS
SANDOR

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

VITEZA

RADU FILIP

clasa a V-a
1.Baschet-driblingul in
lecție de
C
27.05.2022 deplasare cu schimbare de comunicare
directie 2.Dezvoltarea
și însușire de
Limba
11:00
fortei segmentare in regim
noi
română
de rezistenta
cunoștințe

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

VITEZA

RADU FILIP

clasa a I-a
C
07.06.2022
Limba
română

08:00

clasa a I-a
D
03.06.2022
Limba
română

09:00

clasa a III-a
A
06.06.2022
Limba
română

09:30

1.Baschet – pivotarea in
relație cu un adversar
2.Dezvoltarea fortei
dinamice segmentare

1. Dezvoltare viteza de
lecție de
reacţie şi de execuţie, la
formare și
stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
Handbal - prinderea și
priceperilor
pasarea mingii cu două
și
mâini
deprinderilor

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
ȘCOALA
LICEUL
1.Volei-Serviciul de jos din
A
31.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
fata. 2.Dezvoltarea fortei
"ION
"AVRAM IANCU"
segmentare prin metoda
Limba
13:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
circuitului
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
clasa
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
31.05.2022
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
D
reacție și de deplasare la
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
10:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
CLUJ-NAPOCA
română
educatie fizica si
sport

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

priceperilor
și
deprinderilor

clasa a III-a
A
26.05.2022
Limba
română

10:30

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor
lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

1. Dezvoltarea vitezei de
lecție de
reacție și deplasare prin
formare și
jocuri dinamice 2.
consolidare a
Handbal: Dribling priceperilor
Aruncare la poartă ( prin
și
procedee la alegere)
deprinderilor

VITEZĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

FORȚĂ

MORUȚAN
VIOREL

VITEZA

RADU FILIP

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

190

191

192

193

194

195

196

197

3510

3564

2061

2483

2470

1884

2253

2151

IRIMIE G. DARIUS- studii universitare de educatie fizica si Limba
GLADIN
licenta / conversie
sport
română
dupa ciclul i
Limba
studii universitare de
română
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva
kinetoterapie si
motricitate speciala

JELER FV. RĂZVAN
ANDREI

JUHASZ M.
CSILLA-IBOLYA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
antrenament si
performanta sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
JURJE I. ANAeducatie fizica si
sportiva
MARIA
sport
stiinta sportului si
educatiei fizice
educatie fizica si
agrement in turism
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva
KISS G. GERGELYeducatie fizica si
educatie fizica si sport
ANTAL
sport
managementul
activitatilor si
organizatiilor de
educatie fizica si
sportive

KLEIN K.
ANDREEA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
C
26.05.2022
Limba
română

10:00

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

VITEZA

RADU FILIP

VITEZA

RADU FILIP

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
Limba maghiară educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

1.Dezvoltare viteza de
lecție de
clasa a VI-a
reacţie şi de deplasare, la
formare și
C
26.05.2022
stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
Baschet exersarea
priceperilor
Limba
11:30
driblingului cu ocoliri de
și
română
obstacole.
deprinderilor

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

1. Baschet-driblingul în
lecție de
clasa a VII-a
deplasare cu schimbare de formare și
B
06.06.2022
direcție 2. Dezvoltarea consolidare a
rezistenţei cardiopriceperilor
Limba
14:00
respiratorie la eforturi
și
română
aerobe
deprinderilor

REZISTENȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

Limba
maghiară
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

lecție de
formare și
1. Baschet-Dribling
multiplu, pase pe perechi consolidare a
priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

ÎNDEMÂNARE

SOOS
SANDOR

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
LĂPUȘTE S.
educatie fizica si
sportiva
SORINA
sport
educatie fizica si sport
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive
LAZSADI A.
studii universitare de educatie fizica si
HAJNAL-CRISTINA
licenta / conversie
sport
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva
educatie fizica si sport
antrenament si

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
LICEUL
clasa
27.05.2022 1. Dezvoltatea vitezei de
lecție de
sport
ȘCOALA
TEORETIC
pregătitoare
reacție și de deplasare la
formare și
GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"
D
stimuli auditivi și vizuali. consolidare a
10:00
"ION
CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
priceperilor
AGÂRBICEANU"
și
Limba
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
română

Limba
română
Limba
română

Limba
română
Limba
română

clasa a IV-a
B
07.06.2022
Limba
maghiară

11:00

1. Dezvoltarea vitezei de
lecție de
clasa a III-a
reacţie, deplasare prin
formare și
C
31.05.2022
jocuri şi ştafete. 2.
consolidare a
Minihandbal - Aruncarea
priceperilor
Limba
10:30
la poartă de pe loc, cu o
și
română
mână de deasupra
deprinderilor
umărului.

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

1. Dezvoltare viteză de
lecție de
reacţie şi de execuţie, la
formare și
stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
Handbal - prinderea și
priceperilor
pasarea mingii cu două
și
mâini
deprinderilor

VITEZA

PÎRVU
MIRCEA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
C
02.06.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a 02.06.2022 1. Dezvoltare viteza de
lecție de
D
reacţie şi de deplasare, la
formare și
09:30 stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
Baschet exersarea
priceperilor
Limba
driblingului cu ocoliri de
și
română
obstacole.
deprinderilor

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
sport
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

11:00

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a

performanta sportiva

198

199

200

201

202

203

204

205

3556

LUCACIU A.
ADRIAN-GABRIEL

3617

LUȚESCU S.
STELIAN

3713

3717

2706

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MARIAN I. OVIDIUeducatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
MIHAI
sport
sportiva

MARIȘ E.
MAXIMILIANATHEONA

3078

MARIȘ V. DENISA
DANIELA

206

2810

207

2187

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
sport si performanta
MĂCICĂȘAN C A.
educatie fizica si română
motrica
RAUL CLAUDIU
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MĂRGINEAN D O.
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
MĂDĂLINA IOANA
sport
sportiva

2280

3657

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
Limba
sportiva
educatie fizica si română
sport
stiinta sportului si
Limba
educatiei fizice
română
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
MEDREA P-A.
educatie fizica si
educatie fizica si română
MARIANsportiva
sport
Limba
ALEXANDRU
educatie fizica si sport
română
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
MIHUȚ D. BOGDAN
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva
MIHUTIU N.
studii universitare de educatie fizica si Limba
AURELIAN
licenta / conversie
sport
română
dupa ciclul i

Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VI-a
1. Aruncarea mingii de
ȘCOALA
LICEUL
formare și
C
06.06.2022 oină, de pe loc sau cu elan
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
2. Dezvoltarea rezistentei- priceperilor
"ION
"AVRAM IANCU"
Limba
11:00
alergarea de durata in
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
tempo uniform
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
D
26.05.2022

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

VITEZA

RADU FILIP

REZISTENȚĂ

MORUȚAN
VIOREL

lecție de
1. Aruncarea mingii de
comunicare
oină, de pe loc, la distanţă
și însușire de
2. Dezvoltarea fortei
noi
dinamice segmentare
cunoștințe

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

lecție de
1.Dezvoltarea vitezei de
formare și
reactie si deplasare prin
consolidare a
jocuri dinamice 2.Baschetpriceperilor
Aruncarea la cos de pe loc
și
cu doua maini
deprinderilor

VITEZA

CÎRJOESCU
DAN

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

VITEZA

RADU FILIP

1. Dezvoltare viteză de
lecție de
clasa a VII-a
reacţie şi de deplasare, la
formare și
E
27.05.2022 stimuli auditivi şi vizuali 2.
consolidare a
Baschet exersarea
priceperilor
Limba
11:00
driblingului cu ocoliri de
și
română
obstacole și aruncarea la
deprinderilor
coș cu o mână

VITEZA

PÎRVU
MIRCEA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
06.06.2022
comunicare
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
C
reacție și de deplasare la
și însușire de
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
09:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
clasa a IX-a
ȘCOALA
LICEUL
D
27.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
Limba
13:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

REZISTENȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

CENTRUL NR. 6:
1. Joc sportiv-Voleilecție de
clasa a X-a
ȘCOALA
LICEUL
Repetarea pasarii mingii
formare și
B
06.06.2022
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
cu două maini de sus, de pe consolidare a
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
loc și din deplasare 2.
priceperilor
Limba
08:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
Calitate motricași
română
CLUJ-NAPOCA
Rezistența--Dezvoltare deprinderilor

REZISTENȚĂ

RADU FILIP

VITEZA

PÎRVU
MIRCEA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
sport
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU

Limba
română

11:00

clasa a V-a
C
03.06.2022
Limba
română

13:00

clasa a V-a
C
03.06.2022
Limba
română

11:00

clasa a I-a
A
08.06.2022
Limba
română

08:00

1.Dezvoltarea vitezei de
reactie 2. Baschetpivotarea

clasa a VII-a 03.06.2022 1. Dezvoltare viteză de
lecție de
E
reacţie şi de deplasare, la
formare și
stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
11:00

1.
Dezvoltarea
vitezei de
reactie 2.
Baschetpivotarea

208

209

210

211

212

213

214

215

3739

3701

2644

2373

2498

3322

3582

3744

MOIGRĂDEAN P.
DĂNUȚ-PETRUȚ

MOMEU E.E.
LAVINIA-DENISA

educatie fizica si
Limba
sportiva
română
educatie fizica si sport
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
Limba
sportiva
educatie fizica si română
sport
stiinta sportului si
Limba
educatiei fizice
română
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

superioare-lunga
durata /
MOTOROIU G.
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
CARMEN TEREZIA educatie fizica si sport
sport

MUREȘAN D.
NARCISA

MUREȘAN S.
SERGIU-IONEL

MUREŞAN V.
ANCUŢA MARIA

NEGREA S.V.
MIHAI

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva
superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
antrenament si
performanta sportiva

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
NICOARĂ P. RAREȘ
română
sport
educatie fizica si sport

"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Baschet exersarea
priceperilor
driblingului cu ocoliri de
și
obstacole și aruncarea la deprinderilor
coș cu o mână

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VII-a
1. Exersarea dribling-ului
ȘCOALA
LICEUL
formare și
B
25.05.2022 in deplasare cu schimbarea
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
direcției 2. Dezvoltarea
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
13:00
calității motrice forța
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
generala
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

ÎNDEMÂNARE

CÎRJOESCU
DAN

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

1. Dezvoltare viteza de
lecție de
reacţie şi de execuţie, la
formare și
stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
Handbal - prinderea și
priceperilor
pasarea mingii cu două
și
mâini
deprinderilor

VITEZĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
08.06.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
E
reacție și de deplasare la consolidare a
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
09:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
și
Limba
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
română

VITEZA

RADU FILIP

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

REZISTENȚĂ

PÎRVU
MIRCEA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

1. Baschet-prinderea,
lecție de
clasa a V-a
ţinerea şi pasarea mingii cu
formare și
D
03.06.2022 două mâini de la piept, de
consolidare a
pe loc şi urmată de
priceperilor
deplasare 2. Dezvoltarea
Limba
09:00
și
forţei dinamice segmentare
română
deprinderilor
în regim de rezistenţă

FORȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
31.05.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
E
reacție și de deplasare la
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
09:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
B
06.06.2022
Limba
română

08:30

clasa a VII-a
C
25.05.2022
Limba
română

12:00

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
B
07.06.2022

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
D
07.06.2022

Limba
română

Limba
română

08:30

09:30

1. Aruncarea la coș din
dribling 2. Dezvoltarea
forței segmentare prin
metoda circuitului

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

1. Dezvoltare viteza de
lecție de
reacţie şi de execuţie, la
formare și
stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
Handbal- prinderea și
priceperilor
pasarea mingii cu două
și
mâini
deprinderilor

VITEZA

PÂRVU
MIRCEA

1. Alergare de viteză cu
lecție de
start de jos. 2. Handbalformare și
Aruncarea la poartă cu consolidare a
pași adăugați cu o mână de priceperilor
deasupra umărului,
și
precedată de dribling. deprinderilor

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”
Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

216

217

218

219

220

221

222

223

3098

3684

3718

3573

2821

3425

NIȚIȘOARĂ A.
NICOLIȚA

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

OANCEA NR.
MARIAN
ALEXANDRU

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VI-a
1. Aruncarea mingii de
ȘCOALA
LICEUL
formare și
C
30.05.2022 oină, de pe loc sau cu elan
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
2.Dezvoltarea rezistenteisport
"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
11:00
alergarea de durata in
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
tempo
uniform
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

PANDREA E.
BOGDAN MARIUS

3088

PERDE G. AURELSORIN

3551

PETEAN C.
DAIANAMĂDĂLINA

224

2579

225

3147

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
comunicare
reacție și de deplasare la
și însușire de
stimuli auditivi și vizuali.
noi
2. Jocuri dinamice
cunoștințe

VITEZA

RADU FILIP

REZISTENȚĂ

MORUȚAN
VIOREL

lecție de
clasa a V-a
1.Baschet-Driblingul in
formare și
A
02.06.2022 deplasare si oprirea intr-un
consolidare a
timp 2. Dezvoltarea forţei
priceperilor
dinamice segmentare în
Limba
13:00
și
regim de rezistenţă
română
deprinderilor

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

VITEZA

RADU FILIP

lecție de
clasa a II-a
B
07.06.2022 1. Dezvoltarea echilibrului formare și
consolidare a
și orientării în spațiu 2.
priceperilor
Limba
10:00
Jocuri dinamice
și
maghiară
deprinderilor

FORȚĂ

SOOS
SANDOR

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
30.05.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
C
reacție și de deplasare la
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
09:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
management in sport

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
03.06.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
D
reacție și de deplasare la
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
10:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

VITEZA

RADU FILIP

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
2. Jocuri dinamice
și
deprinderilor

VITEZA

RADU FILIP

VITEZA

RADU FILIP

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
OLTEANU I.
educatie fizica si română
sportiva
DRAGOȘ-MIHAI
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
OSTAFE C. ALBERT
educatie fizica si
română
sport
sportiva

PALL Ș. RICHARD
LEVENTE

clasa a I-a
B
03.06.2022

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
maghiară
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PETRICAȘ I-G.
educatie fizica si
educatie fizica si
ALEXANDRAsportiva
sport
ROXANA
sport si performanta
motrica
stiinta sportului si
educatiei fizice
antrenament si
performanta
PETRUȘ A. RAZVAN studii universitare de educatie fizica si
CATALIN
licenta / conversie
sport
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva
educatie fizica si sport
managementul

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si
sport

Limba română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

Limba
română
Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
Limba
română

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
LICEUL
sport
ȘCOALA
TEORETIC
GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"
"ION
CLUJ-NAPOCA
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

08:00

clasa a I-a
B
25.05.2022
Limba
română

11:00

clasa a I-a
B
27.05.2022
Limba
română

08:00

clasa a I-a
B
08.06.2022
Limba
română

11:00

clasa a I-a 02.06.2022 1. Dezvoltatea vitezei de
lecție de
C
reacție și de deplasare la comunicare
stimuli auditivi și vizuali. și însușire de
10:00
2. Jocuri dinamice
noi
Limba
cunoștințe
română

226

227

228

229

230

231

232

233

3586

2463

PLAIAN Ș.. DANMARIAN

POP N. NICOLAE

3697

POP N. DANCRISTIAN

3578

POP I. MIHAELADANIELA

3530

POP R. RAUL
RUBIN

3695

2183

2048

234

3343

235

3723

POP-DRĂGAN S.D.
DORA-CECILIA

POPILIAN M.
ANDREI

RACOVIȚAN D.V.
MIHAI

organizatiilor si
activitatilor sportive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva
superioare-lunga
durata /
Limba
postuniversitar
română
educatie fizica si sport educatie fizica si
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
educatie fizica si
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
sport si performanta
română
sport
motrica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
sport si performanta educatie fizica si română
RADU IL. PAULmotrica
OVIDIU
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
antrenament si
performanta sportiva
RUSU R.A. DENISA- studii universitare de educatie fizica si Limba
CRISTINA
licenta / conversie
sport
română
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VII-a
ȘCOALA
LICEUL
1.Volei-Serviciul de jos din formare și
D
08.06.2022
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
fata. 2.Dezvoltarea fortei consolidare a
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
segmentare prin metoda priceperilor
Limba
12:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
circuitului
și
română
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
clasa a VIIIa
25.05.2022
D

FORȚĂ

MORUȚAN
VIOREL

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
1. Aruncarea la coș din
formare și
dribling 2. Dezvoltarea consolidare a
rezistentei prin mijloace priceperilor
specifice jocului de baschet
și
deprinderilor

REZISTENȚĂ

PÎRVU
MIRCEA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
1.Handbal-Pasa cu o mana
lecție de
clasa a X-a
ȘCOALA
LICEUL
de deasupra umarului de
formare și
C
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
pe loc si din deplasare
consolidare a
"ION
"AVRAM IANCU"
2.Dezvoltarea rezistentei priceperilor
Limba
14:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
prin mijloace specifice
și
română
CLUJ-NAPOCA
jocului de handbal
deprinderilor

REZISTENȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
A
reacție și de deplasare la comunicare
și însușire de
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
10:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
1. Joc sportiv-Voleilecție de
clasa a X-a
ȘCOALA
LICEUL
Repetarea pasarii mingii
formare și
B
27.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
cu două maini de sus, de pe consolidare a
"ION
"AVRAM IANCU"
loc și din deplasare. 2.
priceperilor
Limba
12:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
Calitate motricași
română
CLUJ-NAPOCA
Rezistența--Dezvoltare deprinderilor

REZISTENȚĂ

RADU FILIP

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VI-a
1.Dezvoltarea vitezei de
ȘCOALA
LICEUL
formare și
D
27.05.2022 reactie si deplasare prin
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
jocuri dinamice 2.Baschet"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
11:00
acțiuni tactice folosite în
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
atac
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

VITEZA

MORUȚAN
VIOREL

1. Dezvoltare viteză de
lecție de
clasa a VII-a
reacţie şi de deplasare, la
formare și
B
30.05.2022 stimuli auditivi şi vizuali 2.
consolidare a
Baschet exersarea
priceperilor
Limba
14:00
driblingului cu ocoliri de
și
română
obstacole și aruncarea la
deprinderilor
coș cu o mână

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

11:00

1. Dezvoltarea vitezei de
lecție de
reacție, prin jocuri de
formare și
mișcare. 2. Minihandbal - consolidare a
Aruncarea la poartă de pe priceperilor
loc, cu o mână de deasupra
și
umărului.
deprinderilor

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
30.05.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
A
reacție și de deplasare la
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali.
10:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
Limba
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română

VITEZA

RADU FILIP

REZISTENȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
B
30.05.2022
Limba
română

08:30

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
LICEUL
clasa a VII-a 02.06.2022 1.Volei-preluarea cu doua
lecție de
sport
ȘCOALA
TEORETIC
C
maini de jos
comunicare
GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"
2.Dezv.rezistenţei
cardioși
însușire
de
08:00
"ION
CLUJ-NAPOCA
respiratorie la eforturi
noi
Limba
AGÂRBICEANU"
aerobe
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

236

237

238

239

240

241

242

243

2630

SÂRB E. MARIAEMILIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
educatie fizica si română
sportiva
sport
Limba
educatie fizica si sport
română
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

3618

SĂUAN A.
CRISTIAN DANIEL

2555

ȘERBAN M.C.
ALEXANDRUMIRCEA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

3725

SILVESTRU I.T.
CRISTINAFLORENTINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

2273

SÎMBOAN I.D.
ANDREI-BOGDAN

1982

3606

3733

244

3652

245

2344

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
educatie fizica si
SIMO G. ANDREEAeducatie fizica si română
sportiva
LOREDANA
sport
Limba
stiinta sportului si
română
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva

ȘIMON P. IULIA
PETRONELA

STADOLEANU V..
ROBERT-ADRIAN

STAN G. RĂZVANGHEORGHE

SZÁSZ A.
ERZSÉBET

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
sport si performanta
română
sport
motrica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
sport si performanta
educatie fizica si
motrica
sport
stiinta sportului si
educatiei fizice
antrenament si
performanta sportiva
studii universitare de educatie fizica si
licenta / conversie
sport
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva

Limba
română
Limba
română

Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
clasa
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
pregătitoare
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
08.06.2022
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
E
reacție și de deplasare la consolidare a
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
10:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
2. Jocuri dinamice
și
Limba
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
română

VITEZA

RADU FILIP

1.Dezvoltare viteza de
CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VI-a
reacţie şi de deplasare, la
ȘCOALA
LICEUL
formare și
A
06.06.2022 stimuli auditivi şi vizuali
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
2.Baschet exersarea
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
10:00
driblingului cu ocoliri de
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
obstacole și aruncarea la
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
coș cu o mana

VITEZA

MORUȚAN
VIOREL

REZISTENȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

VITEZA

PÎRVU
MIRCEA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a V-a
1. Aruncarea mingii de
formare și
E
25.05.2022 oină, de pe loc sau cu elan
consolidare a
2. Dezvoltarea rezistențeipriceperilor
Limba
12:00
alergarea de durată în
și
română
tempo uniform
deprinderilor
1.Baschet-prinderea,
clasa a V-a
ţinerea,şi pasarea mingii cu
C
30.05.2022 două mâini de la piept, de
pe loc şi urmată de
Limba
13:00
deplasare 2.Dezv.forţei
română
dinamice segmentare în
regim de rezistenţă
1. Dezvoltare viteză de
clasa a VII-a
reacţie şi de deplasare, la
C
31.05.2022 stimuli auditivi şi vizuali 2.
Baschet exersarea
Limba
13:00
driblingului cu ocoliri de
română
obstacole și aruncarea la
coș cu o mână

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

1.Dezvoltarea vitezei de
lecție de
reacție, prin jocuri de
formare și
mișcare. 2. Minihandbal - consolidare a
Aruncarea la poartă de pe priceperilor
loc, cu o mână de deasupra
și
umărului.
deprinderilor

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VI-a
1.Dezvoltarea vitezei de
ȘCOALA
LICEUL
formare și
D
06.06.2022 reactie si deplasare prin
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
consolidare a
jocuri dinamice 2.Baschet"ION
"AVRAM IANCU"
priceperilor
Limba
12:00
acțiuni tactice folosite în
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
și
română
atac
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

VITEZA

MORUȚAN
VIOREL

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
1.Volei-Serviciul de jos din
B
26.05.2022
comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
fata. 2.Dezvoltarea fortei
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
segmentare prin metoda
Limba
10:00
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
circuitului
română
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA

FORȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

ÎNDEMÂNARE

CÎRJOESCU
DAN

educatie fizica si
sport

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
A
30.05.2022
Limba
română

09:30

CENTRUL NR. 6:
clasa a IX-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
1.Dezvoltarea indemanarii
C
30.05.2022
comunicare
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
prin mijloace specifice
și însușire de
"ION
"AVRAM IANCU"
jocului de volei 2. Voleinoi
Limba
14:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
serviciul de sus din fata
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

Limba maghiară educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
sport
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a 07.06.2022 1. Dezvoltare viteza de
lecție de
C
reacţie şi de execuţie, la
formare și
10:30 stimuli auditivi şi vizuali 2. consolidare a
Handbal- prinderea și
priceperilor
Limba
pasarea mingii cu doua
și
română
mâini
deprinderilor

VITEZA

JOLDEȘ
NICOLAE

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta

educatie fizica si sport
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive

246

247

248

249

250

251

252

253

254

3166

2286

3655

SZILAGYI F.
FARKASBERTALAN

SZOMIU I.
ROBERT-IOAN

TAMAȘ I. ZSOLT

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
maghiară
sport
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si
Limba
sportiva
educatie fizica si română
sport
stiinta sportului si
Limba
educatiei fizice
română
managementul
organizatiilor si
activitatilor sportive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
maghiară
sport
sportiva

locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

Limba română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

lecție de
clasa a I-a
formare și
B
03.06.2022 1. Aruncarea la țintă prin
consolidare a
azvârlire 2. Ștafete
priceperilor
Limba
10:00
aplicative
și
maghiară
deprinderilor

ÎNDEMÂNARE

SOOS
SANDOR

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

1. Baschet-prinderea,
lecție de
clasa a V-a
ţinerea,şi pasarea mingii cu
C
27.05.2022 două mâini de la piept, de formare și
consolidare a
pe loc şi urmată de
priceperilor
Limba
10:00
deplasare 2. Dezvoltarea
și
română
forţei dinamice segmentare
deprinderilor
în regim de rezistenţă

FORȚĂ

PÎRVU
MIRCEA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

ÎNDEMÂNARE

MIHALY
BELA

educatie fizica si
sport

clasa a IV-a
B
31.05.2022
Limba
maghiară

11:00

1. Aruncare la țintă
verticală 2. Jocuri
dinamice ( viteză ,
îndemânare )

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a VI-a
1. Aruncarea mingii de
formare și
C
31.05.2022 oină, de pe loc sau cu elan
consolidare a
2. Dezvoltarea rezistenteipriceperilor
Limba
08:30
alergarea de durata in
și
română
tempo uniform
deprinderilor

REZISTENȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

TĂMĂȘAN V..
DORIN

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
sport
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a VI-a
1. Aruncarea mingii de
formare și
D
31.05.2022 oină, de pe loc sau cu elan
consolidare a
2. Dezvoltarea rezistenteipriceperilor
Limba
09:30
alergarea de durata in
și
română
tempo uniform
deprinderilor

REZISTENȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

3546

TEODORESCU R.
IOAN

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
LICEUL
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

VITEZA

RADU FILIP

3691

ȚION P. AURELIANPETRUȚ

REZISTENȚĂ

MORUȚAN
VIOREL

1908

1897

TĂMĂȘAN D.
ALINA-DANIELA

superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

3748

TOMIȘ I. IONUȚDARIUS

3516

TROMBIȚAȘ I..
LUMINIȚAGABRIELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
sport
sportiva
superioare-lunga
durata /
educatie fizica si Limba
postuniversitar
română
sport
educatie fizica si sport

educatie fizica si
sport

lecție de
1. Dezvoltatea vitezei de
formare și
reacție și de deplasare la consolidare a
stimuli auditivi și vizuali. priceperilor
Limba
09:00
2. Jocuri dinamice
și
română
deprinderilor
1.Dezvoltare viteza de
CENTRUL NR. 6:
clasa a VI-a
reacţie şi de deplasare, la
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
A
30.05.2022 stimuli auditivi şi vizuali comunicare
educatie fizica si GIMNAZIALĂ
TEORETIC
2.Baschet exersarea
și însușire de
sport
"ION
"AVRAM IANCU"
Limba
10:00
driblingului cu ocoliri de
noi
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
obstacole și aruncarea la
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
coș cu o mana
clasa a I-a
D
27.05.2022

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a VII-a
ȘCOALA
LICEUL
1. Aruncarea la cos din
formare și
C
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
dribling 2. Dezvoltarea consolidare a
"ION
"AVRAM IANCU"
rezistentei prin mijloace priceperilor
Limba
08:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
specifice jocului de baschet
și
română
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

REZISTENȚĂ

CÎRJOESCU
DAN

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
1. Joc sportiv-Voleilecție de
clasa a X-a
ȘCOALA
LICEUL
Repetarea pasarii mingii
formare și
B
30.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEORETIC
cu două maini de sus, de pe consolidare a
"ION
"AVRAM IANCU"
loc și din deplasare. 2.
priceperilor
Limba
08:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
Calitate motricași
română
CLUJ-NAPOCA
Rezistența--Dezvoltare deprinderilor

REZISTENȚĂ

RADU FILIP

Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”
Inspecțiile se
susțin în
clădirea de
pe strada
str.Câmpului,
nr.2/II, fosta
locație a
Colegiului
Tehnic
”Edmond
Nicolau”

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

3721

2564

2596

3351

2143

2515

2330

2675

3228

2905

3710

3662

VĂLEAN-CRĂCIUN studii universitare de educatie fizica si Limba
P.A. VLAD
licenta / conversie
sport
română
dupa ciclul i
educatie fizica si
sportiva

educatie fizica si CENTRUL NR. 6:
LICEUL
clasa a VII-a 02.06.2022 1. Volei-preluarea cu doua
lecție de
sport
ȘCOALA
TEORETIC
B
maini de jos 2.
comunicare
GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"
Dezv.rezistenţei cardio- și însușire de
10:00
"ION
CLUJ-NAPOCA
respiratorie la eforturi
noi
Limba
AGÂRBICEANU"
aerobe
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ZAHARIE I.L.
educatie fizica si Limba
educatie fizica si
română
CĂTĂLIN-BOGDAN
sport
sportiva
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ANDREICA C.R. interpretare muzicala ANDA-GEORGIANA
instrumente
muzica
interpretare muzicala

BOTH J. BORBALA

CIOBANU C.
MĂDĂLINA

LAZEA D. ADINAJEANINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie muzicala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie muzicala
muzica
arta muzicala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
superioare-scurta
durata
pedagogie muzicala
pedagogie muzicala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie muzicala
muzica
arta muzicala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
NEAMȚ-JILOVAN V.
pedagogie
muzicala
MĂDĂLINA
muzica
pedagogie muzicala
MUSCA C.
MĂDĂLINAANDREA

ORDOG O. TIMEAȘTEFANIA

ŐRDŐG Ő. ŐDŐN

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
muzicologie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
interpretare muzicala canto

studii universitare de
licenta / conversie
REMEȘ D.M.
dupa ciclul i
MARIUS-CRISTIAN
muzica
TURTUREAN F.
EVELINA-SIVIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
dirijat

educatie
muzicala

Limba
română
Limba
română

educatie
muzicala

Limba
maghiară

educatie
muzicala

Limba
română
Limba
română

educatie
muzicala

Limba
română
Limba
română

educatie
muzicala

Limba
română
Limba
română

educatie
muzicala

Limba
română
Limba
română

educatie
muzicala

educatie
muzicala

Limba
română

Limba
română

Limba maghiară

Limba maghiară

educatie fizica si
sport

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
25.05.2022

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
D
27.05.2022

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
B
30.05.2022

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
F
30.05.2022

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
C
30.05.2022

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

educatie
muzicala

Limba
română

educatie
muzicala

educatie
muzicala

Limba
română

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE

Limba
română

Limba
română

10:00

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

Limba
română

13:00

13:00

11:00

12:00

clasa a VIIIa
27.05.2022
C
Limba
română

12:00

clasa a VII-a
A
31.05.2022
Limba
maghiară

14:00

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

FORȚĂ

JOLDEȘ
NICOLAE

Miniatura

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Elemente diverse de
limbaj muzical

Șuteu Liana

Elemente de forme
muzicale – construcțiile
mono-bi-tri partite

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Elemente de limbaj
muzical

Gergely Zoltan

Rondo

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Elemente diverse de
limbaj muzical

Șuteu Liana

Timbrul instrumental

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Elemente diverse de
limbaj muzical

Șuteu Liana

Miniatura

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Elemente diverse de
limbaj muzical

Șuteu Liana

lecție de
Aspecte ale muzicii în
comunicare
societatea de astăzi: jazz, și însușire de
pop, rock etc.
noi
cunoștințe

Aspecte culturale și
eteronomice și
interdisciplinare

Teodorescu
Iulian

lecție de
formare și
Muzica religioasă și laică a consolidare a Aspecte eteronomice și
Gergely Zoltan
Evului mediu
priceperilor
interdisciplinare
și
deprinderilor

Canonul

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Elemente de limbaj
muzical

Gergely Zoltan

Opera italiană în
Romantism

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Aspecte culturale și
eteronomice și
interdisciplinare

Teodorescu
Iulian

clasa a V-a
A
31.05.2022
Limba
maghiară

12:00

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
C
25.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE

clasa a V-a 26.05.2022
C
12:00

Limba
română

10:00

CÎRJOESCU
DAN

1. Aruncarea la coș din
dribling 2. Dezvoltarea
forței segmentare prin
metoda circuitului

13:00

clasa a VI-a
A
31.05.2022

REZISTENȚĂ

Timbrul instrumental

lecție de
comunicare
și însușire de

Elemente diverse de
limbaj muzical

Șuteu Liana

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

3105

3422

3642

3544

2802

1936

3341

3650

1942

2808

UNGUREANU I.L.
ANCA MARIA
ELENA

UNGUREANU I.
MARIA ADRIANA

VANCEA A. IONUȚ
DĂNUȚ

BOARȚĂ A. PAULADOMNICA

BRIA D. JANINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
interpretare muzicala canto
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
profesor de muzica
religioasa / profesor de
muzica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie muzicala
muzica
stilistica dirijorala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
jurnalism

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
drept
filosofie

educatie
muzicala

Limba
română

educatie
muzicala

Limba
română

educatie
muzicala

Limba
română
Limba
română

ȘINCAI" CLUJNAPOCA

BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

educatie
muzicala

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

educatie
muzicala

Limba
română

noi
cunoștințe

clasa a VIIIa
27.05.2022
A
Limba
română

10:00

clasa a IX-a
MI 2
26.05.2022
Limba
română

12:00

educatie sociala
(gandire critica
[...]
Limba
interculturala, română
educatie pentru
cetatenie
democratica

educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GEORGE
BARIȚIU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
A
31.05.2022

educatie sociala
(gandire critica Limba
[...]
română
interculturala, Limba
educatie pentru română
cetatenie
democratica

educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
B
26.05.2022

studii universitare de
educatie sociala
licenta / conversie
(gandire critica
dupa ciclul i
[...]
resurse umane
CORNEA C. ANDRA
interculturala,
PAULA
psihologie
educatie pentru
psihologia resurselor
cetatenie
umane si sanatate
democratica
organizationala
educatie sociala
studii universitare de (gandire critica
licenta / conversie
[...]
FENEȘAN I. ANCAdupa ciclul i
interculturala,
DUMITRIȚA
jurnalism
educatie pentru
cetatenie
democratica
educatie sociala
studii universitare de (gandire critica
licenta / conversie
[...]
ILVAN AV.
dupa ciclul i
interculturala,
OLGUȚA-SANDA
asistenta sociala
educatie pentru
cetatenie
democratica
studii universitare de
licenta / conversie
educatie sociala
dupa ciclul i
(gandire critica
relatii internationale si
[...]
studii europene
NICA D. BOGDAN
interculturala,
educatie
pentru
stiinte politice
cetatenie
managementul
securitatii in societatea democratica
contemporana
OLTEAN P. LAURA- studii universitare de educatie sociala
MARIA
licenta / conversie
(gandire critica
dupa ciclul i
[...]
administratie publica interculturala,
educatie pentru

Limba
română
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română
Limba
română

Limba
română

educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
ȘCOALA
[...]
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
interculturala,
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
educatie pentru ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
cetatenie
NAPOCA
democratica
educatie sociala CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica
educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GEORGE
BARIȚIU" CLUJNAPOCA

Limba
română

10:00

11:10

clasa a V-a
E
25.05.2022
Limba
română

13:00

clasa a V-a
B
03.06.2022
Limba
română

Teodorescu
Iulian

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Elemente de limbaj.
Genuri muzicale

Șuteu Liana

lecție de
Aspecte ale muzicii în
comunicare
societatea de astăzi: jazz, și însușire de
pop, rock etc.
noi
cunoștințe

Aspecte culturale și
eteronomice și
interdisciplinare

Teodorescu
Iulian

Respectarea, apărarea
și promovarea
drepturilor copilului

Ciovârnache
Ioana

Concertul clasic

09:00

Organzații nonguvernamentale: rolul
societății civile

Comunicarea
interculturală

lecție mixtă

lecție de
comunicare
Persoana în societatea
și însușire de
interculturală
noi
cunoștințe

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
A
25.05.2022
Limba
română

12:00

Sdrobiș Dragos

Dreptul la securitate și
protecție socială

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Drepturi și
responsabilități ale
copilului

Prigoană
Carmen

Organzații nonguvernamentale: rolul
societății civile

lecție mixtă

Organzații nonguvernamentale: rolul
societății civile

Ciovârnache
Ioana

Societatea civilă,
organizații
nonguvernamentale,
tipuri de inițiative
cetățenești în
comunitățile locale

Ciovârnache
Ioana

Drepturi și
responsabilități ale
copilului

Prigoană
Carmen

clasa a VII-a
COLEGIUL
Societatea civilă,
A
30.05.2022
NAȚIONAL
organizații
"GEORGE
nonguvernamentale, tipuri lecție mixtă
BARIȚIU" CLUJLimba
10:00
de inițiative cetățenești în
NAPOCA
română
comunitățile locale

educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
ȘCOALA
[...]
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
interculturala,
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
cetatenie
NAPOCA
democratica
educatie sociala CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru ȘINCAI" CLUJNAPOCA

Limba
română

Aspecte culturale și
eteronomice și
interdisciplinare

11:00

clasa a VIIIa
25.05.2022
D
Limba
română

lecție de
Aspecte ale muzicii în
comunicare
societatea de astăzi: jazz, și însușire de
pop, rock etc.
noi
cunoștințe

Dreptul la securitate și
protecție socială

clasa a VII-a 06.06.2022
Rolul mass-media în
C
formarea opiniei publice
12:10
Limba
română

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Rolul mass-media în
formarea opiniei
publice

Cetățenie activă
și participativă

277

278

279

3316

3158

3022

POPA C.C. MARACĂLINA

SCHIOP E. EMILIANICOLETA

SISERMAN V. DANVIOREL

280

3700

STOICA C.
GEANINA LAURA

281

2908

ȚIFREA M.
MIHAELAVALENTINA

1939

VANCEA
CUCULEANU L.C.
ALEXANDRA
MARIA

282

283

284

285

2536

3638

2018

VLĂDESAN N.
DINU-BOGDAN

CRISAN I. AUREL
DAN

DODEA P.
MARIOARA

cetatenie
democratica
educatie sociala
studii universitare de (gandire critica
licenta / conversie
[...]
Limba
dupa ciclul i
interculturala, română
filosofie
educatie pentru
cetatenie
democratica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
educatie sociala
relatii internationale si (gandire critica
Limba
studii europene
[...]
română
interculturala,
relatii internationale si
educatie pentru Limba
studii europene
română
cetatenie
management si
democratica
negocieri
internationale si
europene
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de educatie sociala Limba
(gandire critica germană
licenta / conversie
[...]
dupa ciclul i
Limba
interculturala, română
filosofie
teologie greco-catolica educatie pentru Limba
cetatenie
didactica
română
democratica
filosofie
filosofie, cultura,
comunicare
studii universitare de educatie sociala
(gandire critica Limba
licenta / conversie
[...]
dupa ciclul i
română
interculturala,
stiinte politice
educatie pentru Limba
stiinte administrative
română
cetatenie
administratie publica
democratica
educatie sociala
studii universitare de (gandire critica
licenta / conversie
[...]
Limba
dupa ciclul i
interculturala, română
jurnalism
educatie pentru
cetatenie
democratica
studii universitare de
licenta / conversie
educatie sociala
dupa ciclul i
(gandire critica Limba
drept
[...]
română
interculturala,
drept
educatie
pentru Limba
master profesional de
română
cetatenie
drept european si
democratica
international al
afacerilor
educatie sociala
studii universitare de (gandire critica
licenta / conversie
[...]
Limba
dupa ciclul i
interculturala, română
drept
educatie pentru
cetatenie
democratica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
Limba
educatie
superioare-lunga
tehnologica si română
durata /
Limba
aplicatii
postuniversitar
română
practice
educatie tehnologica
mecanica agricola
superioare-lunga
durata /
postuniversitar

educatie
tehnologica si
aplicatii
practice

Limba
română
Limba
română

cetatenie
democratica
educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
clasa a VI-a
(gandire critica
COLEGIUL
ȘCOALA
C
30.05.2022
[...]
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
interculturala,
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
educatie pentru
Limba
16:00
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
cetatenie
română
NAPOCA
democratica

educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
C
30.05.2022

educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
25.05.2022

educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica
educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GEORGE
BARIȚIU" CLUJNAPOCA
LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
ȘCOALA
[...]
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
interculturala,
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
cetatenie
NAPOCA
democratica
educatie sociala
CENTRUL NR. 5:
(gandire critica
COLEGIUL
[...]
NAȚIONAL
interculturala,
"GHEORGHE
educatie pentru
ȘINCAI" CLUJcetatenie
NAPOCA
democratica

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
educatie
COLEGIUL
ȘCOALA
tehnologica si
TEHNIC DE
GIMNAZIALĂ
aplicatii
TRANSPORTURI "HOREA" CLUJpractice
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
educatie
tehnologica si
aplicatii
practice

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"HOREA" CLUJNAPOCA

Limba
română

Limba
română

12:00

11:10

Specificul comunicării
interculturale

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Comunicarea
interculturală

Cistelecan
Daniela

Mass-media și rolul ei în
societate

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Cetățenie activă și
participativă

Giurgiu
Alexandra

lecție de
Societatea civilă, ONG,
comunicare
tipuri de inițiative
și însușire de
cetățenești în comunitățile
noi
locale
cunoștințe

Cetățenie activă și
participativă

Giurgiu
Alexandra

Respectarea, apărarea
și promovarea
drepturilor copilului

Ciovârnache
Ioana

lecție de
Societatea civilă, ONG,
comunicare
tipuri de inițiative
și însușire de
cetățenești în comunitățile
noi
locale
cunoștințe

Cetățenie activă și
participativă

Giurgiu
Alexandra

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Drepturi și
responsabilități ale
copilului

Prigoană
Carmen

clasa a V-a
B
27.05.2022 Instituții guvernamentale:
rolul statului; securitate și lecție mixtă
Limba
09:00
protecție socială
română
clasa a VII-a
B
25.05.2022
Limba
română

13:10

clasa a V-a
F
25.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a VI-a
A
30.05.2022
Limba
română

13:10

clasa a V-a
C
25.05.2022
Limba
română

12:10

Dreptul la securitate și
protecție socială

Comunicarea
interculturală

lecție de
comunicare
Persoana în societatea
și însușire de
interculturală
noi
cunoștințe

Sdrobiș Dragoș

Promovarea și
valorificarea produselor
alimentare

lecție de
comunicare
și însușire de Tehnologii de preparare
a hranei
noi
cunoștințe

Rus Adriana

clasa a V-a 30.05.2022 Profesii, ocupații, meserii
lecție de
Tehnologii de preparare
B
din domeniul preparării și comunicare
a hranei
servirii alimentelor
și însușire de
12:10

Rus Adriana

286

287

288

289

290

2801

ONACA A.
AURELIA

3481

PETRISOR T.
ECATERINA
ROCXANDA

2750

BACIU C-A.
CLAUDIAANAMARIA

2743

2135

DETEȘAN I.T.
EMILIA-MARIA

superioare-scurta
durata
zootehnie
educatie tehnologica
ingineria produselor
alimentare
gastronomie, nutritie si
dietetica alimentara
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
educatie
postuniversitar
tehnologica si
superioare-lunga
aplicatii
durata /
practice
postuniversitar
educatie tehnologica
biologie
horticultura
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
educatie tehnologica
limba si literatura
engleza
chimie - fizica

medii
educator - puericultor

medii
educator - puericultor

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
medii
GATEA I.. LARISApedagogia
RALUCA
invatamantului primar
si prescolar
educator - puericultor

291

1921

ILEA A. HILDA
NOEMI

292

2625

NAGY I. BEATA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
medii
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
educator - puericultor
medii
educator - puericultor

educatie
tehnologica si
aplicatii
practice

"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

noi
cunoștințe

Limba
română
Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 4:
educatie
COLEGIUL
ȘCOALA
tehnologica si
TEHNIC DE
GIMNAZIALĂ
aplicatii
TRANSPORTURI "HOREA" CLUJpractice
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
educatie
COLEGIUL
ȘCOALA
C
25.05.2022
tehnologica si
TEHNIC DE
GIMNAZIALĂ
aplicatii
TRANSPORTURI "HOREA" CLUJLimba
13:10
practice
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

educator puericultor

Limba
română

educator puericultor

Limba
română

educator puericultor

Limba
română
Limba
română

educator puericultor

Limba
română
Limba
română

educator puericultor

Limba
maghiară

educator puericultor

educator puericultor

Limba maghiară

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
lecție de
C
30.05.2022 : Profesii, ocupații, meserii comunicare
Tehnologii de preparare
din domeniul preparării și și însușire de
a hranei
servirii alimentelor
noi
Limba
10:00
cunoștințe
română

Materiale ceramice

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Rus Adriana

CREȘA
"VOINICEL"
APAHIDA, COM.
APAHIDA

grupa mare
lecție de
Ștrumfi 26.05.2022 "Stă la geam o păsărică" comunicare
Activare și manifestare
predare cântec (Activități și însușire de
a potențialului creativ
Limba
09:30
de muzică și mișcare)
noi
română
cunoștințe

Ratoni
Constantina
Luminița

CREȘA
"VOINICEL"
APAHIDA, COM.
APAHIDA

lecție de
grupa mare
formare și
Ursuleți 26.05.2022 ”Grădina cu flori roșii ”,
consolidare a Activare și manifestare
dactilopictură - (Activități
priceperilor a potențialului creativ
Limba
10:00
artistice și de îndemânare)
și
română
deprinderilor

Corîci Laura
Ana Maria

educator puericultor

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

CREȘA
"VOINICEL"
APAHIDA, COM.
APAHIDA

educator puericultor

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa mare
CREȘA
"Cine face așa?"
lecție de
Buburuzelor 26.05.2022
"VOINICEL"
(onomatopee) -joc didactic recapitulare
APAHIDA, COM.
(Activități de creație și de
și
Limba
10:00
APAHIDA
comunicare )
sistematizare
română

educator puericultor

Materiale la alegere

Rus Adriana

grupa mare
Fluturași 26.05.2022
Limba
română

09:30

"Mingile la coș" (maremic) -joc didactic
(Activități de cunoaștere)

Reprezentări
lecție de
matematice elementare,
recapitulare
pentru rezolvarea de
și
probleme și cunoașterea
sistematizare
mediului apropiat

Conduită senzoriomotorie pentru
orientarea mișcării

CENTRUL NR. 2:
LICEUL
grupa mare 27.05.2022 Denumirea proiectului
lecție mixtă
A fost odată...Tema:
COLEGIUL
TEORETIC
temtic: A fost
1.Povestea Scufița Roșie
NAȚIONAL
"JOSIKA
odată...Tema: 1.Povestea
- dezvoltare limbaj.
10:00
PEDAGOGIC
MIKLOS" TURDA
Scufița Roșie - dezvoltare
2.Dezvoltare cognitivă:
Limba
"GHEORGHE
limbaj. 2.Dezvoltare
Cum este îmbrăcată
maghiară
LAZĂR" CLUJcognitivă: Cum este
Scufița Roșie? Unde
NAPOCA
îmbrăcată Scufița Roșie?
merge la bunica? Cu
Unde merge la bunica? Cu
cine se întâlnește? Ce

Snaider
Andreea
Roxana

Nădășan
Ramona Ana/
Păcurar
Cosmina

Nagy Beata

cine se întâlnește? Ce duce
în coș? (scop:dezvoltarea
atenției și a memor

293

294

295

296

297

298

299

300

medii
educator - puericultor

3490

NEGRIU EN.
ANDREEA-RALUCA

3532

medii
PODARIU V.
MARIA-CRISTINA- educator - puericultor
ALEXANDRA

3531

3434

3452

2949

3077

3038

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
medii
TODOR RC.
pedagogia
MARIA- CRISTINA invatamantului primar
si prescolar
educator - puericultor

TODORUȚ N.G.
NICOLA

medii
educator - puericultor

Limba
română

educator puericultor

educator puericultor

Limba
română

educator puericultor

educator puericultor

Limba
română
Limba
română

educator puericultor

Limba
română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
electronica aplicata
ROSTAȘ M.
electronica,
română
FLORINAautomatizari,
inginerie electronica,
LUMINIȚA
telecomunicatii Limba
telecomunicatii si
română
tehnologii
informationale
inginerie electronica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
electrotehnica, Limba
METEȘ V. DANIELA metrologie si sisteme electromecanica română
de masurare
superioare-lunga
durata /
SIPOS G. CRISTIAN
electrotehnica, Limba
postuniversitar
română
VASILE
electrotehnica generala electromecanica

JORJ C-M.
ŞTEFANIAALEXANDRA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
biologie
biologie
biotehnologie
moleculara

3134

ANDRONIC I.
GILIUS

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
filosofie

302

2960

CIOVÂRNACHE
V.E. IOANA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
filosofie

303

3498

FLOREA C.M.

studii universitare de

301

educator puericultor

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

CREȘA
"VOINICEL"
APAHIDA, COM.
APAHIDA

CREȘA
"VOINICEL"
APAHIDA, COM.
APAHIDA

lecție de
grupa mare
formare și
Fluturași 31.05.2022 ”Batista Măriucăi” lipire consolidare a Activare și manifestare
(Activități artistice și de
priceperilor a potențialului creativ
Limba
09:30
îndemânare)
și
română
deprinderilor
grupa mare
Ștrumfi 25.05.2022
Limba
română

09:30

educator puericultor

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

CREȘA
"VOINICEL"
APAHIDA, COM.
APAHIDA

educator puericultor

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa mare
CREȘA
Buburuzelor 25.05.2022
"VOINICEL"
APAHIDA, COM.
Limba
10:00
APAHIDA
română

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
electronica,
TEHNIC DE
automatizari,
TRANSPORTURI
telecomunicatii
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC
ENERGETIC
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
electrotehnica,
TEHNIC DE
electromecanica TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC
ENERGETIC
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
electrotehnica,
TEHNIC DE
electromecanica TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC
ENERGETIC
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC "ANA
ASLAN" CLUJNAPOCA

estetica si
ingrijirea
corpului
omenesc

Limba
română
Limba
română

estetica si
ingrijirea
corpului
omenesc

filosofie si
logica,
argumentare si
comunicare

Limba
română

filosofie si
logica,
argumentare si
comunicare

filosofie si
logica,
argumentare si
comunicare

Limba
română

filosofie si
logica,
argumentare si
comunicare

filosofie si

Limba

filosofie si

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:

grupa mare
Ursuleți 25.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a X-a
B
02.06.2022
Limba
română

clasa a XI-a
A
27.05.2022
Limba
română

11:10

clasa a IX-a
A
27.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a IX-a
C
31.05.2022
Limba
română

10:00

COLEGIUL

Snaider
Andreea
Roxana

lecție de
formare și
”Batista Măriucăi”
consolidare a Activare și manifestare
dactilopictură -(Activități
priceperilor a potențialului creativ
artistice și de îndemânare)
și
deprinderilor

Ratoni
Constantina
Luminița

lecție de
Batista Măriucăi”
comunicare
povestirea educatoareiMesaje orale în contexte
și însușire de
(Activități de creație și de
de viață cunoscute
noi
comunicare)
cunoștințe

Corîci Laura
Ana Maria

lecție de
comunicare
Activare și manifestare
și însușire de
a potențialului creativ
noi
cunoștințe

Nădășan
Ramona Ana/
Păcurar
Cosmina

”Ursulețul” - predare
cântec (Activități de
muzică și mișcare)

Demultiplexoare

lecție mixtă

12:10

COLEGIUL
clasa a XI-a
NAȚIONAL
C
27.05.2022
"GEORGE
BARIȚIU" CLUJLimba
10:00
NAPOCA
română
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GEORGE
BARIȚIU" CLUJNAPOCA

duce în coș? (scop:
dezvoltarea atenției și a
memoriei)

Circuite logice
combinaționale

Rostaș FlorinaLuminița

lecție de
Instalații pentru
comunicare
Instalații pentru
ameliorarea factorului de și însușire de ameliorarea factorului
putere
noi
de putere
cunoștințe

Petriuc Anca

lecție de
comunicare
Măsurarea rezistențelor și însușire de Măsurarea rezistențelor
electrice – metoda directă
electrice
noi
cunoștințe

Petriuc Anca

Etapele consilierii
clientului

lecție mixtă

Consilierea clientului

Meda Ozdean

Piata capitalurilor

lecție mixtă

Piaţa - întâlnire a
agenţilor economici

Ciovârnache
Ioana

clasa a X-a
C
31.05.2022 Riscul in afaceri: tipuri de
risc, modalități de
lecție mixtă Risc şi reuşită în afaceri Bărăian Alina
diminuare a riscului
Limba
09:00
română
clasa a IX-a 07.06.2022

Sofisme și paralogisme

lecție mixtă

Tipuri de argumentare

Ciovîrnache

MARIUS-ANDREI

304

3370

NICHITEAN G.
CRISTIAN-MIHAI

305

2958

BANDI G. MARTON

306

3463

BÂRTA V. FLORIN
PETRICA

307

308

309

310

311

312

313

3008

2623

3487

2539

2069

2222

3393

licenta / conversie
dupa ciclul i
filosofie
filosofie
filosofie, cultura,
comunicare
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
filosofie
filosofie
filosofie, cultura,
comunicare
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
fizica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
fizica medicala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BERBOSZ Ș.
fizica medicala
MELINDA
fizica
fizica explorarilor si
terapiilor biomedicale
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
BIRIȘ A.R.
fizica
GABRIELA LIDIA
fizica
fizica corpului solid
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
BOLOJAN B.
fizica
LAURA
informatica aplicata si
programare
fizica
stiinta si tehnologia
materialelor avansate
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
CĂMĂRĂȘAN I.
dupa ciclul i
RALUCA MIHAELA
fizica
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

CÂMPEAN V.
LUMINIŢAMONICA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
fizica

CHIOREAN L.
CRISTINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
fizica

CIUPERCA P.

superioare-lunga

logica,
argumentare si
comunicare

română
Limba
română

logica,
argumentare si
comunicare

filosofie si
logica,
argumentare si
comunicare

Limba
română
Limba
română

filosofie si
logica,
argumentare si
comunicare

fizica

Limba
română

fizica

Limba
română

fizica

Limba
română
Limba
română

fizica

Limba
română
Limba
română

fizica

Limba
română
Limba
română
Limba
engleză

fizica

Limba
română
Limba
română

fizica

fizica

fizica

Limba maghiară

fizica

fizica

fizica

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

NAȚIONAL
"GEORGE
BARIȚIU" CLUJNAPOCA

C

10:00

COLEGIUL
clasa a IX-a
NAȚIONAL
C
31.05.2022
"GEORGE
BARIȚIU" CLUJLimba
10:00
NAPOCA
română

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
ST
30.05.2022
Limba
română

10:00

fizica

CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
COLEGIUL
ȘCOALA
A
30.05.2022
TEHNIC DE
GIMNAZIALĂ
TRANSPORTURI "ION CREANGĂ"
Limba
13:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
ST2
25.05.2022

fizica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

fizica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a
A
25.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
B
27.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IX-a
MI2
25.05.2022

ȘCOALA

clasa a VI-a 27.05.2022

Limba
română

fizica

Limba
română

fizica

Limba

fizica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:

Ioana

Limba
română

CENTRUL NR. 4:
LICEUL
clasa a XI-a
COLEGIUL
UNITARIAN
R
26.05.2022
TEHNIC DE
"JANOS
TRANSPORTURI
ZSIGMOND"
Limba
09:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a VI-a
COLEGIUL
ȘCOALA
B
30.05.2022
TEHNIC DE
GIMNAZIALĂ
TRANSPORTURI "ION CREANGĂ"
Limba
15:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

nedeductivă

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:01

11:00

10:00

Inducția și analogia

lecție mixtă

Tipuri de argumentare
nedeductivă

Ciovârnache
Ioana

Oglinzi plane, oglinzi
sferice

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Optică geometrică

Popa Marta

Conductoare.Izolatori.
Sxurtcircuit

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Fenomene electrice

Brad Mariana

lecție de
comunicare
Autoinducția. Inductanța.
și însușire de
Legea autoinducției
noi
cunoștințe

Electromagnetism

Chifor Doru

Statica fluidelor

Brad Mariana

lecție de
comunicare
Inducția electromagnetică și însușire de
noi
cunoștințe

Electromagnetism

Chifor Doru

Interferența luminii.
Dispozitivul lui Young

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Optică ondulatorie

Mora Anca

Proprietățile sunetului.
Caracteristici

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Sunet și lumină

Mora Anca

Lentile subțiri

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Optica geometrică

Coțop Carmen

Aplicații ale legii lui

lecție mixtă

Statica fluidelor

Brad Mariana

Legea lui Arhimede

12:00

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

PETRISOR LUCIAN

314

2893

COVACI M. RADUMARIN

durata /
postuniversitar
fizica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
fizica
fizica
fizica corpului solid

315

2646

CRISAN G. DIANACECILIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
fizica

316

3741

FAUR D. ȘTEFANA
ANA MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
fizica

2450

HAȚEGAN PM.
RADU-GEORGE

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
fizica informatica

317

318

319

320

321

322

323

3382

2511

2474

1902

2747

1868

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
LASZLO V.
fizica tehnologica
ROXANA FELICIA
fizica
biofizica si fizica
medicala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
superioare-lunga
durata /
MIHOC A. TIBERIU
postuniversitar
fizica
contabilitate si
informatica de gestiune
informatica aplicata si
programare

MITRICI S.
STANCAGEORGETA

NEGRILA L. MEDA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
fizica tehnologica
informatica aplicata si
programare
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematica - fizica

POPA L. DORINA
LAVINIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
fizica

SZASZ I. CRISTINA

superioare-lunga

română

fizica

Limba
română
Limba
engleză

Lentile subțiri

Refracția luminii.
Lentile

Mora Anca

Recapitulare. fenomene
mecanice

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

Ambrozie Chiș

Aplicații ale legii lui
Arhimede și plutirea
corpurilor

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Statica fluidelor

Brad Mariana

Interferența luminii.
Difracția luminii rezolvare de probleme

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Optică ondulatorie

Coțop Carmen

fizica

CENTRUL NR. 4:
clasa a VI-a
COLEGIUL
ȘCOALA
D
24.05.2022
TEHNIC DE
GIMNAZIALĂ
TRANSPORTURI "ION CREANGĂ"
Limba
14:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Aplicații ale legii lui
Arhimede. Plutirea
corpurilor

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Statica fluidelor

Brad Mariana

fizica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

Efectul magnetic al
curentului electric

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Electromagnetism

Mora Anca

Rezolavre de probleme:
viteza; densitatea

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Fenomene mecanice

Brad Mariana

Legea inducției
elctromagnetice

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Electromgnetism

Chifor Doru

Rezolvare de probleme:
viteza, densitatea

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Fenomene mecanice

Brad Mariana

Efectul termic al

lecție de

Efectele curentului

Mora Anca

fizica

Limba
română

fizica

fizica

Limba
română

fizica

fizica

Limba
română

fizica

Limba
română
Limba
română

fizica

Limba
română
Limba
română
Limba
română

fizica

fizica

Limba
română
Limba
română

fizica

Limba
română

fizica

Limba
română

fizica

Limba

fizica

fizica

Arhimede. Plutirea
corpurilor

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

fizica

fizica

COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
C
09:00
TEHNIC DE
"ION CREANGĂ"
TRANSPORTURI CLUJ-NAPOCA
Limba
"TRANSILVANIA"
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
clasa a IX-a
LICEUL
COLEGIUL
A
24.05.2022
TEORETIC
TEHNIC DE
"LUCIAN
TRANSPORTURI
BLAGA"
CLUJLimba
09:00
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

fizica

CENTRUL NR. 4:
clasa a VIIILICEUL
COLEGIUL
a
24.05.2022
TEORETIC
TEHNIC DE
B
"NICOLAE
TRANSPORTURI
BĂLCESCU"
11:00
"TRANSILVANIA"
Limba
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română
CENTRUL NR. 4:
clasa a VII-a
COLEGIUL
ȘCOALA
B
30.05.2022
TEHNIC DE
GIMNAZIALĂ
TRANSPORTURI "ION CREANGĂ"
Limba
14:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
LICEUL
clasa a XI-a
COLEGIUL
TEORETIC
MI1
25.05.2022
TEHNIC DE
"NICOLAE
TRANSPORTURI
BĂLCESCU"
Limba
09:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
C
25.05.2022
Limba
română

10:00

CENTRUL NR. 4:
clasa a VI-a
COLEGIUL
ȘCOALA
B
24.05.2022
TEHNIC DE
GIMNAZIALĂ
TRANSPORTURI "ION CREANGĂ"
Limba
13:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
ST1
25.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
C
24.05.2022

LICEUL

clasa a X-a 27.05.2022

Limba
română

Limba
română

11:00

15:00

durata /
postuniversitar
fizica

324

325

326

327

328

329

2085

3200

3443

2943

3139

3523

TOKOLI A.
ERZSEBET

ANTAL V. STEFAN

ARDELEAN V.
BOGDAN-SABIN

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
chimie - fizica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geografie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie
geografie
resurse si riscuri in
mediul hidro atmosferic

BENȚAN G.
CONSTANTIN

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie - geografie

BOCHIȘ F. BIANCAIRINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
stiinta mediului

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie - geografie
CACUCI I. COSMIN
stiinte ale naturii /
DAN
geografie
matematica si stiinte
ale naturii / geografie
geografia turismului
CENAN V.
TEODORA
CRISTINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geografie

1965

CHENDEREŞAN C.
MARINA
MIRABELA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie - geografie

1988

CHEREJI ȘM.
ADELA ANA
MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie

333

2015

CHITA N. SIMONA
MONICA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geografie

334

2891

330

331

332

2005

CODREA I. PAULA- studii universitare de
MINERVA
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie

română

fizica

Limba
română

Limba maghiară

fizica

geografie

Limba
maghiară

geografie

Limba
română
Limba
română

geografie

Limba
română

geografie

Limba
română

geografie

geografie

geografie

Limba
română
Limba
română

geografie

geografie

geografie

Limba
română

geografie

geografie

Limba
română

geografie

geografie

Limba
română

geografie

geografie

Limba
română

geografie

geografie

geografie

Limba
română
Limba
română

geografie

COLEGIUL
TEORETIC
TEHNIC DE
"LUCIAN
TRANSPORTURI BLAGA" CLUJ"TRANSILVANIA"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 4:
LICEUL
COLEGIUL
UNITARIAN
TEHNIC DE
"JANOS
TRANSPORTURI
ZSIGMOND"
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
LICEUL
COLEGIUL
TEORETIC
NAȚIONAL
"BATHORY
"GHEORGHE
ISTVAN" CLUJȘINCAI" CLUJNAPOCA
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

A

08:00

curentului electric

Limba
română
clasa a X-a
R
02.06.2022
Limba
maghiară

11:00

formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
Fenomenul de inducție
comunicare
electromagnetică. Legea lui și însușire de
Faraday
noi
cunoștințe

Electromagnetism

Popa Marta

Europa în lumea
contemporană

VINCZE
CSILLA

Turismul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Geografie economică

PĂLĂCIAN
FELICIA

Uniunea Europeană

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Europa - identitate
geografică

Martins Dos
Reis Diana

Australia

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Australia și Oceania

PĂLĂCIAN
FELICIA

Apele subterane

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Hidrosfera

Martins Dos
Reis Diana

lecție de
comunicare
Valori culturale și umane
și însușire de
europene
noi
cunoștințe

Unitatea IV

OLTEAN
CRISTINA

Activități economice.
Agricultura.

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Unitatea V

OLTEAN
CRISTINA

Activități economice.
Agricultura

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Unitatea V

OLTEAN
CRISTINA

Activitățile economice.
Agricultura României

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Unitatea V

VERDEȘ
MONICA

clasa a VI-a
lecție de
B
26.05.2022 Valori culturale și umane comunicare
europene. Calitatea vieții și însușire de
în Europa.
noi
Limba
12:13
cunoștințe
maghiară

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
F
26.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
B
27.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
F
26.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
C
25.05.2022

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

CENTRUL NR. 5:
clasa a VI-a
COLEGIUL
LICEUL
C
NAȚIONAL
TEORETIC
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
Limba
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
clasa a VIIICOLEGIUL
LICEUL
a
NAȚIONAL
TEORETIC
C
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
NAPOCA
română
CENTRUL NR. 5:
clasa a VIIICOLEGIUL
LICEUL
a
NAȚIONAL
TEORETIC
A
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
NAPOCA
română
CENTRUL NR. 5:
clasa a VIIICOLEGIUL
LICEUL
a
NAȚIONAL
TEORETIC
B
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
NAPOCA
română
CENTRUL NR. 5:
LICEUL
clasa a X-a
COLEGIUL
TEORETIC
MI
NAȚIONAL
"NICOLAE
"GHEORGHE

12:13

12:13

13:14

12:01

26.05.2022
10:11

26.05.2022
08:09

26.05.2022
09:10

24.05.2022
11:12
25.05.2022
10:11

electric

Transporturile

lecție de
comunicare
și însușire de

Geografie economică

MARTINS DOS
REIS DIANA

geografie
geomatica

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

3068

2544

2599

DIOSZEGI S.
ISTVAN-GYORGY

GREŢA S.
CAMELIA MARIA

IGNA Z. IOANALORICA

3144

KECSEDI L-N.
ANDREEA-IOANA

2636

MAGHIAR V M.
LĂCRĂMIOARAMIHAELA

1923

MITROI S. IULIANA
CĂTĂLINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geologie - geografie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
stiinta mediului
geografie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geografie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie
istorie
stiinta mediului
geografie
gestiunea si protectia
mediului
resurse si riscuri in
mediul hidro atmosferic
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie
biologie
geografie
ecologie sistemica si
conservare
geomatica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geografie

2283

PETER G. GYORGYARPAD

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geografie

3007

POP V. VASILE
VIOREL

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geografie

PORUŢIU I.
CARMEN ELENA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
geografie

3486

3269

SIMIAN I. DAN

superioare-lunga
durata /

geografie

Limba
maghiară

geografie

Limba
română
Limba
română

geografie

Limba
română

geografie

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română

geografie

Limba
română
Limba
română
Limba
română

geografie

Limba
română

geografie

Limba
maghiară

geografie

Limba
română

geografie

geografie

Limba
română

Limba
română

Limba română

geografie

ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA
LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

Limba
română

noi
cunoștințe

clasa a VI-a
A
27.05.2022

lecție de
comunicare
Valori culturale și umane
și însușire de
europene
noi
cunoștințe

Europa în lumea
contemporană

VINCZE
CSILLA

clasa a V-a
lecție de
C
25.05.2022 Zonele climatice ale Terrei. comunicare
Influența climei asupra și însușire de
geosferelor.
noi
Limba
12:13
cunoștințe
română

Unitatea III, B.4

OLTEAN
CRISTINA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Unitatea V

OLTEAN
CRISTINA

clasa a V-a
lecție de
E
27.05.2022 Hidrosfera - Caracteristici comunicare
generale, importanța.
și însușire de
Oceanul planetar.
noi
Limba
11:12
cunoștințe
română

Hidrosfera

VERDEȘ
MONICA

Turismul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Activități economice

MARTINS DOS
REIS DIANA

Activitățile economice

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Unitatea V

VERDEȘ
MONICA

Europa în lumea
contemporană

VINCZE
CSILLA

Pedosfera

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Viața și solurile

PĂLĂCIAN
FELICIA

Apele subterane

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Hidrosfera

PĂLĂCIAN
FELICIA

lecție mixtă

Geografie economică

VERDEȘ
MONICA

Limba
maghiară

12:13

geografie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
LICEUL
NAȚIONAL
TEORETIC
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA

geografie

CENTRUL NR. 5:
clasa a VIIICOLEGIUL
LICEUL
a
27.05.2022
NAȚIONAL
TEORETIC
A
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
10:11
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
NAPOCA
română

geografie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
LICEUL
NAȚIONAL
TEORETIC
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA

geografie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

geografie

geografie

geografie

geografie

geografie

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
LICEUL
NAȚIONAL
TEORETIC
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
LICEUL
COLEGIUL
TEORETIC
NAȚIONAL
"BATHORY
"GHEORGHE
ISTVAN" CLUJȘINCAI" CLUJNAPOCA
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
LICEUL
COLEGIUL
TEORETIC
NAȚIONAL
"NICOLAE
"GHEORGHE
BĂLCESCU"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
LICEUL
COLEGIUL
TEORETIC
NAȚIONAL
"NICOLAE
"GHEORGHE
BĂLCESCU"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
LICEUL
COLEGIUL
TEORETIC
NAȚIONAL

clasa a VIIIa
27.05.2022
D
Limba
română

09:10

clasa a VIIIa
27.05.2022
B
Limba
română

Activități economice.
Resursele naturale și
industria

13:14

clasa a VI-a
lecție de
C
26.05.2022 Valori culturale și umane comunicare
europene. Calitatea vieții și însușire de
în Europa.
noi
Limba
11:12
cunoștințe
maghiară
clasa a IX-a
F
30.05.2022
Limba
română

12:13

clasa a IX-a
F
26.05.2022
Limba
română

09:10

clasa a X-a 27.05.2022
C
08:09

Resursele hidrosferei și
biosferei

postuniversitar
geografie

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

1932

2942

2799

2888

2565

2918

3091

1887

3025

3405

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
STRĂJER P.
medii
MĂLINA-ȘTEFANIA
geografie
invatator - educatoare

TANKO P. ATTILA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
planificare teritoriala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie
ȚIGĂU A.
AUGUSTA-ROXANA
geografie
resurse si riscuri in
mediul hidro atmosferic
VARGA I. JULIAORSOLYA

VINCZE V. TIBOR

ZAHARIA TL.
DIANA-AURICA

MUSCĂ T.
ADRIANA
SEBASTIANA

BLAGA C. SERGIU

BĂLĂNEAN MI.
BOGDAN

BALLO I. HUNOR

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografia turismului
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie
geografie
turism si dezvoltare
teritoriala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie

"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

geografie

Limba
română
Limba
română

geografie

Limba
maghiară

geografie

Limba
română
Limba
română

geografie

Limba
maghiară

geografie

geografie

Limba
maghiară
Limba
maghiară

Limba
română

studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
română
industrie
biotehnologii pentru
alimentara
Limba
industria alimentara
română
biotehnologii
biotehnologii aplicate
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
instalatii pentru Limba
instalatii pentru
română
constructii
constructii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
istoria europei de sud est
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie (studii absolvite
in limba maghiara)
istorie

istorie

istorie

Limba
română
Limba
română

Limba
maghiară
Limba
maghiară

"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

geografie

CENTRUL NR. 5:
clasa a X-a
COLEGIUL
LICEUL
B
26.05.2022
NAȚIONAL
TEORETIC
"GHEORGHE
"AVRAM IANCU"
Limba
13:14
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

geografie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
A
24.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
B
25.05.2022

geografie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

geografie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
B
26.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a
C
26.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
E
31.05.2022

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC
"RALUCA
RIPAN" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
A
06.06.2022

geografie

geografie

industrie
alimentara

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
maghiară

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

10:11

11:12

13:14

14:15

11:00

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
D
27.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
B
25.05.2022

Limba
română

Limba
maghiară

11:00

14:10

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Hidrosfera

lecție de
Marile ansambluri
comunicare
Ansambluri economice
economice și geopolitice ale și însușire de
și geopolitice ale lumii
lumii
noi
cunoștințe

Relieful Americii

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

America de Nord și
America de Sud

lecție de
Marile amsambluri
comunicare
Ansambluri economice
economice și geopolitice ale și însușire de
și geopolitice ale lumii
lumii
noi
cunoștințe

VERDEȘ
MONICA

ÚJVÁROSI
TAMÁS

MARTINS DOS
REIS DIANA

ÚJVÁROSI
TAMÁS

Evoluția economiei
mondiale și sistemul
economic mondial

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Sistemul economic și
geopolitic

ÚVÁROSI
TAMÁS

Țările scandinave

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Europa - identitate
geografică

PĂLĂCIAN
FELICIA

11:12

CENTRUL NR. 4:
clasa a XI-a
COLEGIUL
COLEGIUL
B
30.05.2022
TEHNIC
instalatii pentru
TEHNIC DE
"ANGHEL
constructii
TRANSPORTURI
SALIGNY" CLUJLimba
10:00
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

istorie

Resursele hidrosferei și
biosferei

Urî 1. Aplicarea
lecție de
Normelor De Securitate
Accidente de muncă și boli recapitulare Și Sănătate În Muncă Și Budean Cristina
profesionale
și
De Protecția Mediului
sistematizare În Industria Alimentară

Instalatii exterioare de
stingerea incendiilor

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
Europa creștină în mileniul și însușire de
I
noi
cunoștințe

Az angol polgári
forradalom

Utilaje şi accesorii
utilizate în instalațiile
exterioare de
alimentare cu apă

Blaga Sergiu

Europa medievală

Fazakas Sofian
Ilariana

lecție de
comunicare
și însușire de Egy új társadalom fele
noi
cunoștințe

Varadi Eva

355

2506

BLANARI V.
ROMULUS-CĂLIN

356

2242

BLĂNARU I.
ANTONEL

357

358

359

360

2342

2342

2342

2342

BOCA A. MARIASIMINA

BOCA A. MARIASIMINA

BOCA A. MARIASIMINA

BOCA A. MARIASIMINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza
istorie
societate, arta,
identitati in europa
centrala. de la
medieval la
modernitate
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza
istorie
societate, arta,
identitati in europa
centrala. de la
medieval la
modernitate
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza
istorie
societate, arta,
identitati in europa
centrala. de la
medieval la
modernitate
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza
istorie
societate, arta,
identitati in europa
centrala. de la
medieval la
modernitate

istorie

Limba
română

istorie

CENTRUL NR. 5:
ȘCOALA
clasa a VII-a 31.05.2022
Lumea
lecție de
Lumea postbelică
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
A
contemporană/globalizarea comunicare
NAȚIONAL
"ION CREANGĂ"
și însușire de
08:00
"GHEORGHE
CLUJ-NAPOCA
noi
Limba
ȘINCAI" CLUJcunoștințe
română
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
clasa a VI-a
lecție de
COLEGIUL
ȘCOALA
E
07.06.2022
comunicare
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
Statele moderne
și însușire de Secolul naționalităților
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
noi
Limba
16:00
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română
NAPOCA

istorie

Limba
română

istorie

istorie

Limba
română
Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

istorie
limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 5:
clasa a VI-a
COLEGIUL
ȘCOALA
B
03.06.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
Limba
12:00
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

istorie

Limba
română
Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

istorie
limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 5:
clasa a VI-a
COLEGIUL
ȘCOALA
B
03.06.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
Limba
12:00
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

istorie
limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
C
31.05.2022

istorie

Limba
română
Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

istorie
limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
C
31.05.2022

istorie

Limba
română
Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

Limba
română

Limba
română

14:00

14:00

Cistelecan
Daniela

Pandrea
Cristina

Statele moderne

lecție de
comunicare
și însușire de Secolul naționalităților
noi
cunoștințe

Pandrea
Cristina

Statele moderne

lecție de
comunicare
și însușire de Secolul naționalităților
noi
cunoștințe

Pandrea
Cristina

Parler de ses loisirs

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

10

Eva Delcea

Parler de ses loisirs

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

10

Eva Delcea

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

1973

1935

2885

3224

CERNAVCA N.
MARGARETA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie
istorie
stiinte ale educatiei
istorie
management
educational

CÎMPEAN D.
ANDREA-IONELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
arhivistica
istorie
istoria si socio antropologia epocii
moderne

CRĂCIUN M.N.
ALINA-MARIA

DĂLĂLĂU V.
ANDREI

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
istorie, memorie,
oralitate in secolul xx
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie greco-catolica
- istorie

3609

DERECICHEI N.
NISTOR OVIDIU

3220

DIVILE M.
ALEXANDRU

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istoria artei

2992

FAZAKAS I.
LÁSZLO IANOS

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie

FRĂTUȚU V.
VASILE-CĂTĂLIN

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie

3397

3111

2578

1893

GHINEA A. SILVIU

GOCAN C.
CORNELIAMARIANA

GROSU A.V.
DENISA-ANDREEA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
arheologie si studii
clasice
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie
management
managementul
resurselor umane
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istoria artei

istorie

Limba
română
Limba
rusă
Limba
română
Limba
română
Limba
rusă

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română
Limba
română

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
B
02.06.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
25.05.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
D
30.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
D
25.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
C
30.05.2022

istorie

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

istorie

Limba
română

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

Limba
română

Limba
română
Limba
română

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

09:10

09:10

09:00

12:00

09:00

Revoluțiile burgheze

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Spre o nouă societate

Pop Corina

Geto-dacii. Randuieli si
obiceiuri.

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Geto-dacii

Nemethi Noemi

Viața cotidiană în Evul
Mediu

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Europa medievală

Fazakas Sofian
Ilariana

Viața cotidiană în Evul
Mediu: familia, așezările,
alimentația, sărbătorile,
economia.

lecție mixtă

Europa medievală

Ciudin Iuliana

Orașul medieval - spațiu al
lecție mixtă
libertății

Europa medievală

Ciudin Iulia

lecție mixtă

Lumea postbelică

Morar Ioana

Noile forme de
divertisment - jocurile și
tehnologia. Consecințe

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea postbelică

Ciudin Iuliana

Noile forme de
divertisment - jocurile și
tehnologia.
Consecințe(studiu de caz)

lecție mixtă

Lumea postbelică

Morar Ioana

Românii și modernitatea
(Unirea din 1859 )

lecție de
comunicare
SECOLUL
și însușire de
NAȚIONALITĂȚILOR
noi
cunoștințe

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
Lumea contemporană - o
D
25.05.2022
lume multipolară:
globalizarea; noua
diversitate culturală și
Limba
09:00
revoluția informațională
română

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
C
30.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
30.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
E
25.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
F
02.06.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a X-a 07.06.2022
B
10:10

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

08:00

13:00

11:00

08:00

Formarea popoarelor
europene

Terorismul

lecție mixtă

Europa medievală

Toșa Viorel

Hasan
Marciana

lecție de
Societatea la începutul Johrend Cecilia
comunicare
mileniului III
și însușire de
noi
cunoștințe

istorie
arheologie si studii
clasice

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

2704

GYORGYJAKAB R.
NORBERT

2693

HASAN V.
MARCIANA

2010

HITICAȘ M.
VLADIMIR

2824

3106

2724

3686

2684

2934

3320

1947

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie
istorie
studii medievale
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
HODREA M.
MARCELA-IONELA
istorie
istoria si socio antropologia epocii
moderne
ILIESCU G.
MIHAELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie

IONCE V.
ANDREEAVASILICA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
IONESCU GHE.
istorie
LAURA
cercetarea,
conservarea si
valorificarea
patrimoniului istoric
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
arhivistica
JASKO T.S.
FERENC-ATTILA relatii internationale si
studii europene
istorie contemporana si
relatii internationale
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
JURCA I. DAVID
istorie
MARIUS
istorie
istorie si civilizatie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
JURCA T.
istorie - relatii
ANDREEAinternationale si studii
ROXANA
europene
LAVRIC N.
LAURENȚIU-

studii universitare de
licenta / conversie

ȘINCAI" CLUJNAPOCA

istorie

Limba
maghiară

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
A
26.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IX-a
F
25.05.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
F
02.06.2022 Prăbușirea comunismului
în Europa Centrală și de
Est
Limba
13:10
română

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
I
30.05.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
26.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
A
30.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
A
30.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
B
26.05.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
C
27.05.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
G
25.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL

COLEGIUL
NAȚIONAL

clasa a X-a 27.05.2022
A

istorie

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

istorie

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
maghiară
Limba
maghiară

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba română

Limba
română

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

12:10

09:00

12:00

12:00

Második világháború
(1939-1941)

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

A világ háborúban

Varadi Eva

Umanismul

lecție mixtă

Renașterea și
Umanismul

Hossu Ofelia

lecție mixtă

Lumea postbelică

Hossu Ofelia

Reforma religioasă

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

RELIGIA ŞI VIAŢA
RELIGIOASĂ

Fazakas Sofian
Ilariana

Creștinarea francilor.
Carol cel Mare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Europa medievală

Bereș Monica

Terorismul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea postbelică

Toșa Viorel

lecție de
comunicare
Reconstrucție și
și însușire de
dezvoltare. Viața cotidiană
noi
cunoștințe

Lumea postbelică

Nemethi Noemi

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

A világ háborúban

Varadi Eva

lecție de
comunicare
Războiul Rece (1945-1991) și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea postbelică

Fazakas Sofian
Ilariana

13:00

10:10

13:10

12:00

12:10

Második világháború
(1939-1941)

Apariția islamului.
Credința musulmană

lecție mixtă

Civilizația islamică

Hasan
Marciana

Uniunea Europeană –
parteneriat şi integrare.

lecție de
comunicare

România și integrarea
euroatlantică

Pop Corina

NICOLAE

383

384

385

386

387

388

389

3440

2567

2794

2032

2176

2007

3229

390

3036

391

1940

dupa ciclul i
istorie
istorie
istorie, memorie,
oralitate in secolul xx
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
LUNG M. MĂDĂLIN
dupa ciclul i
SEBASTIAN
geografie
istorie
geografie
planificare si
dezvoltare regionala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MARIAN I-V.
istorie
MARIUS
istorie
istorie, memorie,
oralitate in secolul xx
MĂRIEȘ V.D.
ALEXANDRUMIHAI

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
arhivistica

MOCANU I.L.
LUCIAN

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
MOISE N.D. LARISA
istorie
istorie, memorie,
oralitate in secolul xx
MOLDOVAN G.
GRIGORECLAUDIU

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MORAR S. BOGDAN
istorie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
NAN E. OANAetnologie
EMILIA
sociologie
istorie
istoria si socio antropologia epocii
moderne
NASTASIE V.
studii universitare de
CLAUDIU-EDUARD
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
societate, arta,
identitati in europa
centrala. de la

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

Limba
română

NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

Limba
română
Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

Limba
română
Limba
română

istorie

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

istorie

Limba
română

istorie

istorie

Limba
română

istorie

istorie

Limba
română
Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

istorie

"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

Limba
română

10:10

clasa a VII-a
B
30.05.2022
Limba
română

12:00

clasa a V-a
D
27.05.2022
Limba
română

09:00

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
S1
31.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
F
31.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
F
30.05.2022

Limba
română

Limba
română

Limba
română

și însușire de
noi
cunoștințe

Noile forme de
divertisment - jocurile și
tehnologia.
Consecințe(studiu de caz)

lecție mixtă

Lumea postbelică

Morar Ioana

lecție de
comunicare
Europa creștină în mileniul
și însușire de
I
noi
cunoștințe

Europa medievală

Cistelecan
Daniela

Contrareforma

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

RELIGIA ŞI VIAŢA
RELIGIOASĂ

Fazakas sofian
Ilariana

Relații internaționale
postbelice. Rîzboiul Rece

lecție mixtă

Lumea postbelică

Hossu Ofelia

Regimuri politice
postbelice. Sistemul
totalitar

lecție mixtă

Lumea postbelică

Hossu Ofelia

10:00

11:10

10:00

CENTRUL NR. 5:
clasa a VI-a
lecție de
COLEGIUL
ȘCOALA
C
02.06.2022
comunicare
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
Statele moderne
și însușire de Secolul naționalităților
"GHEORGHE
"ION CREANGĂ"
noi
Limba
14:00
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română
NAPOCA
CENTRUL NR. 5:
ȘCOALA
clasa a V-a
COLEGIUL
GIMNAZIALĂ
D
27.05.2022
NAȚIONAL
Domeniul feudal(studiu de
"IULIU
lecție mixtă
Europa medievală
"GHEORGHE
caz)
HAȚIEGANU"
Limba
08:00
ȘINCAI" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
02.06.2022

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a X-a 03.06.2022
B
09:00
Limba
română

Limba
română

12:00

Viața cotidiană în Evul
Mediu

Globalizarea

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Europa medievală

Cistelecan
Daniela

Ciudin Iuliana

Bereș Monica

lecție de
Societatea la începutul Johrend Cecilia
comunicare
mileniului III
și însușire de
noi
cunoștințe

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

1912

3682

2278

NEMETHI Z-C.
NOEMI-ADRIANA

OLTEANU D.
ANDREI DUMITRU

OPREA G. ELENA
OCTAVIANA

3319

PETER A. EVA

3096

PITICARI O.N.
ALEXANDRUDANIEL

2512

3318

1994

2002

2619

medieval la
modernitate
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
societate, arta,
identitati in europa
centrala. de la
medieval la
modernitate
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
istorie, memorie,
oralitate in secolul xx
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
cercetarea si
valorificarea
patrimoniului cultural
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
societate, arta,
identitati in europa
centrala. de la
medieval la
modernitate

POP V. MARIUS
VASILE

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie - geografie

POP V. TUDORVLAD

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie

RAD L. IOANA
ȘTEFANIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie

RETI M. MARIA
ADELA

ȘAI I. IOAN

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie
geografie
resurse turistice si
protectia mediului
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba
maghiară
Limba
maghiară

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
C
30.05.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
30.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
F
27.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
26.05.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
G
26.05.2022

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
F
26.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
E
02.06.2022

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
C
25.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
F
02.06.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
F
26.05.2022

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

Limba
română
Limba
română

Limba
română

istorie

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

08:10

Uniunea Europeană –
parteneriat şi integrare.

lecție de
comunicare
România și integrarea
și însușire de
euroatlantică
noi
cunoștințe

Răboaiele daco-romane

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Geto-dacii

Nemethi Noemi

Instituții, mecanisme și
politici de rezolvare a
conflictelor în lumea
contemporană

lecție mixtă

Relațiile internaționale
în sec. XX

Hossu Ofelia

11:10

10:00

11:10

09:00

11:10

11:00

10:10

11:10

13:10

lecție de
comunicare
A középkori város. Itáliai
și însușire de Európa a középkorban
és német városok
noi
cunoștințe

Pop Corina

Varadi Eva

Expansiunea militară și
culturală a islamului

lecție mixtă

Civilizația islamică

Hasan
Marciana

România și Tratatul de la
Varșovia

lecție mixtă

Relațiile internaționale
în sec. XX

Hossu Ofelia

Noile forme de
divertisment - jocurile și
tehnologia.
Consecințe(studiu de caz)

lecție mixtă

Lumea postbelică

Ciudin Iuliana

Călătorii şi descoperirea
noilor lumi.

lecție de
comunicare
și însușire de Expansiunea europeană
noi
cunoștințe

Pop Corina

Religia în lumea
contemporană

lecție mixtă

Religia în lumea
contemporană

Hossu Ofelia

Regimuri politice
postbelice. Regimuri
politice democratice

lecție mixtă

Lumea postbelică

Hossu Ofelia

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

2182

3196

3656

2184

3470

2777

2741

2947

3190

2084

SAVU I. IOANCONSTANTIN

SDROBIȘ V.
CONSTANTINDRAGOȘ

ŞERBAN I.
CAMELIA-MARIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
drept
istorie
economie
management
agrobusiness
managementul
dezvoltarii afacerilor
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie
studii culturale
etnologie si
antropologie sociala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SOMEŞAN N.
istorie
FLAVIA
istorie
istorie, memorie,
oralitate in secolul xx
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SZEREDAI G.
arheologie
NORBERT
istorie
arheologie si studii
clasice
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
TEŞCULĂ V.
istorie
VASILE-DAN
istorie
istorie, memorie,
oralitate in secolul xx
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie
TODEA E. CIPRIAN
istorie
EMILIAN
societate, arta,
identitati in europa
centrala. de la
medieval la
modernitate
TORNYAI L.
IOANA-MARIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie

TROȘAN T.
TEODOR VALERIU

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie

VAS N. MIHAELA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română

Limba
română
Limba
română

Limba
română

Limba
română
Limba
română

Limba
maghiară
Limba
română

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română
Limba
română

istorie

Limba
română

istorie

istorie

Limba
română

Limba
română

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a 06.06.2022 Statele medievale: Franța,
lecție de
C
Anglia, Imperiul Romano- comunicare
German
și însușire de
09:00
noi
Limba
cunoștințe
română

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
H
27.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IULIU
HAȚIEGANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
B
26.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IX-a
F
30.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
A
25.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
S2
30.05.2022

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a
S2
30.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
G
02.06.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
31.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a 30.05.2022
MI2
11:10
Limba
română

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

12:10

11:00

Expansiunea militară și
culturală a islamului

lecție mixtă Expansiunea militară și
culturală a islamului

Domeniul feudal(studiu de lecție mixtă
caz)

Renașterea artistică

lecție mixtă

09:00

11:10

Az Erdélyi Fejedelemség
kialakulása

O lume bipolară

10:00

11:00

09:00

Europa medievală

Hasan
Marciana

Europa medievală

Morar Ioana

Renașterea și
Umanismul

Hossu Ofelia

lecție de
Az Erdélyi
comunicare
Fejedelemség
și însușire de
kialakulása
és fejlődése
noi
(1541- 1690)
cunoștințe

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Ciudin Iuliana

RELAȚIILE
INTERNAȚIONALE
POSTBELICE

Wolf Agnes

Fazakas Sofian
Ilariana

Arhitectura religioasă

lecție de
comunicare
"RELIGIA ÎN LUMEA
și însușire de
CONTEMPORANĂ "
noi
cunoștințe

Formarea popoarelor
europene

lecție mixtă

Europa medievală

Hasan
Marciana

Imperiul Bizantin

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Europa medievală

Bereș Monica

Religia în lumea
contemporană

Rad Ciprian

12:00
Religia în lumea
contemporană

lecție mixtă

Toșa Viorel

ȘINCAI" CLUJNAPOCA

412

413

414

415

416

417

418

3673

3313

3764

3300

2521

2633

2251

419

2053

420

3768

ZVÎNCĂ F.
GABRIEL

CIUREAN M.V.
MĂDĂLINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie
istorie
istorie, memorie,
oralitate in secolul xx
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
kinetoterapie si
motricitate speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
balneo
COMAN C.R. RADA fiziokinetoterapie si
recuperare
medicina
terapie fizica si
reabilitare functionala
GHEORGHIEŞ I.
OTILIA

MOROȘANU D-D.
MIHAI

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
kinetoterapie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
kinetoterapie si
motricitate speciala

istorie

Limba
română
Limba
română

kinetoterapie

Limba
română

kinetoterapie

Limba
română
Limba
română

kinetoterapie

Limba
română

kinetoterapie

Limba
română

istorie

CENTRUL NR. 5:
COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
C
30.05.2022
Limba
română

Răboaiele daco-romane

12:10

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Geto-dacii

Nemethi Noemi

kinetoterapie

CENTRUL NR. 6:
lecție de
LICEUL SPECIAL clasa a VII-a
ȘCOALA
A
31.05.2022 Corectarea deficiențelor de formare și
PENTRU
GIMNAZIALĂ
consolidare a Corectarea deficiențelor
DEFICIENȚI DE
postură: corectarea
"ION
priceperilor
de postură
VEDERE CLUJLimba
12:00
atitudinii cifitice
AGÂRBICEANU"
și
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

MANIU
EMESE

kinetoterapie

CENTRUL NR. 6: LICEUL SPECIAL clasa a V-a
lecție de
ȘCOALA
formare și
PENTRU
A
31.05.2022 Dezvoltarea echilibrului
GIMNAZIALĂ
consolidare a Corectarea deficiențelor
DEFICIENȚI DE
static si dinamic (elev total
"ION
priceperilor
de postură
VEDERE CLUJnevăzator)
Limba
11:00
AGÂRBICEANU"
și
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

MANIU
EMESE

kinetoterapie

CENTRUL NR. 6:
clasa a VIIIlecție de
LICEUL SPECIAL
ȘCOALA
a
formare și
31.05.2022
PENTRU
GIMNAZIALĂ
A
Corectarea deficiențelor de consolidare a Corectarea deficiențelor
DEFICIENȚI DE
"ION
postură: corectarea cifozei priceperilor
de postură
13:00
AGÂRBICEANU" VEDERE CLUJși
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
română

MANIU
EMESE

kinetoterapie

CENTRUL NR. 6:
clasa a VIIIlecție de
LICEUL SPECIAL
ȘCOALA
a
31.05.2022 Corectarea deficiențelor de formare și
PENTRU
GIMNAZIALĂ
A
consolidare a Corectarea deficiențelor
DEFICIENȚI DE
postură: corectarea
"ION
priceperilor
de postură
VEDERE CLUJ15:00
atitudinii lordotice
AGÂRBICEANU"
și
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor
română

MANIU
EMESE

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
superioare-lunga
Limba
CENTRUL NR. 6: LICEUL SPECIAL
durata /
română
ȘCOALA
postuniversitar
PENTRU
Limba
STOICA D-M.
GIMNAZIALĂ
arta sacra
kinetoterapie română
kinetoterapie
DEFICIENȚI DE
EDUARD-IOAN
"ION
kinetoterapie
VEDERE CLUJAGÂRBICEANU"
Limba
NAPOCA
teologie
CLUJ-NAPOCA
română
arta sacra conservarea,
restaurarea si crearea
bunurilor culturale
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
limba si literatura
română
ȘCOALA
NAȚIONAL
germana- limba si
ANTAL S. IMOLAlimba germana Limba
limba germana
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
literatura maghiara
maghiară
CRISTINA
moderna
moderna
"ION
COȘBUC"
CLUJAGÂRBICEANU"
filologie
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
germanistica in context
germană
european (lb.
germana)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
limba si literatura
română
ȘCOALA
NAȚIONAL
engleza - limba si
BABA T. VERA
limba germana Limba Limba maghiară limba germana
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
literatura germana
germană
GABRIELLA
moderna
moderna
"ION
COȘBUC"
CLUJAGÂRBICEANU"
filologie
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
germanistica in context
germană
european (lb.
germana)
BARB IC. RAREȘ- studii universitare de limba germana Limba
limba germana CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ANDREI
licenta / conversie
moderna
germană
moderna
ȘCOALA
NAȚIONAL
dupa ciclul i
Limba
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
limba si literatura
română
"ION
COȘBUC" CLUJNAPOCA

lecție de
clasa a VI-a
A
31.05.2022 Corectarea deficiențelor de formare și
consolidare
a Corectarea deficiențelor
postură: corectarea
priceperilor
de postură
atitudinii cifo-lordotice
Limba
14:00
și
română
deprinderilor

clasa a V-a
A
27.05.2022
Limba
română

09:00

Das Perfekt

clasa a V-a
A
26.05.2022
Limba
română

08:00

clasa a VIII- 27.05.2022
a
B
11:00

Dialoge über Kleidung

Eine Liebesgeschichte

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Meine Klamotten

lecție de
comunicare
și însușire de Kleider machen Leute
noi
cunoștințe

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Gefuhle, Emotionen,
Traume

MANIU
EMESE

Irimias Agnes

Irimias Agnes

Istrate Claudia

germana - limba si
literatura engleza

421

422

423

424

425

426

427

2230

3818

3817

2501

3816

3678

2232

AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
limba si literatura
maghiară
maghiara - limba si limba germana Limba
BIRO A.A. HELGA
literatura germana
germană
IMOLA
moderna
filologie
Limba
germanistica in context
germană
european (lb.
germana)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba
si literatura
KOVACS BALINT C.
limba germana Limba
germana - limba si
germană
BOROKA
moderna
literatura
straina/materna

NOSNER H.E.
ANDREEA-IOANA

OANȚĂ-LAZĂR M.
CAMELIA-IRINA

PANIȚI G.
SZABOLCS-LAJOS

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
germana - limba si
literatura engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
germana - limba si
literatura franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
germana - limba si
literatura
straina/materna

Limba română

limba germana
moderna

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
COȘBUC" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

09:00

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
COLEGIUL
ȘCOALA
A
27.05.2022
NAȚIONAL
limba germana
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
moderna
"ION
COȘBUC"
CLUJLimba
08:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba germana
moderna

Limba
română
Limba
germană

limba germana
moderna

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a VII-a
ȘCOALA
NAȚIONAL
A
27.05.2022
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
COȘBUC" CLUJLimba
09:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba germana
moderna

Limba
română
Limba
germană

limba germana
moderna

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
COȘBUC" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Limba
limba germana germană
Limba
moderna
română

limba germana
moderna

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
COȘBUC" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
germana - limba si
literatura
Limba
straina/materna
germană
Limba
CENTRUL NR. 6:
limba si literatura
COLEGIUL
română
ȘCOALA
stiinte ale educatiei
NAȚIONAL
ROTARU D. DIANA
limba germana Limba
limba germana
GIMNAZIALĂ
traducere si
"GEORGE
LOREDANA
moderna
moderna
"ION
interpretariat din
franceză
AGÂRBICEANU" COȘBUC" CLUJlimba franceza in
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
limba romana (in
germană
limba franceza)
Limba
didactica limbii si
română
literaturii germane,
cultura si civilizatia
germana a europei
centrale si de sud-est
(in limba germana)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
CENTRUL NR. 6:
limba si literatura
COLEGIUL
germană
ȘCOALA
germana - limba si
NAȚIONAL
Limba
SZÉRI J. VIVIENlimba
germana
limba
germana
GIMNAZIALĂ
literatura
Limba maghiară
"GEORGE
spaniolă
ANNAMÁRIA
moderna
moderna
"ION
straina/materna
COȘBUC" CLUJAGÂRBICEANU"
Limba
NAPOCA
limba si literatura
CLUJ-NAPOCA
germană
germanistica in context
european (lb.
germana)

lecție de
formare și
consolidare a
Kleider machen Leute
priceperilor
și
deprinderilor

Irimias Agnes

Das Wunderkind aus
Salzburg, Lebenslauf

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Damals in Osterreich

Istrate Claudia

Das Prateritum

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Damals in Osterreich

ISTRATE
CLAUDIA

Mode ist mein Hobby!

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Meine Klamotten

Irimias Agnes

Einkaufen, Geschafte,
Produkte

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Kaufen, Kaufen,
Kaufen

Istrate Claudia

Einkaufen, Geschafte,
Produkte

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Kaufen, Kaufen,
Kaufen

SZASZ
ANDREA

Über Kleider sprechen

lecție de
formare și
consolidare a Kleider machen Leute
priceperilor
și
deprinderilor

clasa a V-a
B
25.05.2022

clasa a V-a
B
27.05.2022
Limba
română

08:00

clasa a X-a
A
27.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a X-a
A
27.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a V-a
A
25.05.2022
Limba
română

Nachrichten am Telefon

08:00

Irimias Agnes

428

429

430

431

432

433

434

435

2699

1967

3776

2165

ANDRIEȘ G..
MARIA-CRISTINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
ACHIM V. ALINA- limbi moderne aplicate
MARIA
(engleza - franceza)
stiinte ale comunicarii
publicitate
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
BĂRĂIAN POPESCU
limba si literatura
D. RALUCAengleza - limba si
ANCUTA
literatura franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BEJAN SN. IONELA- limba si literatura
LUISA
engleza - limba si
literatura romana

3585

BELDEAN I.
EMILIA-ANDREEA

3828

BISTREANU M..
MIHAIALEXANDRU

2570

3787

436

2343

437

2562

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
filologie clasica (limba
latina - limba greaca
veche)

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie ortodoxa limba si literatura
engleza
teologie
teologie si cultura
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
BODIȘ I.G. OANAlimbi moderne aplicate
ANCA
(engleza, franceza)

BOGDAN I. IOANA

BOTH D-I. SILVIALAVINIA

BOTIZA I. LIGIADANIELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura romana
filologie
studii culturale
britanice
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie greco-catolica
- limba si literatura
engleza

limba latina

Limba
română

limba latina

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a 25.05.2022
B
08:00
Limba
română

Pronumele și adjectivul
pronominal posesiv

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

IV

Mocanu
Gianina

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a IV-a
ȘCOALA
NAȚIONAL
B
03.06.2022
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
09:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Countries and means of
transport

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

On the road

Anca Trif

limba si
literatura
engleza

Limba
engleză
Limba
franceză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Infinitives vs –ing forms

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

8

Turcitu Mihaela

limba si
literatura
engleza

Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a IX-a
lecție de
ȘCOALA
NAȚIONAL
B
31.05.2022
comunicare
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
Time phrases, story ending și însușire de
"ION
BARIȚIU" CLUJnoi
Limba
11:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

Water, water
everywhere

Anca Trif

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
B
30.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
B
25.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
COLEGIUL
ȘCOALA
A
30.05.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU"
CLUJLimba
08:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a IV-a
COLEGIUL
ȘCOALA
A
31.05.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
08:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
30.05.2022
Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

11:00

08:00

clasa a VIIIa
30.05.2022
A
Limba
română

Phrasal verbs and
expressions with give

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

15

Hosszu Melinda
/Turcitu
Mihaela

Travel (vocabulary)

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

10

Hosszu
Melinda/Turcitu
Mihaela

Good friends-making
friends, verb and noun
collocations

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

8

Laura Zmicala

Crimes (vocabulary)

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

8

Hosszu Melinda

Countries and means of
transport

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

On the road

Anca Trif

They’re looking at
trainers

Camelia Curea

08:00

clasa a V-a 30.05.2022
B
08:00
Limba
română

Possessive pronouns

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

English,
editura
Booklet

Going for
Gold upperintermediate

Manual de
engleza, L1,
ed. Litera

English,
editura
Booklet

Limba
moderna 1.
Limba
engleza.
editura Art,

Bucuresti
2017

438

439

440

441

442

443

444

2071

3800

2171

2090

3162

2324

3126

445

2513

446

3779

BRISCAN I. IOANA
FLAVIA

BUȘU R. MIHAI
CĂTĂLIN

BUȚIU V. IOANA
MIHAELA

CHELARIU N.
OANA-SIMONA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza
stiinte ale educatiei
management
educational
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CHIRTEȘ D.
limba si literatura
DENISA-ARTEMISA
romana - limba si
literatura engleza

CÎMPEANU A..
CRINELAMIHAELA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
CIOACĂ M.
literatura romana
MARINA
filologie
directii actuale in
lingvistica (lb. engleza,
lb. franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
COCIȘ A.
literatura
EMANUEL-IONUȚ
straina/materna
filologie
studii culturale
britanice
CRISAN I.
studii universitare de
DANIELAlicenta / conversie
ALEXANDRA
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limbi si

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a IX-a
COLEGIUL
ȘCOALA
A
02.06.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
11:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Comparative and
superlative adjectives,
speaking

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

14

Laura Zmicala

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Ability and possibility

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

11

Hosszu Melinda
/Turcitu
Mihaela

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a IV-a
ȘCOALA
lecție de
NAȚIONAL
B
31.05.2022
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
Free activities, prepositions recapitulare
"ION
și
BARIȚIU" CLUJLimba
10:00
AGÂRBICEANU"
sistematizare
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Summer is here!

Anca Trif

English,
editura
Booklet

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a VI-a
COLEGIUL
ȘCOALA
A
02.06.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
10:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Going
geocaching(listening,
speaking)

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

7

Laura Zmicala

Manual de
limba
engleza, L1,
ed. ArtKlett

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Numbers and money

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

11

Hosszu Melinda
/ Morar Claudia

grupa

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
lecție de
COLEGIUL
clasa a VI-a
ȘCOALA
formare și
NAȚIONAL
A
31.05.2022
GIMNAZIALĂ
Going geocaching(reading, consolidare a
"GEORGE
"ION
speaking, writing)
priceperilor
BARIȚIU" CLUJLimba
09:00
AGÂRBICEANU"
și
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

7

Laura Zmicala

Manual de
engleza, L1,
ed. ArtKlett

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
franceză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
AGÂRBICEANU" BARIȚIU" CLUJNAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
engleză
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa
COLEGIUL
ȘCOALA
pregătitoare 30.05.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
B
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJ10:15
AGÂRBICEANU"
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
română

Limba engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
C
26.05.2022
Limba
română

11:00

clasa a X-a
C
02.06.2022
Limba
română

11:00

clasa a II-a
A
25.05.2022
Limba
română

09:15

clasa a VI-a 30.05.2022
A
10:00

Manual:
Comunicare
in limba
Camelia Curea
moderna
engleza,
editura
Booklet

In town-position of
buildings in town

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Unit 9-In town

This is me!

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Parts of the body

Camelia Curea

8

Ruen Anamaria

Havin Fun

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Going for
Gold

447

448

449

450

451

452

453

2427

3315

3146

DAVID IP.
CRISTIAN

FELECAN B..
CRISTIANA

FILIPOVICI C-M.
ALEXANDRA

1922

FLOREA C C.
ROXANAALEXANDRA

3790

FUSARU M.
ȘTEFANA

2142

2591

454

2688

455

1958

GLIGAN I. ALINAIRINA

IAȚICA DC. IRISARIANA

literaturi moderne
(engleza, limba
straina)
filologie
studii americane
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limbi si
literaturi moderne
(spaniola)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
franceza - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limbi moderne aplicate
(engleza - franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura
straina/materna

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
IEPAN I..
engleza - limba si
MĂDĂLINA-LAURA
literatura
straina/materna
IUONAȘ I. ANCA
CORNELIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
filologie
interferente culturale

AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
engleza

Limba
spaniolă
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
AGÂRBICEANU" BARIȚIU" CLUJNAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
C
30.05.2022
Limba
română

13:00

clasa a X-a
B
30.05.2022
Limba
română

The media, disasters
(vocabulary, reading,
speaking)

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Breaking news

Anca Trif

It is/There is

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

10

Hosszu
Melinda/ Morar
Claudia

12:00

lecție de
formare și
consolidare a
Unit 10 -Going places
priceperilor
și
deprinderilor

Camelia Curea

Limba
moderna 1.
Limba
engleza.
editura Art,
Bucuresti
2017

Lifestyle(speaking,
reading, use of English)

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

10

Laura Zmicala

Upstream,
upperintermediate

TV, cinema and theatreVocabulary

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

14

Hosszu Melinda
/Turcitu
Mihaela

Modals of deduction
(present/past) Ways of
summarising

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Water, water
everywhere

Anca Trif

Going for
Gold upperintermediate

Unit 13-We are all
friends

Camelia Curea

Limba
moderna
engleza,
editura
Booklet

On the road

Anca Trif

Parts of the body

Camelia Curea

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

clasa a VIIICENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
a
ȘCOALA
NAȚIONAL
25.05.2022
A
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJ08:00
AGÂRBICEANU"
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU"
CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a IX-a
COLEGIUL
ȘCOALA
B
02.06.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
09:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a III-a
COLEGIUL
ȘCOALA
A
27.05.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
11:30
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Preparing a
party/celebration

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a IV-a
COLEGIUL
ȘCOALA
B
27.05.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU"
CLUJLimba
09:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Countries and means of
transport

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
A
03.06.2022
Limba
română

10:00

clasa a IX-a
C
27.05.2022
Limba
română

10:00

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa
03.06.2022
ȘCOALA
NAȚIONAL
pregătitoare
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
A
09:15
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
Limba
CLUJ-NAPOCA
română

Relatives clauses

This is me!

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

456

457

458

459

460

461

462

2241

2417

1978

2520

3121

3253

2765

463

3258

464

3274

si literare romanobritanice si romano americane
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
KOVÁCS Z. PÉTER- maghiara - limba si
literatura engleza
ZOLTAN
filologie
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
KOZMA T. ELIZlimba si literatura
TIMEA
maghiara - limba si
literatura engleza

LAZAR E. INGRIDDENISA

LISTEȘ POP I.
ADRIANA DANA

LUKACS I.
IULIANA-RALUCA

LUNG V.. ADINAVIRGINIA

MAGLAȘIU V.
MARIA SIMONA

MAIZNER A.
ANDREEA

MITRAN I..
MONICA-MIRELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura
straina/materna
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba romana - limba
engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
engleza - limba si
literatura
straina/materna
stiinte ale educatiei
consiliere scolara si
asistenta
psihopedagogica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie greco-catolica
didactica - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si

limba si
literatura
engleza

Limba
maghiară
Limba
engleză
Limba
maghiară

limba si
literatura
engleza

Limba
maghiară
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU"
CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a IV-a
ȘCOALA
NAȚIONAL
B
02.06.2022
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
09:15
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a IX-a
COLEGIUL
ȘCOALA
lecție de
B
03.06.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
Question tags, Adjectives recapitulare
"GEORGE
"ION
describing feelings
și
BARIȚIU" CLUJLimba
08:00
AGÂRBICEANU"
sistematizare
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
AGÂRBICEANU" BARIȚIU" CLUJNAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

Limba română

Limba română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a I-a
A
31.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a X-a
B
30.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a V-a
A
25.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a IX-a
B
02.06.2022
Limba
română

08:00

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
B
02.06.2022

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a III-a 31.05.2022
C
11:00
Limba
română

Limba
română

Summer is here!

Lifestyle(Use of English,
listening, speaking)

09:00

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
comunicare
Abilities and sports (can – și însușire de
ability, reading, speaking)
noi
cunoștințe

5

Laura Zmicala

Unit 12

Camelia Curea

Limba
moderna
engleza,
editura
Booklet

Water, water
everywhere

Anca Trif

Going for
Gold upperintermediate

10

Laura Zmicala

Upstream,
Upperintermediate

I can cook very well!

Anca Trif

Limba
moderna 1.
Limba
engleza.
editura Art,
Bucuresti
2017

Passives

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

14

Hosszu Melinda
/Turcitu
Mihaela

grupa

Lifestyle(speaking,
reading, use of English)

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

10

Laura Zmicala

Upstream,
upperintermediate

Passives

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

14

Hosszu Melinda
/Turcitu
Mihaela

grupa

Chelariu
Simona

Cladire inv.
Primar

09:00

clasa a X-a
B
27.05.2022
Limba
română

lecție de
formare și
Places, holidays, seasons- consolidare a
At the beach
priceperilor
și
deprinderilor

My holiday

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

7

literatura
straina/materna

465

466

467

468

469

470

471

3283

3182

1989

3251

3117

3782

3795

MOLDOVAN A.
CĂLINA MARIA

MOROȘANU Ș.
LAURA-MONICA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
MUNTEAN G.
engleza - limba si
MONICA-FLORICA
literatura romana
teologie ortodoxa
didactica
limba si literatura
studii culturale
britanice
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
MUNTEAN I.
romana - limba si
IONUȚ-VASILE
literatura engleza
limba si literatura
studii culturale
britanice
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limbi moderne aplicate
NEAGA F.C.
(engleza, germana)
ȘTEFAN-IOAN
stiinte ale comunicarii
publicitate si relatii
publice
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
NICULA N. MEDAlimba si literatura
IOANA
romana - limba si
literatura engleza

PALADE O.
GEORGIANA

472

2588

PAȘCA V.
ALEXANDRUBOGDAN

473

3310

PAVELESCU C.

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
franceza - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
filologie
istoria imaginilor istoria ideilor
superioare-lunga

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
C
31.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
C
02.06.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
română
Limba
engleză
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
COLEGIUL
ȘCOALA
A
02.06.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
Limba
13:00
AGÂRBICEANU" BARIȚIU" CLUJNAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
engleză
Limba
germană
Limba
engleză
Limba
germană

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
B
25.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
C
30.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
B
27.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a III-a
ȘCOALA
NAȚIONAL
B
27.05.2022
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
12:30
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba si

Limba

limba si

CENTRUL NR. 6:

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

LICEUL

Limba
română

Limba
română

09:00

Limba
română

Limba
română

Limba
română

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

14

Hosszu Melinda
/Turcitu
Mihaela

grupa

Numbers and money

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

11

Hosszu Melinda
/ Morar Claudia

grupa

Expressing obligation,
necessity, prohibition

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

8

Laura Zmicala

Manual de
engleza, L1,
ed. Litera

Crime and punishment

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

12

Hosszu
Melinda/ Morar
Claudia

grupa

Present Continuous

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

They’re looking at
trainers

Camelia Curea

Limba
moderna 1.
Limba
engleza.
editura Art,
Bucuresti
2017

Phrasal verbs and
expressions with give

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

8

Morariu Ioana

Grupa

TV, cinema and theatreVocabulary

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

14

Hosszu Melinda
/Turcitu
Mihaela

Preparing a
party/celebration

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Unit 13-We are all
friends

Camelia Curea

Limba
moderna
engleza,
editura
Booklet

Mixed conditionals

lecție de

11

Hosszu Melinda

grupa

11:00

clasa a X-a
C
02.06.2022
Limba
română

Passives

10:00

10:00

09:00

09:00

clasa a X-a 30.05.2022

NICOLETAGEORGETA

474

475

476

477

478

479

2705

3808

2617

2530

3308

1984

PETER M..
GYONGYI

POP A. ANA-MARIA

POP I. MIHAELA

POP V. LAVINIA
ANAMARIA

POP L. IOANA
LEONTINA

POP A. DIANAMIHAELA

480

3282

POPONEȚ A.
MARIA

481

1873

REISZ -. AGNES

durata /
postuniversitar
limba si literatura
straina/materna limba engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
maghiara - limba si
literatura engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
literatura universala si
comparata - limba si
literatura engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba
engleza
geografia turismului
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura romana
limba si literatura
directii actuale in
lingvistica (lb. engleza,
lb. franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limbi moderne aplicate
(engleza - franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura romana
limba si literatura
directii actuale in
lingvistica (lb. engleza,
lb. franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza
limba si literatura
studii irlandeze (limba

literatura
engleza

română

literatura
engleza

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

B

13:00

recapitulare
și
sistematizare

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a IX-a
lecție de
ȘCOALA
NAȚIONAL
B
27.05.2022
comunicare
GIMNAZIALĂ
Question tags, Adjectives
"GEORGE
și însușire de
"ION
describing feelings
BARIȚIU" CLUJnoi
Limba
08:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a IX-a
ȘCOALA
NAȚIONAL
C
27.05.2022
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
10:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
A
30.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
engleză
Limba
franceză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
B
30.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
engleză
Limba
franceză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
engleză

Limba maghiară

limba si
literatura
engleza

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
C
25.05.2022
Limba
română

Limba
română

Limba
română

13:00

clasa a X-a
B
03.06.2022
Limba
română

08:00

10:00

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a III-a 03.06.2022
ȘCOALA
NAȚIONAL
A
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
11:30
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Anca Trif

Going for
Gold

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

10

Hosszu
Melinda/ Morar
Claudia

Shopping, clothes
(speaking, writing a
descriptive article)

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

On the market

Anca Trif

Click on 4,
Express
Publishing

I can cook very well!

Anca Trif

Limba
moderna 1.
Limba
engleza.
editura Art,
Bucuresti
2017

lecție de
formare și
Abilities and sports (
consolidare
a
listening and writing about
priceperilor
sports)
și
deprinderilor

Mixed conditionals

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

11

Hosszu Melinda
/ Morar Claudia

grupa

Lifestyle(speaking,
reading, use of English)

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

10

Laura Zmicala

Upstream,
upperintermediate

It is/There is

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

10

Hosszu Melinda
/ Morar Claudia

clasa a X-a
C
31.05.2022
Limba
română

Water, water
everywhere

Education (vocabulary)

11:00

09:00

/ Morar Claudia

Preparing a
party/celebration

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Unit 13-We are all
friends

Camelia Curea

Limba
moderna
engleza,
editura
Booklet

482

483

484

485

486

487

488

2538

ROȘA I. IOANARODICA

2346

ROTARIU L D.
IOANA DANIELA

3132

1899

3429

3806

3809

489

3290

490

3241

RUSU I. ANDRADADIANA

SĂVAN CM.
ROXANAMIHAELA

engleza)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza
limba si literatura
studii irlandeze (limba
engleza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura
straina/materna
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limbi moderne aplicate
(engleza, franceza)
SICOE P. ALINAPETRONELA
limba si literatura
limba si comunicare in
administrarea
afacerilor (in limba
engleza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
STĂNESCU G.
literatura
OANA-ADRIANA
straina/materna
limba si literatura
studii culturale
britanice
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
STRATONOV R.
limba si literatura
TAMARA COSMINA
engleza - limba si
literatura franceza

STUPAR C.D.
ANDREEA

SZARVADISIMONFI A. ILONA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
engleza - limba si
literatura franceza

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a IX-a
ȘCOALA
NAȚIONAL
A
30.05.2022
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
09:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

Cinema, TV, theatre

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

14

Laura Zmicala

GOING FOR
GOLD

Use of English-Clauses

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

10

Laura Zmicala

Upstream,
upperintermediate

CENTRUL NR. 6:
lecție de
COLEGIUL
clasa a IX-a
ȘCOALA
formare și
NAȚIONAL
C
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
Shopping, clothes (reading, consolidare a
"GEORGE
"ION
speaking, use of English) priceperilor
BARIȚIU" CLUJLimba
09:00
AGÂRBICEANU"
și
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

On the market

Anca Trif

Click on 4,
Express
Publishing

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a IX-a
ȘCOALA
NAȚIONAL
C
03.06.2022
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJLimba
10:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Shopping, clothes
(speaking, writing a
descriptive article)

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

On the market

Anca Trif

Click on 4,
Express
Publishing

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
B
30.05.2022

Phrasal verbs and
expressions with give

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

15

Hosszu Melinda
/ Turcitu
Mihaela

grupa

limba si
literatura
engleza

Limba
engleză
Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
B
26.05.2022

lecție de
Future Perfect and Future comunicare
și
însușire
de
Continuous
noi
cunoștințe

13

Hosszu
Melinda/
Turcitu Mihaela

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
B
25.05.2022

Education (vocabulary)

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

10

Hosszu
Melinda/ Morar
Claudia

limba si
literatura
engleza

Limba
spaniolă
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
C
31.05.2022
Passives

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

14

Hosszu Melinda
/Turcitu
Mihaela

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a X-a 02.06.2022
C
10:00
Limba
română

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

Limba maghiară

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
B
31.05.2022
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

08:00

11:00

09:00

10:00

09:00

Crime and punishment

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

12

Hosszu Melinda
/ Morar Claudia

grupa

grupa

491

492

493

494

495

496

497

498

499

3279

2044

2620

3803

2680

2454

2225

3668

3665

SZUTOR Z.I. ADÉL

TĂMAȘ I. LIAANDREEA

TOTH A. IULIAMARIA

ȚUDIC M.
ANDREEACORNELIA

limba si literatura
studii culturale
britanice
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
VASILCOIU F.
literatura engleza
ANCA-DIANA
filologie
studii de limba engleza
si literaturi anglo americane
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ZEGREAN I.
IOANA-ADRIANA limbi moderne aplicate
(engleza - franceza)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
BĂLAN V. MIRELA limba franceza - limba
si literatura
straina/materna

BALOG D.
DANIELA
ANASTASIA

CHINDRIȘ V.
MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
franceza - limba si
literatura romana
filologie
literatura si civilizatiedialog intercultural in
spatiul francofon (lb.
franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
franceza - limba si

limba si
literatura
engleza

Limba
maghiară
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
A
02.06.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
A
27.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
C
26.05.2022

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
clasa
COLEGIUL
ȘCOALA
pregătitoare 27.05.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
A
"GEORGE
"ION
BARIȚIU" CLUJ09:15
AGÂRBICEANU"
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

limba si
literatura
engleza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
franceza

limba si
literatura
franceza

limba si
literatura
franceza

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
31.05.2022

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

8

Morariu Ioana

Cladirea cu
inv. Primar

lecție de
formare și
Lifestyle(Use of English, consolidare a
listening, speaking)
priceperilor
și
deprinderilor

10

Laura Zmicala

UpstreaM,
upperintermediate

Lifestyle(speaking,
reading, use of English)

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

10

Laura Zmicala

Employment and jobs

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

11

Hosszu Melinda
Morar Claudia

This is me!

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Parts of the body

Camelia Curea

limba si
literatura
engleza

CENTRUL NR. 6:
lecție de
clasa a III-a
COLEGIUL
ȘCOALA
formare și
B
30.05.2022
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
Locating familiar objects consolidare a
"GEORGE
"ION
and buildings (locations) priceperilor
BARIȚIU" CLUJLimba
12:30
AGÂRBICEANU"
și
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
deprinderilor

Unit 13-We are all
friends

Camelia Curea

Limba
moderna
engleza,
editura
Booklet

Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
A
27.05.2022

Unité 5 : Toute une
histoire !

EVA DELCEA

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,

Limba
română
Limba
franceză

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
06.06.2022

Eva Delcea

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,
pp. 112.

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a 07.06.2022 Voyages culinaires dans le
lecție de
Le Club des aventuriers EVA DELCEA
A
monde francophonecomunicare
(Unité 6)
BLOG
și însușire de
08:00
noi
Limba
cunoștințe
română

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
franceza

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

12:00

10:00

Free time activities

10:00

10:00

09:00

Quelle est ta routine de
lecteur ?

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
comunicare
Donner des instructions – și însușire de Le Club des aventuriers
l’impératif
(Unité 6)
noi
cunoștințe

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,
p.113

500

501

502

503

504

505

3820

3810

2209

3804

3672

3821

506

3766

507

2218

CIMPOIEȘU C.C.
LORENAPETRONELA

CIORDAȘ C.
CRINA-RADIANA

literatura
straina/materna
filologie
comunicare
multilingva si
multiculturala (in
limba franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
franceza - limba si
literatura romana
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie baptista limba si literatura
franceza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
literatura universala si
comparata - limba si
HOGAŞ I.
literatura franceza
CORNELIABEATRICE
filologie
literatura si civilizatiedialog intercultural in
spatiul francofon (lb.
franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limbi moderne aplicate
(franceza, limba
HORON V. ALINAstraina)
BIANCA
filologie
masterat european de
interpretare de
conferinta (in limba
franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
IACOB MH.
franceza - limba si
ALEXANDRA
literatura romana
stiinte ale comunicarii
relatii publice
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
KEREKES AL.
franceza - limba si
IULIA-CECILIA
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limbi moderne aplicate
(franceza, limba
MANGHIUC G.
straina)
EMANUELArelatii
internationale si
DENISA
studii europene
leadership si
comunicare in
organizatiile
internationale
MARC D. DANIELAsuperioare-lunga
ELENA
durata /
postuniversitar

Limba
franceză

clasa
pregătitoare
30.05.2022
A

limba si
literatura
franceza

Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
franceza

Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
A
31.05.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
franceză
Limba
franceză

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
27.05.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română
Limba
franceză

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IX-a
B
31.05.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
06.06.2022

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
30.05.2022

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
A
02.06.2022

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI

clasa a VII-a 07.06.2022
A
09:00

limba si
literatura
franceza

Limba
română

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
franceza

Limba
franceză

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

Les vacances à la
montagne

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Envoyer un mail

lecție de
comunicare
și însușire de Voici ma famille (Unité
5)
noi
cunoștințe

12:00

12:00

09:00

11:00

Dinca Adina

HEBEAN
MIRELA

Limba
moderna
FrancezaClasa a IIIa,
Sitka, p. 76.

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,

Rédaction d’une page de
journal

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Le Club des poètes
(Unité 5)

EVA DELCEA

Les loisirs

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Echanger et partager

HEBEAN
MIRELA

13:00

08:00

Les vacances

lecție de
comunicare
Le Club des aventuriers
și însușire de
DELCEA EVA
(Unité 6)
noi
cunoștințe

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,
p.110-111

Situer dans le temps et
dans l’espace

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

EVA DELCEA

Clasa de
intensiv
Manual:
Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,
pp. 94-95.

Les recettes de cuisine

lecție de
comunicare La Bretagne, terre des
și însușire de
légendes (Unité 6)
noi
cunoștințe

Delcea Eva

Limba
moderna 1Limba
franceza
clasa a VI-a,
Sitka, 2014,
p.90+ Fisa

Les articles partitifs et la
préposition de

Les pronoms COD et
l’impératif

Le Club des poètes
(Unité 5)

lecție de
Le Club des aventuriers EVA DELCEA
comunicare
(Unité 6)
și însușire de

Limba
moderna 1franceza,

508

509

510

511

512

513

514

515

516

2449

3814

3822

2703

1964

3798

3589

3812

3819

limba si literatura
franceza - limba si
literatura romana
relatii internationale si
studii europene
studii politice europene
comparate
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MAXIM V. MARIAlimba si literatura
ELIZA
franceza - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MUREȘAN I. IOANA limba si literatura
MARTA
franceza - limba si
literatura engleza

NICOLESCU M.
VALENTINA

ONACĂ V. MARIAADELA

ROMĂNESCU C.
RAMONA ELENA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
franceza - limba si
literatura romana
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie ortodoxa limba si literatura
franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
franceza - limba si
literatura engleza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
literatura universala si
comparata - limba si
RUSU I.. IULIAliteratura franceza
DIANA
filologie
literatura si civilizatiedialog intercultural in
spatiul francofon (lb.
franceza)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
franceza - limba si
SINANE T.
literatura
ANASTASIAstraina/materna
CRISTINA
limba si literatura
limba franceza si
plurilingvism in spatiul
european
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
SUCIU I. SOFIA- limba franceza - limba
ELENA
engleza
filologie
studii americane
SZILAGYI D-S.
studii universitare de
CRISTINA-PAULA
licenta / conversie

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

noi
cunoștințe

limba si
literatura
franceza

Limba
franceză
Limba
engleză

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
franceza

Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
franceza

Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
30.05.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
A
07.06.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
franceză

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
A
27.05.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
franceză
Limba
franceză

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
A
02.06.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
27.05.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
31.05.2022

limba si
literatura

Limba
franceză

limba si
literatura

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA

LICEUL
TEORETIC

Limba franceză

clasa a IV-a
A
27.05.2022
Limba
română

11:00

clasa
pregătitoare
06.06.2022
A
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Quelle est ta routine de
lecteur ?

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Unité 5 : Toute une
histoire !

Eva Delcea

Les vacances à la mer

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Les vacances

Dinca Adina

Imparfait vs passé
composé

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Le Club des poètes
(Unité 5)

Delcea Eva

10:00

08:00

Le portable

12:00

08:00

La ville

Imparfait vs passé
composé

Les vacances

09:00

clasa a VII-a 31.05.2022 Les colonies de vacances
A

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,
P.92-93

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,
pp.93-98

Limba
lecție de
moderna
recapitulare Voici ma famille (Unité
Hebean Mirela Francezași
5)
Clasa a IIIa,
sistematizare
Sitka, p. 76.

lecție de
Inviter, accepter ou refuser recapitulare
une proposition de vacance
și
sistematizare

08:00

13:00

Litera,2019,
p.113

Unité 6

Limba
moderna 1Limba
EVA DELCEA
franceza
clasa a VI-a,
Sitka,

lecție de
recapitulare La Bretagne, terre des
și
légendes (Unité 6)
sistematizare

Delcea Eva

Limba
moderna 1Limba
franceza
clasa a VI-a,
Sitka, 2014,
p.92+ Fisa

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Delcea Eva

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019

Le Club des poètes
(Unité 5)

lecție de
formare și
consolidare a Le Club des aventuriers
EVA DELCEA
priceperilor
(Unité 6)
și
deprinderilor
lecție de
formare și

Le Club des aventuriers EVA DELCEA
(Unité 6)

Limba
moderna 1franceza,
Litera,2019,
p.108.
Limba
moderna 1-

dupa ciclul i
limba si literatura
franceza - limba si
literatura
straina/materna

517

518

519

520

521

522

523

524

2712

2042

2396

2889

3781

2420

2982

2267

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba
si literatura
UNGUREAN D.
franceza - limba si
ADRIANA IULIANA
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
URCAN I.M. DARIA literatura franceza
MARIA
limba si literatura
literatura si civilizatie dialog intercultural in
spatiul francofon (lb.
franceza)

HORVATH E.
DOROTHEA

medii
invatator - educatoare

franceza

Limba
spaniolă

GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

08:00

limba si
literatura
franceza

Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IX-a
A
07.06.2022

limba si
literatura
franceza

Limba
română
Limba
franceză

limba si
literatura
franceza

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
A
27.05.2022

Limba
germană

limba si
literatura
germana [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GEORGE
COȘBUC" CLUJNAPOCA

clasa a II-a
G1
30.05.2022

CENTRUL NR. 2:
limba si
COLEGIUL
literatura
NAȚIONAL
germana [...]
PEDAGOGIC
limba romana in
"GHEORGHE
invațamantul
LAZĂR" CLUJprescolar
NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"LUMEA
COPIILOR"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
germana [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
HORNUNG Z.
germana
[...]
pedagogia
INGRID- ANDREEA invatamantului primar limba romana in germană
invațamantul
si prescolar
prescolar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara - limba si
BALAZS A.
literatura
ALETTA-JULIA
straina/materna
filologie
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
BUCSKO A.
maghiara
EVELYN
filologie
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara - limba si
CZIPLE E. HANNAliteratura
GERDA
straina/materna
filologie
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
FANCSALI S. NORA studii universitare de
licenta / conversie

franceza

Limba
română

Limba
română

Limba
germană

13:00

09:00

08:00

grupa mare
27.05.2022
Limba
germană

10:00

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
engleză
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
LICEUL
clasa a XI-a
ȘCOALA
TEORETIC
A
30.05.2022
GIMNAZIALĂ
"BRASSAI
"ION
SAMUEL" CLUJLimba
12:13
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
B
26.05.2022

limba si
literatura

Limba
maghiară

limba si
literatura

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA

LICEUL
TEORETIC

clasa a VI-a 30.05.2022
A

clasa a V-a
C
26.05.2022
Limba
maghiară

Limba
maghiară

09:10

consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Les adjectifs qualificatifs

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

L’emploi des pronoms
adverbiaux EN et Y

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

franceza,
Litera,2019,
p.106.

Paris, la capitale

Unité 6

Hebean Mirela

Limba
moderna 1Limba
EVA DELCEA
franceza
clasa a VI-a,
Sitka,

Limba și literatura
lecție de
maternă germană:
comunicare
Steckbrief Goldhamster, și însușire de
Einführungsstunde/ Lecție
noi
introductivă
cunoștințe

Tiere

Simona Săcui

Joc didactic cu tema ,,Vine
vara", domeniul Limba și
Comunicare. Ein
didaktisches Spiel im
Bereich Sprache und
lecție mixtă
Kommunikation, zum
Thema ,,Der Sommer ist
da!", für die grosse
Gruppe, durchführen.

-

Neag Corina

Ünnepeink – ünnepeik,
szövegértő feladatok

lecție mixtă

Nagy nap a mai

Tőkés Orsolya

Egy Ady-vers

lecție mixtă

A XX.századi líra

Szallós Kis
Melinda

Exercitii de ortografie

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Nyelvünk,
anyanyelvünk

Zágoni Melinda

11:12

Arany János: Toldi, a
szereplők jellemzése

lecție mixtă Az elbeszélő költemény

Iszlai Enikő

525

526

527

528

529

530

531

532

2605

3778

1971

1930

2518

2696

3789

3774

GEREB L.
ELISABETA

dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara
limba si literatura
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
maghiara - limba si
literatura
straina/materna

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara - literatura
JAKAB A. KATALIN
universala si
comparata
filosofie
teorie critica si studii
multiculturale
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara - limba si
literatura
KOVACS S. PETER
straina/materna
limba si literatura
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
MARC-BODOR S.
teologie reformata EVA
limba si literatura
maghiara

MENYHÁRT GL.
RÉKA

PÉTER I.
ANAMARIA

POP A. ZSUZSAAGNES

SEBESTYEN L.
KINGA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara - limba si
literatura
straina/materna
limba si literatura
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara
limba si literatura
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara - limba si

maghiara
materna

Limba
maghiară

maghiara
materna

GIMNAZIALĂ
"BRASSAI
"ION
SAMUEL" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
clasa a VIIILICEUL
ȘCOALA
a
lecție de
31.05.2022
TEORETIC
GIMNAZIALĂ
A
Útravaló vers vagy novella recapitulare
"BRASSAI
"ION
a végzős diákoknak
și
09:10
AGÂRBICEANU" SAMUEL" CLUJsistematizare
Limba
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
engleză
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
LICEUL
ȘCOALA
TEORETIC
GIMNAZIALĂ
"BRASSAI
"ION
SAMUEL" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
LICEUL
ȘCOALA
TEORETIC
GIMNAZIALĂ
"BRASSAI
"ION
SAMUEL" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
rusă
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
LICEUL
clasa a VII-a
ȘCOALA
TEORETIC
A
31.05.2022
GIMNAZIALĂ
"BRASSAI
"ION
SAMUEL" CLUJLimba
08:09
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
clasa a IX-a
LICEUL
ȘCOALA
A
31.05.2022
TEORETIC
GIMNAZIALĂ
"BRASSAI
"ION
SAMUEL"
CLUJLimba
11:12
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
engleză

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

Limba
maghiară

10:11

Játék és nyelv

Szallós Kis
Melinda

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

A középkor irodalma

Tárkányi Erika

A romantikus dráma

lecție mixtă

A romantika

Szallós Kis
Melinda

A romantikus dráma

lecție mixtă

A romantika

Szallós Kis
Melinda

A novella Móricz
Zsigmond: Hét krajcár

lecție mixtă

Értékek, értékrendek

Iszlai Enikő

A barokk

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Művelődéstörténeti
korszakok

Szallós Kis
Melinda

clasa a IX-a
B
27.05.2022 A középkor, a középkori
kultúra – kortörténeti
Limba
12:13
bevezető
maghiară

clasa a X-a
B
30.05.2022
Limba
maghiară

09:10

clasa a X-a
A
30.05.2022
Limba
maghiară

08:09

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
C
27.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a V-a 27.05.2022
A
09:10
Limba
maghiară

Limba
maghiară

09:10

lecție de
comunicare
Arany János: Toldi 11-12.
și însușire de Az elbeszélő költemény
ének, szövegértő feladatok
noi
cunoștințe

A kérdő mondatok

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Tájak, környékek,
otthonok - Utazás

Timár Ágnes

Tulogdi Mónika

533

534

535

536

537

538

539

540

541

3777

3021

3133

2397

2106

3169

3193

3561

3176

SIMANDI A.
MERCEDESZALEXANDRA

TRINFA GY.
JOHANNA

literatura
straina/materna
limba si literatura
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara - limba si
literatura
straina/materna
filologie
studii de lingvistica si
literatura maghiara
(lb. maghiara)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
maghiara - limba si
literatura
straina/materna

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ALBERT R.A.
pedagogia
KINGA-KRISZTINA invatamantului primar
si prescolar

BIRIȘ-MÓDI G.
ERIKA-ANDREEA

BORDAS L.
ANDREA-ILDIKO

DAVID A. TUNDE

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
medii
limba si literatura
ERDŐS V. KATALIN maghiara - limba si
literatura
straina/materna
invatator - educatoare

GALL A. ANNA

HORVÁTH I.
KINGA-MELINDA

Limba
maghiară

AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară
Limba
germană
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
B
31.05.2022

limba si
literatura
maghiara
materna

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara
materna

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
31.05.2022

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
B
26.05.2022

clasa a IV-a
B
26.05.2022

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

Limba
maghiară

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

Limba
maghiară
Limba
română

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara [...]

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
maghiara [...]

Limba
maghiară

Limba
maghiară

Limba
maghiară

11:12

11:12

clasa a IV-a 26.05.2022
11:00

clasa a I-a
B
26.05.2022
Limba
maghiară

10:00

clasa a III-a
26.05.2022
Limba
maghiară

Limba
maghiară

Limba
maghiară

08:00

09:00

08:00

clasa a III-a
25.05.2022
Limba
maghiară

10:00

Békés Pál: Ottília, a
novella értelmezése szövegértő feladatok

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Kamaszok a
nagyvilágban

Tárkányi Erika

A magyar helyesírás
alapelvei

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Hej, hej helyesírás!

Zágoni Melinda

Limba și literatura
maghiară maternă:
Helyesírási gyakorlatok

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Hazai tájak

Kiss Ildikó

lecție de
formare și
Comunicare în limba
consolidare a Már ismerem a betűket
maternă maghiară:
priceperilor (Cunosc toate literele)!
Helyesírás, mondatalkotás
și
deprinderilor

Limba și literatura
lecție de
română: Cuvinte care
recapitulare
exprimă acțiunea, starea,
și
existența. Recapitulare sistematizare

Bárdos Réka

Gesturi mici care
contează

Makkai Mária

Comunicare în limba
română: ”Anotimpurile.
Lunile anului”

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Roata timpului

Bárdos Réka
Tekla

Limba și literatura
română:”Planuri de
vacanță”- fragment

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Facem planuri de
vacanță

Pálfi Levente

lecție de
Limba și literatura
formare și
română: Cuvinte care
consolidare a
exprimă acțiunea, starea, priceperilor
existența în enunțuri
și
deprinderilor

Gesturi mici care
contează

Makkai Mária

Kalandra fel!

Varga Ildikó

clasa a III-a 25.05.2022
Limba și literatura
lecție de
A
maternă maghiară: Mondj comunicare
valamit!
și
însușire
de
11:00

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

3266

2766

2399

2842

2398

3206

3140

3173

3558

3222

KOMAROMI L.
TIMEA

KOVACS I. ERIKA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
KUN B.A. SZONIApedagogia
RENATA
invatamantului primar
si prescolar

explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MATYAS L.I.
pedagogia
ARANKA-KATINKA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
NAGY O.
pedagogia
ROBERTA-BEATA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PÉTER - VAN
pedagogia
HARTEN A..
invatamantului
primar
SALOMÉ-GYÖNGYI
si prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

SZILÁGYI I. ANNA
post liceal
MARIA
invatator - educatoare

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in

LENGYEL Z.
EDITH-ANDREA

PÉTERFI C.
WANDA-EMESE

SZÉKELY F.L.
DOROTTYAAPOLLÓNIA

"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
B
26.05.2022

Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
A
27.05.2022

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a 25.05.2022
Limba și literatura
lecție de
A
maternă maghiară: Marék comunicare
Veronika: Bagollyal
și însușire de
09:00
nyaraltunk
noi
Limba
cunoștințe
maghiară

Limba
maghiară

Limba
maghiară

Limba
maghiară

Limba
maghiară

explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

Limba
maghiară

noi
cunoștințe

clasa
pregătitoare
27.05.2022
B
Limba
maghiară

09:00

clasa a I-a
26.05.2022
Limba
maghiară

10:00

clasa
pregătitoare
27.05.2022
Limba
maghiară

08:00

lecție de
Comunicare în limba
comunicare
română: ”Zilele
și însușire de
săptîmânii”, după Mircea
noi
Sântimbreanu
cunoștințe

Limba
maghiară

09:00

clasa a I-a
A
25.05.2022
Limba
maghiară

10:00

Boér Ágota

Bucuriile verii

Szilágyi Izabella

Comunicare în limba
română: ”Cei trei
purceluși”

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Comunicare în limba
română: ”Cu ce
călătorim?”

lecție de
comunicare
și însușire de Járművek / Mijloace de
transport
noi
cunoștințe

clasa a II-a
lecție de
26.05.2022 Matematică și explorarea
mediului: A szorzás és az recapitulare
osztás. Ismétlésși
Limba
09:00
összefoglalás
sistematizare
maghiară

clasa a III-a
27.05.2022

Zilele săptămânii

Év végi ismétlés

Szabó Ildikó
Krisztina

Matematică:
Mértékegységek

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Mértékegységek /
Unități de măsură

Makkai Mária

Comunicare în limba
română: ”Povestea celor
trei fluturi”

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Roata timpului

Udvari Zita

clasa
lecție de
pregătitoare
25.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
mediului: A járművek és și însușire de Járművek / Mijloace de
transport
környezetünk
noi
09:00
Limba
cunoștințe
maghiară

Limba
maghiară

Limba
maghiară

11:00

08:00

Szántó Zita
Eliza

lecție de
Limba și literatura
comunicare
maternă maghiară:
și însușire de
Vacskamati és a barátság
noi
cunoștințe

Comunicare în limba
română: Doctorul vulpe

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Szántó Zita
Eliza

Vakációnyitogató

Pálfi Levente

Să ne îngrijim
sănătatea!

KomjátszegiFábián Réka

Început de vacanță

Varga Gabriella

552

553

554

555

556

557

558

559

560

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
TÖRÖK Z. EMESE
invatamantului primar
si prescolar

invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

invațamantul
primar
limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
BALLOK M. BEATAmaghiara [...]
pedagogia
maghiară
ANDREA
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
CSAPO F. SZENDEmaghiara [...]
pedagogia
maghiară
IULIA
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

3344

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
ELEKES I. ILDIKOmaghiara [...]
pedagogia
maghiară
BEATA
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

1913

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
FARKAS F. REBEKA
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara
[...]
pedagogia
FARKAS S. ZSUZSA
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
Limba
maghiara [...]
limba romana in maghiară
invațamantul
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

3170

3535

2505

2780

2410

2719

2136

ZOLDI L.
IZABELLA

BALINT A. MARI

BAN J. TUNDEBARBARA

561

2930

FODOR A.
ANDREA-EMESE

562

2730

FUNKENHAUZER

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educator

studii universitare de

limba si
literatura
maghiara [...]
explorarii
mediului in
invațamantul
primar

limba si

Limba
maghiară

Limba
maghiară

Limba

limba si

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA
LICEUL

clasa a II-a
25.05.2022
Limba
maghiară

08:00

clasa a I-a
25.05.2022
Limba
maghiară

11:00

lecție de
comunicare
Comunicare în limba
și însușire de
română: ”Sarea în bucate”
noi
cunoștințe

Muzică și mișcare: Népi
gyermekjátékok

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Bucate preferate

Szabó Ildikó
Krisztina

Nyári ünnepkör dalai Szilágyi Izabella

grupa
Domeniul estetic-creativ lecție de
combinată
educație muzicală:
30.05.2022
comunicare
Picinke
Ünnepnap van, gyerekek și însușire de
recapitulare cântec noi
10:40
Limba
Szőjünk, fonjunk kendőt cunoștințe
maghiară
predare joc cu text și cânt

-

Tamás Éva

Domeniul știință activitate matematică:
lecție de
Gyümölcsök sorakozása - recapitulare
joc didactic (tárgyak
și
szétválogatása szín, forma sistematizare
szerint)

-

Nagy Erika
Tünde

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

-

Gere Noémi

lecție de
Domeniul limbă și
formare și
comunicare - limba
consolidare a
română: Zum, zum, zum,
priceperilor
albinuța mea ... - predare
și
cântec
deprinderilor

-

Magyari
Henrietta

grupa mică
Domeniul om și societatelecție de
Katicabogár 26.05.2022 Educație pentru societate - comunicare
Mészöly Miklós: A
și însușire de
törpekirály epreskertje noi
Limba
09:00
povestea educatoarei
cunoștințe
maghiară

-

Nagy Erika
Tünde

-

Gere Noemi

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

-

Tamás Éva

lecție de
grupa mare
Halacska 30.05.2022 Domeniul om și societate- formare și
activitate practică: Évszak- consolidare a
fák papírgurigából priceperilor
Limba
10:30
decupare-lipire
și
maghiară
deprinderilor

-

Jakab IzabellaErika

-

Tamás Éva

grupa mică
Katicabogár 27.05.2022
Limba
maghiară

09:00

grupa
combinată
31.05.2022
Picinke
Limba
maghiară

09:30

grupa mică
Katicabogár 02.06.2022
Limba
maghiară

09:00

grupa
combinată
03.06.2022
Picinke
Limba
maghiară

09:30

grupa
combinată
Százlábú 31.05.2022
Limba
maghiară

grupa

10:40

Domeniul știință cunoașterea mediului:
Nyár - lectură după
imagini

Domeniul știință lecție de
matematică: Baloane
recapitulare
colorate - joc exercițiu, șir
și
crescător și descrescător sistematizare

Domeniul limbă și
comunicare- educarea
limbajului: Nyár, de
Gazdag Erzsi memorizare

30.05.2022 Domeniul om și societate -

lecție de

P.. JULIA

563

564

565

566

567

568

569

570

571

licenta / conversie
literatura
maghiară
dupa ciclul i
maghiara [...]
pedagogia
limba romana in
invatamantului primar invațamantul
si prescolar
prescolar

literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
GALFI A. BRIGITTA
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

1976

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
GASPAR L. ILONA
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
GYŐNGYVÉR
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

2847

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
GERE L-N. NOÉMI
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
HIDEG M. VIVIEN
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 2:
Limba
limba si
COLEGIUL
maghiară
literatura
NAȚIONAL
Limba Limba maghiară maghiara [...]
PEDAGOGIC
română
limba romana in
"GHEORGHE
invațamantul
Limba
LAZĂR" CLUJprescolar
maghiară
NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 2:
literatura
COLEGIUL
maghiara [...]
NAȚIONAL
limba romana in
PEDAGOGIC

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

1874

2423

2830

1969

3094

2770

2263

HOCH S. ZSOFIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
limba si
dupa ciclul i
literatura
psihopedagogie
ILONCZAI Ș. ANAmaghiara [...]
speciala
ERIKA
limba romana in
pedagogia
invațamantul
invatamantului primar
prescolar
si prescolar
teologie
teologie aplicata (lb.
maghiara)
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
KEREKES M.
maghiara
[...]
pedagogia
ERZSÉBET
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

KISS J. TIMEAKATALIN

Limba
maghiară

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara
[...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

KOMIVES-KISS Ș..
medii
ANDREA-ENIKO invatator - educatoare

limba si
Limba
literatura
maghiară
maghiara [...]
limba romana in

Limba română

COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

combinată
Százlábú

10:10

Limba
maghiară
grupa
combinată
03.06.2022
Picinke
Limba
maghiară

activitate practică:
formare și
Fagyikészítés - decupare- consolidare a
lipire
priceperilor
și
deprinderilor

Domeniul limbă și
lecție de
comunicare - educarea
comunicare
limbajului: A gomba alatt, și însușire de
deV. Szutyejev - povestea
noi
educatoarei
cunoștințe

-

Gere Noemi

-

Jakab Izabella
Erika

Domeniul limbă și
lecție de
comunicare - educarea
limbajului: Melyik évszak recapitulare
și
vagyok? - joc didactic
(helyes mondatszerkesztés) sistematizare

-

Jakab IzabellaErika

Domeniul limbă și
lecție de
comunicare - limba
recapitulare
română: Eu spun una, tu
și
spui multe! - joc didactic sistematizare

-

Tamas Eva

Domeniul limbă și
lecție de
comunicare - educarea
comunicare
limbajului: Elmentem én și însușire de
az erdőbe epret szedegetni
noi
- memorizare
cunoștințe

-

Nagy Erika
Tünde

Domeniul știință activitate matematică:
lecție de
Bőséges kosarak
recapitulare
(halmazok összehasonlítása
și
ránézés alapján) - joc
sistematizare
didactic

-

Jakab Izabella
Erika

lecție mixtă

-

Baczo Emese

Domeniul estetic-creativ 02.06.2022 educație muzicală: Hajlik a
meggyfa - predare cântec, lecție mixtă
Már minálunk, babám
09:40
(népdal) - repetare cântec

-

Baczo Emese

-

Jakab Izabella
Erika

10:10

grupa mare
Domeniul om și societate Halacska 30.05.2022 educație pentru societate:
Hej, a sályi piacon
(udvariassági szokások
Limba
09:45
erősítése) - joc didactic
maghiară

grupa mare
Halacska 31.05.2022
Limba
maghiară

09:00

grupa
combinată
02.06.2022
Százlábú
Limba
maghiară

10:10

grupa mică
Katicabogár 25.05.2022
Limba
maghiară

09:00

grupa mare
Halacska 02.06.2022
Limba
maghiară

grupa
mijlocie
Fülemüle
Limba
maghiară
grupa
mijlocie
Fülemüle
Limba
maghiară

09:45

26.05.2022
09:30

grupa mare 02.06.2022
Halacska
09:00

Domeniul științăcunoașterea mediului:
Nyári gyümölcsök observare

Domeniul limbă și
comunicare - educarea
limbajului: Az

lecție mixtă

lecție mixtă

invațamantul
prescolar

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

2077

3357

2959

3059

3010

2833

1869

1985

3342

2445

invațamantul
prescolar

"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
maghiară

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara
[...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
MAGYARI A-N.
maghiara
[...]
pedagogia
HENRIETA-NOEMI invatamantului primar limba romana in maghiară
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

medii
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
MAKSAI -. TEREZ invatator - educatoare maghiara [...]
limba romana in
pedagogia
invatamantului primar invațamantul
prescolar
si prescolar

Limba
maghiară
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara
[...]
pedagogia
MÁRK A. EVÓDIA
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

MATYAS A.
KATALIN

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara
[...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

MOLNAR M.
MARTA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara
[...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

Limba
maghiară
Limba
maghiară

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
Limba
maghiara [...]
limba romana in maghiară
invațamantul
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

limba si

CENTRUL NR. 2:

LICEUL

LASZLO I.
DELINKE

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
MOLNAR-KÖVECSI
si prescolar
Á-I. NOÉMI-MÁRIA
stiinte ale educatiei
metode si practici
alternative in
invatamantul primar si
prescolar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
NYESTE Z. VIVIEN
invatamantului primar
si prescolar

OLAH I. ESZTER

SIMON A.

medii

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

limba si

Limba

aranytulipán - népmese repovestire

grupa
Domeniul estetic-creativ combinată
educație muzicală:
Százlábú 02.06.2022 Somvirággal, kakukkfűvel
lecție mixtă
- predare cântec, Boglya
09:30
Limba
tetején - recapitulare - joc
maghiară
cu text și cânt

-

Tamas Eva

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

-

Ruzsa Kis Adela

grupa
lecție de
combinată
27.05.2022 Domeniul estetic și creativ- formare și
Napsugarak
Educație artistico-plastică: consolidare a
Flori colorate - pictură
priceperilor
09:30
Limba
(diferite tehnici de lucru)
și
maghiară
deprinderilor

-

Ruzsa Kis Adela

-

Baczo Emese

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

-

Ruzsa Kis Adela

lecție de
27.05.2022 Domeniul om și societate - formare și
consolidare
a
activitate practică: Fructe
priceperilor
de vară - colaj
10:40
și
deprinderilor

-

Baczo Emese

Domeniul limbă și
lecție de
comunicare - educarea
comunicare
limbajului: Nyárköszöntő, și însușire de
de K. László Szilvia noi
memorizare
cunoștințe

-

Nagy Erika
Tünde

grupa
lecție de
combinată
Domeniul om și societate - formare și
02.06.2022
Picinke
activitate practică:
consolidare a
Virágkoszorú - mototolire priceperilor
10:40
Limba
și lipire
și
maghiară
deprinderilor

-

Gere Noemi

-

Baczo Emese

-

Baczo Emese

grupa
combinată
Napsugarak 25.05.2022
Limba
maghiară

grupa
mijlocie
Fülemüle
Limba
maghiară

10:10

26.05.2022
10:10

grupa
combinată
Napsugarak 26.05.2022
Limba
maghiară
grupa
mijlocie
Fülemüle
Limba
maghiară

10:40

grupa mică
Katicabogár 27.05.2022
Limba
maghiară

grupa
mijlocie
Fülemüle
Limba
maghiară
grupa

10:00

25.05.2022
10:40

02.06.2022

Domeniul limbă și
comunicare: Limba
română - Rechizite observare

Domeniul estetic și creativeducație muzicală:
Csipkefa bimbója -predare lecție mixtă
cântec- Mély kútba
tekinték - repetare joc cu
text și cânt
Domeniul psihomotriceducație fizică: Micii
sportivi - târâre. Joc
sportiv: Preșcolarii la
concurs

Domeniul limbă și
lecție de
comunicare - Educarea
comunicare
limbajului: Nyári
și însușire de
gyümölcsök - lectură după
noi
imagini
cunoștințe
Domeniul limbă și

lecție de

MELINDA

582

583

2056

2471

literatura
maghiară
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
SOCACIU N.
maghiara
[...]
pedagogia
RENÁTA-ORSOYA invatamantului primar limba romana in maghiară
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

SOOS A. CSILLA

invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
Limba
maghiara [...]
limba romana in maghiară
invațamantul
prescolar

COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 2:
limba si
COLEGIUL
literatura
NAȚIONAL
maghiara [...]
PEDAGOGIC
limba romana in
"GHEORGHE
invațamantul
LAZĂR" CLUJprescolar
NAPOCA

mijlocie
Fülemüle

09:00

Limba
maghiară
grupa
combinată
31.05.2022
Picinke

comunicare - educarea
comunicare
limbajului: Megérett a și însușire de
cseresznye, de Zelk Zoltán
noi
- memorizare
cunoștințe

Domeniul limbă și
lecție de
comunicare - limba
recapitulare
română: Cald, rece! - joc
și
didactic
sistematizare

-

Gere Noemi

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mică
Katicabogár 02.06.2022 Domeniul om și societate - formare și
activitate practică: Szorgos consolidare a
méhecske - asamblare,
priceperilor
Limba
10:00
lipire
și
maghiară
deprinderilor

-

Magyari
Henrietta

Limba
maghiară

10:10

3044

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
SZABO P. ZITA-EVA
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Katicabogár 30.05.2022 Domeniul estetic și creativ comunicare
- educație muzicală: Méz, și însușire de
méz, méz - predare cântec
noi
Limba
10:00
cunoștințe
maghiară

-

Magyari
Henrietta

2068

SZATMARI L.
IZABELA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mare
Halacska 02.06.2022 Domeniul estetic-creativ - formare și
activitate artistico-plastică: consolidare a
Tulipános kert
priceperilor
Limba
10:30 (krumplinyomda) - pictură
și
maghiară
deprinderilor

-

Jakab Izabella
Erika

SZÉKELY CE.
EVELIN

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

grupa
lecție de
combinată
27.05.2022 Domeniul om și societate - comunicare
Napsugarak
educație pentru societate: și însușire de
Cum ne îmbrăcăm vara? noi
10:10
Limba
lectură după imagini
cunoștințe
maghiară

-

Ruzsa Kis Adela

TAMÁS G.
TIHAMÉRLEVENTE

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

Domeniul estetic și creativlecție de
grupa mare
formare și
Halacska 31.05.2022 educație muzicală: Négy
vándor jár körbe-körbe - consolidare a
predare cântec, Koszorú, priceperilor
Limba
10:00 koszorú ... - repetare joc cu
și
maghiară
text și cânt
deprinderilor

-

Jakab IzabellaErika

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
TOKAI A. REGINAmaghiara
[...]
pedagogia
maghiară
BEATRIX
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

2956

limba si
literatura
medii
Limba
TOROK CS. ROZSA- invatator - educatoare maghiara [...]
RENATA
limba romana in maghiară
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
limba si
COLEGIUL
literatura
NAȚIONAL
maghiara [...]
PEDAGOGIC
limba romana in
"GHEORGHE
invațamantul
LAZĂR" CLUJprescolar
NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

590

2734

TOTH F.
HAJNALKA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

591

2858

TURKOSY V.
ERZSEBET
SZIDONIA

limba si
CENTRUL NR. 2:
literatura
COLEGIUL
maghiara [...]
NAȚIONAL
limba romana in
PEDAGOGIC

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

584

585

586

587

588

589

2941

2733

2984

studii universitare de
limba si
Limba
licenta / conversie
literatura
maghiară
dupa ciclul i
maghiara [...]
pedagogia
limba romana in

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

grupa
mijlocie
Fülemüle

Domeniul știință cunoașterea mediului:
Nyári gyümölcsök observare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

-

Baczo Emese

Domeniul știință cunoașterea mediului:
Négy vándor, de Zelk
Zoltán - lectura
educatoarei

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

-

Jakab IzabellaErika

grupa
Domeniul știință combinată
activitate matematică:
lecție de
30.05.2022
Százlábú
Fagyivásár - joc exercițiu ( recapitulare
numărare în limita 1-5,
și
09:30
Limba
grupa mijlocie și în limita sistematizare
maghiară
1-10, grupa mare)

-

Tamás Éva

-

Magyari
Henrietta

Limba
maghiară

31.05.2022
09:00

grupa mare
Halacska 30.05.2022
Limba
maghiară

09:00

grupa mică 30.05.2022
Domeniul știință Katicabogár
cunoașterea mediului: A
méhek élete - (Viața
09:00
albinelor) observare

lecție de
comunicare
și însușire de

invatamantului primar
si prescolar

592

593

594

595

596

597

598

3420

1992

3785

LICEUL
UNITARIAN
"JANOS
ZSIGMOND"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
maghiara [...]
pedagogia
maghiară
invatamantului primar limba romana in
invațamantul
si prescolar
prescolar

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

VINCZE-NAGY Z.
BRIGITTA

AELISABETEI M.
ALIN-MARIUS

3049

2067

600

3599

Limba
maghiară

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

ARDELEAN NF.
LAURENȚIUMĂDĂLIN

599

"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
maghiara [...]
limba romana in
invațamantul
prescolar

3594

3331

invațamantul
prescolar

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
VINCZE G.
maghiara [...]
pedagogia
ELISABETA-BEÁTA invatamantului primar limba romana in maghiară
invațamantul
si prescolar
prescolar

APETROAE N.
MARIA-CEZARA

3619

invațamantul
prescolar

BACIU G.
CRISTINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
filologie
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie greco-catolica
didactica - limba si
literatura romana

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
literatura universala si
BONDOR T. FLAVIA comparata - limba si
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - literatura
BORA D.C. CĂLINA
universala si
comparata
limba si literatura
istoria imaginilor istoria ideilor
BOTEZAN I.
studii universitare de
ALEXANDRAlicenta / conversie
MARIA
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna

noi
cunoștințe

grupa
combinată
Napsugarak 25.05.2022
Limba
maghiară

09:30

grupa mică
Katicabogár 30.05.2022
Limba
maghiară

09:00

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
B
27.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
31.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
27.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
E
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
E
27.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

08:00

11:00

-

Ruzsa Kis Adela

Domeniul știință cunoașterea mediului: A
méhek élete - observare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

-

Magyari
Henrietta

Jurnalul de călătorie receptarea, înțelegerea
textului; Editura Art

lecție mixtă

Unitatea 6

Coposescu
Diana

Numeralul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea de pe scenă

Popa Mihaela

Pronumele și adjectivul
pronominal posesiv

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Granițe între lumi

Inocan Iulia

Textul descriptiv narativ

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea artistică

Coța Mihaela

Interjecția

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea de pe scenă

Goldiș Andreea

Artă poetică: Bacovia,
Blaga (texte suport la
alegere)

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Lirică modernistă

GADALEAN
LAURA

Cunoașterea de sine

Galasiu Ingrid

08:00

10:00

clasa a XI-a
B
26.05.2022
Limba
română

Domeniul științămatematică: Rechizite
lecție de
școlare-joc exercițiu
recapitulare
(formare de mulțimi în
și
limita 1-5, grupa mijlocie și sistematizare
1-10, grupa mare)

10:00

clasa a VII-a 30.05.2022 Limbajul poeziei -metafora lecție de
D
comunicare
și însușire de
09:00
noi
Limba
cunoștințe
română

601

602

603

604

605

606

607

3622

2421

3758

2678

1907

3775

3029

608

2664

609

2066

BOTH E. EDINA

BRATU M. ILEANA

filologie
istoria imaginilor istoria ideilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
germana - limba si
literatura romana
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
BURNAR C. SILVIAromana - limba si
VIORICA
literatura engleza
limba si literatura
istoria imaginilor istoria ideilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
COLDEA N.
romana
- limba si
NICOLETA
literatura franceza
MARIANA LAURA
limba si literatura
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
COSMA I.
romana - limba si
COSMINA-ALINA
literatura engleza
limba si literatura
istoria imaginilor istoria ideilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
CUCUIET T.C.
engleza - limba si
IOANA-TEODORA
literatura romana
filologie
limba romana in
context romanic
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
DEIAC F.
romana - limba si
MERYSADAliteratura
DORIANA
straina/materna
limba si literatura
studii literare
romanesti
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
DOBOȘ-BOTAȘ C.
romana - etnologie
BOTA ANDREI
limba si literatura
studii literare
romanesti
DURA G.
superioare-lunga

limba si
literatura
romana

Limba
germană
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
italiană

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română
Limba
italiană

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
B
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
B
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

limba si

Limba

limba si

CENTRUL NR. 6:

COLEGIUL

clasa a VI-a
B
31.05.2022
Limba
română

11:00

clasa a V-a
A
30.05.2022
Limba
română

11:00

clasa a IX-a
B
30.05.2022
Limba
română

Limba
română

Limba
română

12:00

Spre lumi virtuale

Molnar Diana

Artă poetică: T. Arghezi
(texte suport la alegere)

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lirică modernistă

GADALEAN
LAURA

Text narativ nonliterar:
trăsăturile jurnalului;
Editura Art

lecție mixtă

Unitatea 6

Coposescu
Diana

Textul liric - concepte
operaționale: Teme
lecție de
literare, motive literare, recapitulare
Vocea lirică, Elemente de
și
versificație, Mijloace
sistematizare
artistice - text la alegere

Confruntări etice și
civice

LEBU ALINA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Perioada dodernăRomantismul

Ianchiș Simona

Textul dramatic: arta
spectacolului, rolul
dialogului; Text-suport:
lecție mixtă
,,Vrem să vă dăruim câte o
fereastră” de Matei
Vișniec; Editura Art

Unitatea 5

Țibre AnaMaria

Textul argumentativ:
lecție de
structuri discursive,
recapitulare
conectori, formularea
și
argumentelor - text suport sistematizare
la alegere

Confruntări etice și
civice

LEBU ALINA

4. Perioada modernă.
Perioada interbelică

Dobrescu
Simona

Granițe între lumi

Kudor Dorina

Simbolismul

11:00

08:00

clasa a IX-a
B
25.05.2022
Limba
română

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

08:00

clasa a XI-a
B
26.05.2022
Limba
română

Textul explicativ

09:00

clasa a XI-a
lecție de
C
31.05.2022 C. Petrescu, Ultima noapte comunicare
de dragoste, întâia noapte
și
însușire
de
de război-roman al
Limba
11:00
noi
experienței
română
cunoștințe
clasa a VII-a 30.05.2022 Posibilități combinatorii

lecție de

MARIOARA

610

611

612

613

614

615

616

617

618

3608

FEREȘTEANU I.
MARIA-LUCIA

2914

GADJA I.D.
DANIELA ADINA

2189

GAVRILESCU M.
IULIA

2682

2276

1998

2593

3600

2299

durata /
postuniversitar
limba straina/materna
- limba romana
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
filologie
literatura romana si
modernismul european
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura franceza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
GEORGIU VC.
limba si literatura
VLĂDUȚ-CRISTIAN
romana - limba si
literatura franceza

GRECU-ARMAN D.
ANDREEA-MARIA

HÎRTIE M. NAOMI

HORVATH V.
VASILE

IGNAT I.N.
REBECAGABRIELA

INOCAN I. IULIA
LUCICA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
filologie
studii literare
romanesti
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza

literatura
romana

română

literatura
romana

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

B

12:00

ale pron. și adj.
pronominale

Limba
română

recapitulare
și
sistematizare

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
D
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
italiană
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
lecție de
C
31.05.2022 C. Petrescu, Ultima noapte comunicare
de dragoste, întâia noapte și însușire de
Limba
10:00
de război-temă și viziune
noi
română
cunoștințe

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IX-a
C
25.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
A
31.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
franceză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IX-a
C
25.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
rusă

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
A
25.05.2022

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a 26.05.2022
B
10:00
Limba
română

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

Limba
română

Limba
română

10:00

11:00

lecție de
comunicare
Circumstanțialul de mod și
și însușire de
de timp
noi
cunoștințe

Limba
română

09:00

12:00

"Floarea albastră", M.
Eminescu

Limba
română

11:00

4. Perioada modernă.
Perioada interbelică

Dobrescu
Simona

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Verb - moduri și timpuri

LEBU ALINA

Curente literare

Popa Diana

Numeralul

08:00

Pronumele și adjectivul
pronominal relativ

lecție de
recapitulare
Din carte spre departe
și
sistematizare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Pop Emilia

Povestea continuă

lecție de
comunicare
"Repausul dominical", de și însușire de Scene din viața de ieri și
I. L. Caragiale- personajele
de azi
noi
cunoștințe

clasa a V-a
B
30.05.2022
Limba
română

Galasiu Ingrid

lecție de
comunicare
"Repausul dominical", I.L. și însușire de Scene din viața de ieri și
Caragiale
de azi
noi
cunoștințe

clasa a V-a
Text literar narativ: Tema,
lecție de
C
30.05.2022 cuvinte cheie, personaje,
recapitulare
spațiu, timp, înlănțuirea
și
logică a ideilor - text
Limba
08:00
sistematizare
suport la alegere
română

Limba
română

Natura țării mele

Pop Emilia

ARIESAN
BIANCA

Lumea de pe scenă

Caraman Dana

Granițe între lumi

KUDOR
DORINA

619

620

621

622

623

624

625

2985

IUȘAN D. PAULDANIEL

3081

IVANCIUC M.
MARIAALEXANDRA

3772

2933

2359

3786

3037

KOMAROMI C.S.
DIANA-MELANIA

LĂPUȘTE V. ANCA
CAMELIA

LAZA DM.
RALUCA-IOANA

LAZAR V. SIMONA
ADINA

LAZEA D. IOANAGABRIELA

626

3784

LAZEA C. LUCIAADRIANA

627

3645

LUCA L. ADINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - literatura
universala si
comparata
filologie
istoria imaginilor istoria ideilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
limba si literatura
istoria imaginilor istoria ideilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie baptista
didactica - limba si
literatura romana
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura romana
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie ortodoxa limba si literatura
romana
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura romana
filologie
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
A
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
B
27.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a
I
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
franceză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
B
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
A
27.05.2022 Text narativ: ,,Fram, ursul
polar” de Cezar Petrescu” lecție mixtă
- receptarea, înțelegerea
Limba
11:00
textului; EDP
română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a 31.05.2022
A
09:00
Limba
română

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
spaniolă
Limba
română

limba si
literatura
romana

Limba
română

Limba
română

11:00

12:00

clasa a X-a
B
26.05.2022
Limba
română

12:00

clasa a VI-a
A
30.05.2022
Limba
română

13:00

Pronumele și adjectivul
pronominal demostrativ

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

4. Granițe între lumi

Inocan Iulia

Interjecția

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea de pe scenă

Goldiș Andreea

Romanul obiectiv și
romanul subiectiv (L.
Rebreanu/C. Petrescu)elemente de structură și
compoziție

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Perioada interbelică

GADALEAN
LAURA

lecție de
comunicare
Circumstanțialul de timp și însușire de
noi
cunoștințe

7. Natura țării mele

Inocan Iulia

clasa a V-a
lecție de
B
30.05.2022 Text narativ literar: tema,
personaje, timp, spațiu, recapitulare Din carte spre departe
acțiune - text suport(la
și
Limba
10:00
alegere)
sistematizare
română

Limba
română

Limba
română

10:00

09:00

ARIESAN
BIANCA

Prelungiri ale
romantismului și
clasicismului

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Perioada modernă

Coța Mihaela

Descrierea unei ființe
imaginare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

5. Călătoresc prin
basme

Ștefan Olga

Unitatea 6

Coposescu
Diana

Unitatea 6

Coposescu
Diana

Textul liric: ,,Harta” de
Marin Sorescu - idee
poetică și mijloace de
redare a expresivității:
metafora; Editura Art

lecție mixtă

628

629

630

631

632

633

634

635

1906

2670

3071

3020

1903

3056

3611

2415

LUCA C. MĂLINAALINA

MĂNĂȘTUREAN S.
RAMONA-BETINA

limba si literatura
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
limba si literatura
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura franceza

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
MANOLESCUromana - literatura
CISTELECAN S.
universala si
RALUCA
comparata
filologie
istoria imaginilor istoria ideilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
MARICA E.
romana - limba si
ANDREEA-EMILIA
literatura engleza
filologie
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
MERCA L-I.
romana - limba si
CRISTINA-MARIA
literatura engleza
limba si literatura
studii literare
romanesti
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
post liceal
post liceal
post liceal
teologie ortodoxa
didactica - limba si
literatura romana
MOLDOVAN G.
maistru instalator in
CRISTIAN
constructii
maistru electromecanic
auto
asistent medical
generalist
ingineria mediului
ingineria, dreptul si
economia dezvoltarii
durabile
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
MOLNAR-CHEȚAN
limba si literatura
I.. DIANA-MARIA
romana - limba si
literatura engleza
MOREA AL..

superioare-lunga

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
B
27.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
B
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
A
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VI-a
G
25.05.2022

limba si

Limba

limba si

CENTRUL NR. 6:

LICEUL

clasa a IX-a 25.05.2022

clasa a X-a
C
25.05.2022
Limba
română

09:00

clasa a IX-a
A
25.05.2022
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

09:00

10:00

08:00

clasa a V-a 27.05.2022
B
10:00

Limba
română

11:00

Romantismul ( noțiuni
teroretice, trăsături)

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Curente literare

Rusa Floare

Corespondență literară:
Textul epistolar Structură, caracteristici
generale, text suportCorespondență M.
Eminescu - T. Maiorescu

lecție de
comunicare
și însușire de Personalități, exemple,
modele
noi
cunoștințe

BACIU ANA
MARIA

Circumstanțialul de loc

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Natura țării mele

Inocan Iulia

Textul narativ literar.
Numeralul

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

5. Călătoresc prin
basme

Ștefan Olga

lecție de
Curente literare:
recapitulare
Romantismul, Clasicismul
și
sistematizare

Perioada dodernăRomantismul

Popa Diana

Numeralul ordinal.
Numeralul-aspecte
normative

lecție de
comunicare
și însușire de Călătoresc prin basme
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
Textul descriptiv literar în și însușire de
proză
noi
cunoștințe
Corespondență literară:

lecție de

Ștefan Olga

Lumea artistică

Caraman Dana

Personalități, exemple,

BACIU ANA

MARIANA

636

637

638

639

640

641

2328

3625

3043

2080

3635

2656

MOȘU I. NICOLIȚA

durata /
postuniversitar
limba si literatura
straina/materna limba si literatura
romana
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
NEAG E-I.
franceza - limba si
ANCUȚAliteratura romana
MĂDĂLINA
filologie
literatura romana si
modernismul european
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
ONESCU I A.
romana - limba si
IOANA
literatura engleza
filologie
studii literare
romanesti
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
PAȘCU I. VIRGINIA
limba si literatura
romana - etnologie

PERJUN N.
RALUCA-IOANA

POP F.
FLORENTINACECILIA

642

3501

POP F. IUDITA

643

3630

PRODAN G-L.
LARISAGEORGIANA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
limba si literatura
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - literatura
universala si
comparata
limba si literatura
istoria imaginilor istoria ideilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza

literatura
romana

română

literatura
romana

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

A

11:00

Limba
română

Textul epistolar comunicare
Explorarea textului: tipuri și însușire de
de scrisori - texte suport la
noi
alegere
cunoștințe

modele

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
02.06.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
C
27.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a X-a 27.05.2022
comunicare
Comedia. O scrisoare
A
și însușire de
pierdută, de I.L. Caragiale
noi
12:00
cunoștințe

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a XI-a
C
07.06.2022 C. Petrescu, Ultima noapte formare și
de dragoste, întâia noapte consolidare a 4. Perioada modernă.
de război - relația dintre 2 priceperilor
Perioada interbelică
Limba
11:00
perosnaje
și
română
deprinderilor

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
spaniolă
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"EUGEN PORA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
S1
30.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a XI-a 27.05.2022 Simbolismul-identificarea
lecție de
S2
trăsăturilor simboliste
comunicare
Lacustră, de George
și însușire de
09:00
Bacocia
noi
Limba
cunoștințe
română

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

09:00

Limba
română

10:00

clasa a VI-a
C
30.05.2022
Limba
română

Limba
română

Numeralul ordinal

lecție de
comunicare
și însușire de Călătoresc prin basme
noi
cunoștințe

MARC ANCA

Jurnalul de călătorie

lecție de
comunicare
și însușire de De la carte mai departe
noi
cunoștințe

Apahidean
Simona

08:00

clasa a V-a
A
31.05.2022

12:00

08:00

MARIA

Pagina de jurnal redactare; Editura Art

4. Dramaturgia

Ștefan Olga

Dobrescu
Simona

Unitatea 6

Coposescu
Diana

lecție de
Fabula - elemente de
recapitulare
structură și analiză literară
și
(text suport la alegere)
sistematizare

Spre lumi virtuale

ARIESAN
BIANCA

lecție de
Particularități de
comunicare
construcție ale unui
și însușire de
personaj ”Povestea lui
noi
Harap Alb„ , Ion Creangă
cunoștințe

Confruntări etice și
civice

Popa Mihaela

Perioada modernă

Braic Gabriel

lecție mixtă

644

645

646

647

648

649

650

651

3770

filologie
istoria imaginilor istoria ideilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
RAȚU C.T. CĂLINAlimba si literatura
LAVINIA
romana - limba si
literatura franceza

2290

RESTEMAN I.
IOANAALEXANDRA

1905

RUS A-I.
MARCELAVIORICA

2149

2355

2606

2305

3757

652

3792

653

3076

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie baptista
didactica - limba si
literatura romana

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
RUSU FVC. ELENAromana - limba si
ANDREEA
literatura engleza
limba si literatura
istoria literaturii si
sistemul criticii literare
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
SAS M. MARIAromana - limba si
CATALINA
literatura franceza
filologie
studii literare
romanesti
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
ȘINCAI G.
limba si literatura
MARGARETA ANA
romana - etnologie

SMEREA P.
CORINA-ELENA

STIOPEI V. ANCA

SZEKELY F.L.
KAROLA-NOEMI

TEGGE P. IULIA
MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura franceza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
A
02.06.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
A
02.06.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
A
02.06.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
lecție de
C
07.06.2022 C. Petrescu, Ultima noapte comunicare
de dragoste, întâia noapte
de război-caracterizarea și însușire de
Limba
10:00
noi
personajelor
română
cunoștințe

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
franceză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
A
02.06.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
B
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
A
27.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR

clasa a VI-a
A
30.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a X-a 30.05.2022
C
12:00

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

11:00

09:00

12:00

12:00

09:00

Fram, ursul polar” de
Cezar Petrescu - acțiune,
spațiu, timp; EDP

lecție mixtă

Unitatea 6

Coposescu
Diana

Simbolismul ( noțiuni
teoretice, trăsături)

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Curente literare

Rusa Floarea

Curente literare:
Modernism,
Tradiționalism

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Perioada dodernăRomantismul

Popa Diana

lecție de
" O scrisoare pierdută ", I. recapitulare
L. Caragiale
și
sistematizare

Perioada dodernăRomantismul

Popa Diana

Numeralul cardinal.
Numeralul ordinal

lecție de
comunicare
și însușire de Călătoresc prin basme
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
„Vrem să vă dăruim câte o și însușire de
fereastră”
noi
cunoștințe

POPESCU
CRISTINA

4. Perioada modernă.
Perioada interbelică

Dobrescu
Simona

Lumea de pe scenă

MARC ANCA

Text narativ nonliterar:
trăsăturile jurnalului;
Editura Art

lecție mixtă

Unitatea 6

Coposescu
Diana

Jurnalul de călătorie receptarea, înțelegerea
textului; Editura Art

lecție mixtă

Unitatea 6

Coposescu
Diana

clasa a VI-a 31.05.2022 Exerciții de redactare lecție de
C
textul narativ și descriptiv comunicare
și însușire de
08:00

lumea tehnologiei

Niculaș
Anamaria

654

655

656

657

658

659

660

3773

3064

2898

1895

2333

3495

1910

661

3794

662

3780

TEOCAN F.T.
ANCA-LARISA

limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
limba si literatura
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - literatura
universala si
comparata

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
TODEA S-I. IOANAromana - limba si
SIMONA
literatura engleza
limba si literatura
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
TODORUȚ P.
limba si literatura
VIOLETA PAULA
romana - limba si
literatura franceza

TRAICU G.
ADELINA-SILVIA

TRIFAN M.
MIRELA-ANICA

VANCA M.E.
MIHAELAANDREEA

VERES D.
TEODORA

VLĂDOIU V.
ALEXANDRAGEORGETA

VORNICU I..
RAFAELAFLORINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - literatura
universala si
comparata
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
literatura romana
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura
straina/materna
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
literatura engleza

Limba
engleză
Limba
română

"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

GHIBU" CLUJNAPOCA

Limba
română

noi
cunoștințe

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a XI-a
C
31.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VI-a
B
07.06.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
B
02.06.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
NAȚIONAL
"GHEORGHE
ȘINCAI" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
30.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"ONISIFOR
GHIBU" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
C
27.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
spaniolă

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
C
25.05.2022

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

Textul dramatic: structură,
clasa a VII-a
rolul indicațiilor scenice;
B
27.05.2022
Text-suport: ,,Vrem să vă lecție mixtă
dăruim câte o fereastră” de
Limba
08:00
Matei Vișniec”; Editura
română
Art

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a 27.05.2022 Textul liric: ,,Harta” de
lecție mixtă
A
Marin Sorescu - receptarea
textului liric, Editura Art
12:00
Limba
română

limba si
literatura
romana

Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana

clasa a VIIIa
lecție de
30.05.2022 Caracterizare de personaj
A
recapitulare
- text la prima vedere (la
și
09:00
alegerea candidatului)
sistematizare
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Unitatea 5

Coposescu
Diana

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Perioada dodernăRomantismul

Botezan
Alexandra

lecție de
Verbul. Moduri personale. recapitulare
Timpuri verbale
și
sistematizare

Recapitulare finală

Inocan Iulia

Curente literare

Ianchiș Simona

"Lacustră", G. Bacovia

08:00

12:00

08:00

Romantismul ( noțiuni
teroretice, trăsături)

Numeralul cardinal

09:00

lecție de
comunicare
și însușire de Călătoresc prin basme
noi
cunoștințe

MARC ANCA

Numeralul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea de pe scenă

Apahidean
Simona

Floare albastră", M.
Eminescu

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Curente literare

Rusa Floare

Unitatea 5

Țibre AnaMaria

Unitatea 6

Coposescu
Diana

09:00

10:00

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

663

664

665

666

667

668

669

3752

3195

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
limba si
ZEGREAN I.
romana - limba si
literatura
IONELA-MARIA
literatura franceza
romana
filologie
studii literare
romanesti
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
ANDOR I.
romana [...]
limba si literatura
ANDRADA CORINA
(invațamant
romana
primar in limba
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar

Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"CONSTANTIN
BRÂNCUȘI"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a
B
31.05.2022
Limba
română

08:00

Personajele textului
dramatic; Text-suport:
,,Vrem să vă dăruim câte o lecție mixtă
fereastră” de Matei
Vișniec; Editura Art

3289

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
lecție de
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
B
30.05.2022
comunicare
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Limba și literatura română și însușire de
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
- Propoziția simplă
noi
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română
romana)
NAPOCA

2783

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
ANTOFIE I. MARIA
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

3294

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

2600

2686

670

3566

671

2460

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
AȘTILEAN- NEMEȘ
Limba
romana
[...]
pedagogia
D. SIMONAromână
invatamantului primar (invațamant
DANIELA
primar in limba
si prescolar
romana)

BAHAT I. ANAMARIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
romana [...]
dupa ciclul i
Limba
(invațamant
geografie
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar

studii universitare de
licenta / conversie
limba si
dupa ciclul i
Limba
literatura
medii
română
BÂLC I. SIMONAromana [...]
pedagogia
Limba
LAURA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba română
si prescolar
romana)
invatator - educatoare
BAN D. CORINADANIELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

limba si
literatura
romana [...]

Limba
română

Țibre AnaMaria

limba si
CENTRUL NR. 1:
lecție de
Inspecția se
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
formare și
desfășoară în
C
26.05.2022 Matematică- Grafice şi
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
consolidare a Călătorind prin lumeHRUBAN
clădirea de
tabele. Extragerea datelor priceperilor
Corpuri, forme și
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
MAGDALENA pe strada
Limba
10:00
din
tabel
mărimi
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
și
Regina
română
romana)
NAPOCA
deprinderilor
Maria, nr. 22.

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
ANGHEL V. MARIAromana [...]
pedagogia
română
DANIELA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

AȘCHILEAN T.
MARIA-DORINA

Unitatea 5

Figuri celebre

Fărăgău
Daniela

clasa a IV-a
lecție de
C
27.05.2022 Geografie -Terra planeta comunicare
noastră Planiglobulși însușire de
continente și oceane
noi
Limba
08:00
cunoștințe
română

Planeta copilăriei

Berghian
Liliana

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA

clasa a I-a
lecție de
C
27.05.2022 Matematică și explorarea
mediului - Numerele
recapitulare
naturale de la 0 la 100.
și
Limba
10:00
Corpul uman
sistematizare
română

Vine vara!

Chiș Mihaela

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
D
30.05.2022

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
C
26.05.2022

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
C
27.05.2022 Limba și literatura română
Scrierea corectă a unor
lecție mixtă
cuvinte
Limba
08:00
română

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU

clasa a IV-a 30.05.2022
E
08:00

limba si
literatura
romana [...]

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

Limba
română

Limba
română

08:20

09:00

Comunicare în limba
română-Textul literar si
nonliterar - Exerciții
aplicative

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Se apropie vacanța

PETRE
ANTONIA

Matematică - Figuri și
corpuri geometrice.
Perimetrul

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

În căutarea verii.
Recapitulare finală

Petrescu Ioana

Amintiri din copilărie
Recapitulare finală

PETRESCU
IOANA

Doar un pas până la
vacanță

RARĂU
ANGELA

Limba și literatura
română-Textul narativ

lecție de
recapitulare

672

673

2258

3543

674

3519

675

3211

676

677

678

679

680

3097

3261

2220

2274

2621

BĂRĂIAN D.D.
DIANA

pedagogia
(invațamant
invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

(invațamant
primar in limba
romana)

medii
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
romana
[...]
invatator - educatoare
Limba
(invațamant
pedagogia
română
invatamantului primar primar in limba
romana)
si prescolar

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

limba si
literatura
Limba
BĂRBOS A.
romana [...]
română
ANCUȚA-CAMELIA
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
BARBU A.. ANA- invatator - educatoare
romana [...]
română
CAROLINA
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
BARDAN R.V. ANA- invatator - educatoare
romana [...]
română
MARIA
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
BÂRSAN I.
romana [...]
teologie ortodoxa
Limba
CRISTINA-CECILIA
(invațamant
didactica
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar
medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
BLAGA L. MIRELAromana [...]
limba si literatura
Limba
DORINA
(invațamant
romana - limba si
română
literatura franceza primar in limba
romana)
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
BOARU T.
romana [...]
pedagogia
română
ANDREEA-LORENA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

BOB P.C.
ANAMARIAMIHAELA

BOCANCEA I.
LILIA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia

limba si
literatura
romana [...]
(invațamant

Limba
română

"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

și
sistematizare

lecție de
clasa a IV-a
E
30.05.2022 Limba și literatura română formare și
consolidare
a
- „Emil pornește la drum”
priceperilor
după Erich Kastner
Limba
09:00
și
română
deprinderilor

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
C
30.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
Educație civică - Să
"LIVIU
(invațamant
"OCTAVIAN
protejăm natura
REBREANU"
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a II-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
B
27.05.2022
Comunicare în limba
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
română - Alfabetul limbii
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
române. Vocale și consoane
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
A
30.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Limba și literatura română
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
- Părți de vorbire
Limba
11:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

lecție mixtă

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
F
02.06.2022

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
E
30.05.2022

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
romana)
NAPOCA
limba si
literatura
romana [...]
(invațamant

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU

Limba
română

Limba
română

09:15

08:00

clasa a II-a
B
26.05.2022
Limba
română

09:00

Fețanu Rodica

Raporturile noastre cu
plantele și cu animalele

PETRESCU
IOANA
Inspecția se
desfășoară în
TOMA DANA clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Detectivii vacanței

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

Crișan
Genoveva

Măsuri

Mariș Liliana

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a II-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
lecție de
A
26.05.2022 Matematică și explorarea
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
mediului - Schimburi
recapitulare
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
echivalente valoric în
și
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
concentrul 0 - 1000
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

Doar un pas până la
vacanță

Comunicare în limba
română-Textul literar si
nonliterar - Exercitii
aplicative

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

TOMI
MARIANA

Matematică - Unități de
măsură monetare

lecție mixtă

Unități și instrumente
de măsură

Fețanu Rodica

Comunicare în limba
lecție de
română - „Grupul de
recapitulare
sunete. Text suport -Stupul
și
lor-Tudor Arghezi”
sistematizare

clasa a II-a 27.05.2022
Comunicare în limba
lecție de
C
română-Scrierea corectă a recapitulare
cuvintelor
sa/s-a;
sau/s-au.
și
10:10
sistematizare

Detectivii vacanței

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

Inspecția se
desfășoară în
TOMA DANA clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.
POP DIANA

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

primar in limba
romana)

BODEA G. LEEACARLA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

BOKOR ZD.
CARINA-MARIA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
romana)
NAPOCA

clasa a II-a
Matematică și explorarea
lecție de
A
26.05.2022 mediului - „Înmulțirea și
recapitulare
împărțirea numerelor
și
naturale de la 0-100.
Limba
09:00
sistematizare
Universul”
română

3087

BOLOLOI G.
IONELACRISTIANA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA

clasa a I-a
A
27.05.2022 Matematică și explorarea
mediului - Monede și
bancnote
Limba
10:00
română

2628

BORZA TC.
NICOLETA
GABRIELA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

2691

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
BOZEȘAN I. LIANA
romana
[...]
pedagogia
română
DANA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

2710

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
BUCĂTARU S.
romana
[...]
pedagogia
română
MARIA-DANIELA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)
limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

2376

2235

3082

2129

3580

3150

2245

medii
invatator - educatoare

medii
BUCIURĂ L.
invatator - educatoare
MĂLINA-ANDRADA

BUCUR P.
MARINELA

BUDA C. ANNAMARIA

BUGLEA T. ANCA

BUZE PV. DIANAANDRADA

GOGA" CLUJNAPOCA

POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

clasa a III-a
E
27.05.2022
Limba
română

08:10

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Joc și Prietenie

BOLOLOI
IONELA

Se apropie vacanța

MUREȘAN
DANIELA

Vine vara!

Boieru Delia

clasa a II-a
lecție de
G
31.05.2022 Matematică și explorarea
mediului - Înmulțirea și recapitulare
împărțirea numerelor
și
Limba
08:20 naturale în intervalul 0-100 sistematizare
română

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

PAȘC
GABRIELA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa
pregătitoare
lecție de
30.05.2022 Matematică și explorarea
E
recapitulare
mediului - Numerele
și
naturale 0-31
09:35
Limba
sistematizare
română

La munte

COLCERIU
LAURA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
lecție de
G
27.05.2022 Matematică și explorarea
mediului - Împărțirea
recapitulare
numerelor naturale în
și
Limba
09:15
intervalul 0-100
sistematizare
română

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

PAȘC
GABRIELA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
lecție de
D
02.06.2022 Limba și literatura română comunicare
-James și piersica uriașă, și însușire de
dupa Roald Dahl
noi
Limba
09:05
cunoștințe
română

Curcubeul vacanței

Vereșezan
Simina

Ziua Copiilor

Mădaș Delia

Povești înaintea
vacanței

MAN
NICOLETA

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

IRIMIEȘ
DACIANA

Vine vara

BOROȘTEAN
STELA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

clasa
limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
pregătitoare
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
27.05.2022
A
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
10:00
primar in limba GOGA" CLUJLimba
CLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA
română

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
romana
[...]
invatator - educatoare
română
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
limba si
Limba
licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
pedagogia
(invațamant

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN

medii
invatator - educatoare

Limba și literatura
română-Aniversarea
Gretei, după Sandra
Warren- text narativ

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA
LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU

clasa a II-a
C
27.05.2022
Limba
română

08:00

clasa a II-a
B
27.05.2022
Limba
română

09:00

clasa a I-a 26.05.2022
E
11:15

Arte vizuale și abilități
practice - Coif pentru
petrecere

lecție mixtă

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
formare și
Comunicare în limba
consolidare a
română -Cartea cu
Apolodor, de Gellu Naum priceperilor
și
deprinderilor
Comunicare în limba
română - Scrierea
cuvintelor care conțin
litera "x"

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Arte vizuale și abilități
practice-Ilustrarea unui
aspect din povestea,,Vacan-ță!

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

692

693

694

695

696

697

698

699

2109

2866

2604

2639

3388

2117

2107

2363

700

2111

701

2201

CABA M.I.
ANDRADA-BIANCA

medii
invatator - educatoare

primar in limba
romana)

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
limba si
dupa ciclul i
literatura
geografie
CĂLINOIU I.
romana [...]
pedagogia
OFELIA
(invațamant
invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)
geografie
resurse si riscuri in
mediul hidro atmosferic
limba si
literatura
medii
CALOTĂ GE.
romana
[...]
invatator - educatoare
ADELINE(invațamant
CRISTINA
primar in limba
romana)
limba si
superioare-scurta
literatura
durata
CĂLUGĂR I.
romana [...]
institutori - desen
IULIANA CLAUDIA
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
CĂTUNĂ C.
romana [...]
invatator - educatoare
ANDREEA SABINA
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
CHIOREAN L.
romana [...]
pedagogia
CRINA-NICOLETA invatamantului primar (invațamant
primar
in limba
si prescolar
romana)

Limba
română
Limba
română
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

GOGA" CLUJNAPOCA

POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

și
deprinderilor

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
Matematică și explorarea
lecție de
B
26.05.2022
mediului - Unități de
recapitulare
măsură standard și
și
Limba
10:00
nonstandard
sistematizare
română

Recapitulare finală

CRIȘAN
CAMELIA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
B
31.05.2022

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Se apropie vacanța
mare

Zăpor Simona

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
D
30.05.2022

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

Limba
română

Limba
română

11:15

09:25

Arte vizuale și abilități
practice-Tehnici de
decupare, mototolire,
îndoire- 1 Iunie -Ziua
copilului

lecție de
Comunicare în limba
română- Uimitoarea lume recapitulare În lumea celor care nu
și
cuvântă
a plantelor și a animalelor
sistematizare

BODEA
LETIȚIA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

clasa a II-a
lecție de
C
26.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
mediului - Măsurarea
și însușire de
lungimii
noi
Limba
10:00
cunoștințe
română

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

BARTHA
ADELA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a II-a
formare și
A
27.05.2022 Matematică și explorarea
mediului . Bani: leul, euro. consolidare a
priceperilor
Monede și bancnote
Limba
10:00
și
română
deprinderilor

Unități de măsură

RUS FLAVIA

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa
lecție de
pregătitoare
30.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
D
mediului - Unități de
și însușire de
măsură pentru timp
noi
10:00
Limba
cunoștințe
română

Unități de măsură

Ploscar Simona

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
COBORZAN S.
romana [...]
pedagogia
română
CARMEN-GEANINA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
C
26.05.2022 Matematică - Exerciții și
probleme cu adunări și
scăderi 0-10 000
Limba
08:00
română

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

CHIRA
EMOKE

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
F
26.05.2022

lecție de
formare și
Arte vizuale și abilități
consolidare
a
practice- Flori si fluturi priceperilor
tehnici mixte
și
deprinderilor

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

TOMI
MARIANA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
COLDEA RI. ANAromana
[...]
pedagogia
română
BIANCA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

La cumpărături

Mureșan Maria
Eugenia

COLTO A. MIRELA- studii universitare de
limba si
Limba
FELICIA
licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
pedagogia
(invațamant
invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

Ziua copiilor

Ploscar Simona

CODORI M..
RALUCA

medii
invatator - educatoare

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

11:05

clasa
lecție de
pregătitoare
31.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
C
mediului - Unități
și însușire de
monetare
noi
09:00
Limba
cunoștințe
română
clasa
31.05.2022 Matematică și explorarea
pregătitoare
mediului - Mijloace de
D
transport
09:00
Limba
română

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

2127

3306

2124

2208

3369

2392

2317

2475

3154

2631

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
romana
[...]
dupa ciclul i
COLTO I. ALIONA
Limba
(invațamant
pedagogie muzicala
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
E
31.05.2022

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
B
25.05.2022

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
CORCHIȘ L.
romana
[...]
pedagogia
română
MIHAELA-ANCUȚA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
C
26.05.2022 Limba și literatura română
- "Emil și detectivii", după lecție mixtă
E. Kastner
Limba
10:00
română

CORCHEȘ TR.
PETRA

CORUȚIU I.
MARIA-IONELA

COSTEA C.
FLORIN-CRISTIAN

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

superioare-scurta
durata
institutori - educatie
fizica

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
COZLAC D. ADELAromana
[...]
pedagogia
română
NICOLETA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
CRIȘAN N.S.
romana
[...]
pedagogia
română
CEZARA-SORINA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

COTUŢIU E.M.
ANA-MARIA

CSOMOS A-I.
SIMINAMINODORA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
romana [...]
dupa ciclul i
Limba
(invațamant
istorie
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar

medii
studii universitare de
licenta / conversie

limba si
literatura
romana [...]
(invațamant

Limba
română
Limba
română

Limba
română

12:00

09:00

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

În lumea colajului

Șandor Liliana

Matematică - Ordinea
efectuării operațiilor

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

Maghiar
ClaudiaGabriela

ȚINUTUL
COPILĂRIEI

Chira Emoke

limba si
CENTRUL NR. 1:
LICEUL
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
TEORETIC
C
26.05.2022
Educație civică - Să
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"NICOLAE
protejăm natura-frumosul
(invațamant
"OCTAVIAN
BĂLCESCU"
din jurul nostru!
Limba
11:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
B
27.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
Matematică - Aflarea
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
numărului necunoscut
AGÂRBICEANU"
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

COSTINAȘ D.
ANDREEA

Limba
română

Arte vizuale și abilități
practice - Tangram tehnici de lucru

limba si
literatura
romana [...]
(invațamant

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU

clasa a IV-a
F
27.05.2022
Limba
română

08:00

lecție de
comunicare
și însușire de Raporturile noastre cu
animalele și plantele
noi
cunoștințe

Chira Emoke

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

La braț cu vacanța

Dinu Raluca

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Ultimele scamatorii

Mătieș Bianca

La munte

Micu Adina

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Se apropie vacanța
mare

CHIȘU
ROMANA

Matematică și explorarea
mediului -Recapitulare
lecție de
finală - Adunare și
recapitulare
scăderea nr. naturale în
și
concentrul 0-100, cu
sistematizare
trecere peste ordin

Unități de măsură

MĂRGINEAN
LENKE

Limba și literatura
română- Părți de
propoziție

clasa
Matematică și explorarea
pregătitoare
lecție de
31.05.2022 mediului - Probleme de
B
adunare și scădere cu 1-5 recapitulare
și
unități în concentrul 0-31
10:00
Limba
sistematizare
cu suport intuitiv
română

clasa a I-a
F
27.05.2022
Limba
română

10:20

clasa a I-a
A
27.05.2022
Limba
română

10:00

Dezvoltare personalăEmoții de bază

clasa a II-a 30.05.2022
Comunicare în limba
lecție de
B
română-Scrierea corectă a recapitulare
cuvintelor sa/s-a; sau/s-au.
și
10:10
sistematizare

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

Erdely Andreia

dupa ciclul i
educator - invatator
pedagogie

712

713

714

715

716

717

718

719

720

3208

2677

2641

2612

2354

2650

DANCI D.
LOREDANA

primar in limba
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
medii
teologie baptista litere (limba si
literatura romana)
invatator

primar in limba
romana)

GOGA" CLUJNAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

limba si
literatura
Limba
DAVID P. MIRELA
romana [...]
română
MARIA
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
DINEA E. IOANA- invatator - educatoare
romana [...]
română
MIHAELA
(invațamant
primar in limba
romana)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
DOBOȘ I. LAURAromana [...]
dupa ciclul i
Limba
GABRIELA
(invațamant
agricultura
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

superioare-scurta
durata
institutori - limba
franceza

DOLHA MȘ.
THEODORAMARIA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)

clasa a IV-a
D
31.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
D
26.05.2022

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
B
30.05.2022

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
lecție de
E
03.06.2022 Matematică și explorarea
mediului-Împărțirea
recapitulare
numerelor naturale de la 0
și
Limba
09:15
la 1000
sistematizare
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
lecție de
A
31.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
Măsurare,măsuri
mediului-Banii.Leulși însușire de
instrumente de măsură
monede și bancnote
noi
Limba
09:25
cunoștințe
română

3280

2320

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
DUNAVĂȚU I..
Limba
romana [...]
pedagogia
IONELA
română
PETRONELA ELIZA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

medii
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
romana
[...]
invatator - educatoare
Limba
(invațamant
pedagogia
română
invatamantului primar primar in limba
romana)
si prescolar

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

2662

Recapitulare finală

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
DRAGOȘ ST.
romana [...]
pedagogia
română
RALUCA-DORINA invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)

EPURE P.. ANCAGABRIELA

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
lecție de
B
31.05.2022 Matematică - Numere
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
recapitulare
naturale. Numere
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
și
fracționare. Cifre romane
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

limba si
Limba
literatura
română
romana [...]
Limba
(invațamant
primar in limba română
romana)

DANȚUȘ A.
CLAUDIA

POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

08:00

09:00

08:00

Matematică-Aflarea
numărului necunoscut

Dezvoltare personală În
lecție de
vacanță. Pregătirea
comunicare
bagajului potrivit pentru și însușire de
destinația de vacanță
noi
aleasă
cunoștințe

Matematică-Unități de
măsură

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
D
26.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Geografie- Terra- planetă
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
a Sistemului Solar
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
română
romana)
NAPOCA
clasa
pregătitoare
27.05.2022
E
Limba
română

08:40

clasa a IV-a
C
30.05.2022
Limba
română

10:45

lecție de
Împărțirea numerelor
recapitulare
naturale în concentrul
și
0-1 000 000
sistematizare

Comunicare în limba
română- Am învățat tot
alfabetul

Matematică-Ordinea
efectuării operațiilor

Se apropie vacanța

lecție de
recapitulare Unități și instrumente
și
de măsură
sistematizare

Se apropie vacanța
mare

Fărăgău
Daniela

IANCU
MĂRIOARA

NAP
VALENTINA

TOTEZAN
BOGDAN

GOIA
VIORICA

ALB
GRAȚIELA

lecție mixtă

România în Europa şi
pe Glob

VAIDA
CLAUDIA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

ZIUA COPIILOR

COLCERIU
LAURA

lecție de
formare și
consolidare a Rezolvare de probleme
priceperilor
și
deprinderilor

CREȚ DANA

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

721

722

723

724

725

2384

2672

2640

3244

2239

726

2919

727

3254

728

729

2635

2915

EPURE-ONACĂ D.
LIDIA

FARCAS I. IULIA
VERONICA

FAZAKAS M.E.
ALEXANDRAMIRELA

medii
invatator - educatoare

limba si
Limba
literatura
română
romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
romana
[...]
dupa ciclul i
Limba
(invațamant
geografia turismului
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
FECHETE V..
romana
[...]
pedagogia
română
COSMINA-DENISA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

FECHETE CI.
NAOMI

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
FELEA F..
romana [...]
invatator - educatoare
română
ADRIANA-FELICIA
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
FLOREA E.
romana [...]
pedagogia
română
LOREDANA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)
FEIURDEAN S.
SONIA-ALINA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
FLORIAN I..
romana [...]
pedagogia
română
IONELA-MIHAELA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

730

2304

FLUIERAŞ I.
ANCUȚA-DALIA

731

3155

FODOR A..
ANDREEACRISTINA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
limba si
Limba
licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
pedagogia
(invațamant

medii
invatator - educatoare

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa
26.05.2022 Arte vizuale și abilități
lecție de
pregătitoare
practice - Coiful de
formare și
F
petrecere (diverse tehnici) consolidare a
11:25
priceperilor
și
Limba
deprinderilor
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
C
26.05.2022
Limba
română

08:00

lecție de
Limba și literatura română recapitulare Amintiri din copilărie
-Părți de vorbire studiate
și
Recapitulare finală
sistematizare

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
A
26.05.2022 Educație civică - „Furtuna
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
comportamentelor
lecție mixtă
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
antisociale”
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
română
romana)
NAPOCA

În direct

Se apropie vacanța

MUREȘAN
DANIELA

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

INVĂȚ SĂ MĂ
DESCURC

LADOR OANA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

La cumpărături

Dunca Adriana

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

Crișan
Genoveva

clasa
pregătitoare
lecție de
31.05.2022 Matematică și explorarea
F
recapitulare
mediului - Unități de
și
măsurat timpul
09:35
Limba
sistematizare
română

ZIUA COPIILOR

MÂRZA
ADELA

Se apropie vacanța

PETREA
ANTONIA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

clasa
pregătitoare
lecție de
26.05.2022
I
Matematică și explorarea recapitulare
mediului- Unități monetare
și
11:25
Limba
sistematizare
română

Limba
română

10:00

Dezvoltare personală Oamenii și meseriile lor

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa
LICEUL DE
literatura
ȘCOALA
pregătitoare 31.05.2022
INFORMATICĂ
Comunicare în limba
romana [...]
GIMNAZIALĂ
H
"TIBERIU
română- Lista de
(invațamant
"OCTAVIAN
POPOVICIU"
11:25
cumpărături
primar in limba GOGA" CLUJLimba
CLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA
română
limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
A
31.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Limba și literatura română
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
- Părți de propoziție
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

Petrescu Ioana

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

clasa a II-a
A
26.05.2022

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

MÂRZA
ADELA

LĂDARIU
GABRIELA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
romana)
NAPOCA
LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

Ziua copilului

clasa a II-a
D
31.05.2022
Limba
română

08:20

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
Comunicare în limba
română-Scrierea corectă a recapitulare
și
cuvintelor sa/s-a; sau/s-au
sistematizare

limba si
CENTRUL NR. 1:
LICEUL
clasa a I-a
literatura
ȘCOALA
lecție de
TEORETIC
C
31.05.2022 Matematică și explorarea
romana [...]
GIMNAZIALĂ
recapitulare Vara în țara copilăriei
"NICOLAE
mediului - Numerele
(invațamant
"OCTAVIAN
și
BĂLCESCU"
naturale de la 0 la 100
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJsistematizare
CLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa
31.05.2022 Matematică și explorarea
lecție de
Măsurăm, comparăm
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
pregătitoare
mediului - Lungime comunicare
romana [...]
GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"
E
unități de măsură
și însușire de
09:00
(invațamant
"OCTAVIAN
CLUJ-NAPOCA
nonstandard

Horoba
Luminița
Pop Camelia
Alina

invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

732

2250

733

3521

734

2827

735

736

737

738

739

740

2361

3189

2911

3547

2715

2610

primar in limba
romana)

limba si
literatura
Limba
GABRIAN GI.
romana [...]
română
ALINA
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
superioare-scurta
literatura
durata
Limba
GĂDĂLEAN V..
romana
[...]
institutori - limba
română
ROXANA-COSMINA
(invațamant
franceza
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
GĂTEJ I.M.
romana
[...]
invatator - educatoare
română
AMALIA-MARIA
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
GAVREA A.G. ANAromana
[...]
pedagogia
română
MARIA
invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)
medii
invatator - educatoare

GAVRILIUC C-Ș.
CRISTINA-IONELA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

medii
superioare-lunga
durata /
limba si
postuniversitar
literatura
invatator - educatoare
GEORGE L.G.
romana
[...]
teologie ortodoxa
LIVIU-GEORGE
(invațamant
pastorala
primar in limba
teologie
romana)
doctrina si
hermeneutica crestin
ortodoxa
limba si
literatura
medii
GIURGIU I.
romana
[...]
invatator - educatoare
MELISA-NICOLA
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
GIURGIU I. IOANAromana
[...]
pedagogia
DIANA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

741

3307

742

2865

HAGĂU V. ADINA-

medii
invatator - educatoare

studii universitare de

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

ALFABETUL

CRIȘAN
CAMELIA

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Timbrul muzical

HRUBAN
MAGDALENA

lecție mixtă

Pe aripile imaginației

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
A
26.05.2022 Istorie - „Participarea
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
României la primul război lecție mixtă
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
mondial”
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
română
romana)
NAPOCA

Europa și românii în
epoca modernă

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

Limba

noi
cunoștințe

limba si
CENTRUL NR. 1:
LICEUL
clasa a I-a
literatura
ȘCOALA
Comunicare în limba
TEORETIC
B
25.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
română - Cartea. Părțile
"NICOLAE
(invațamant
"OCTAVIAN
unei
cărți. Numerotarea
BĂLCESCU"
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJpaginilor
CLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
Muzică și mișcareC
26.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Timbrul vocal. Timbrul
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
instrumental. Cântec ,,
Limba
11:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
Viorița mea", Ana Pauliuc
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
C
26.05.2022 LIMBA ȘI LITERATURA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
ROMÂNĂ ” Caracatița de
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
Petre Ghelmez-planul de
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
idei”
română
romana)
NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si

Limba
română

Limba
română
Limba
română
Limba
română

medii
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
romana [...]
GOIZAGO V. XENIA invatator - educatoare
Limba
(invațamant
pedagogia
română
invatamantului primar primar in limba
romana)
si prescolar

HĂDĂREAN P.A.
ANDREEA

GOGA" CLUJNAPOCA

clasa a I-a
C
27.05.2022
Limba
română

10:00

Dezvoltare personală Fiecare meserie are
farmecul ei

Limba
română

09:00

clasa a I-a
B
27.05.2022
Limba
română

09:00

clasa a I-a
E
30.05.2022
Limba
română

11:15

LĂDARIU
GABRIELA

lecție de
recapitulare Vara în țara copilăriei MOLDOVAN
și
FLORENTINA
sistematizare

clasa a I-a
lecție de
D
26.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
mediului - Forțe de
Măsurare, măsuri,
și însușire de
mișcare. Căderea liberă a
instrumente de măsură
noi
Limba
08:00
corpurilor
cunoștințe
română

clasa a IV-a
A
26.05.2022

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.
Inspecția se
desfășoară în
HRUBAN
clădirea de
MAGDALENA pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

Gâz Camelia

lecție de
Matematică Recapitulare - recapitulare
Unităţi de măsură
și
sistematizare

Doar un pas până la
vacanță

Crișan Cezara
Sorina

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Activități de vacanță

STIEGER
ADELINA

Comunicare în limba
română -Recapitulare
grupuri de litere învățate

lecție de
Comunicare în limba
română- Uimitoarea lume recapitulare ÎN LUMEA CELOR
și
CARE NU CUVÂNTĂ
a plantelor și a animalelor
sistematizare

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
pregătitoare
31.05.2022
Comunicare în limba
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
B
română - Copiii din crâng, lecție mixtă
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
09:00
după K. Ușinski
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
romana)
NAPOCA
română
limba si
CENTRUL NR. 1:
LICEUL DE
clasa
03.06.2022
Comunicare în limba
lecție de

BOROȘTEAN
STELA

La munte

Șomlia
Alexandrina

La cumpărături

Nagy Cecilia

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

AURA

743

744

745

746

747

748

749

2912

2108

2482

2614

HALASZ G.
MONICA-PAULA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

HITICAȘ D.
MIRELA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
HOKA F.G.
romana
[...]
pedagogia
română
NATALIA- BIANCA invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)

2836

751

2089

INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

IEPURE R.P.
ANDREEABEATRIX

2856

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

IANKO I. NAOMI

750

literatura
romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)

medii
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
HAIDU I. RAMONA- educatoare - invatator
romana [...]
Limba
CAMELIA
(invațamant
pedagogia
română
invatamantului primar primar in limba
romana)
si prescolar

2123

3575

licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
pedagogia
(invațamant
invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

medii
invatator - educatoare

JIMBOREAN C.
NATALIA-DIANA

medii
educatoare - invatator

limba si
literatura

08:40

română - Am învățat tot
alfabetul

recapitulare
și
sistematizare

Limba
română

clasa
pregătitoare
31.05.2022
D

Comunicare în limba
română - Biletul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

ZIUA COPIILOR

PLOSCAR
SIMONA

Comunicare în limba
română - Grupurile de
litere

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

Brie Simona

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a III-a
formare și
A
30.05.2022 Limba și literatura română
consolidare
a
-James și piersica uriașă,
priceperilor
după Roald Dahl
Limba
09:05
și
română
deprinderilor

Curcubeul vacanței

Negrea Alina

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
A
30.05.2022

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
lecție de
D
26.05.2022 Matematică - Operații cu
recapitulare
numere naturale în
și
concentrul 0-10 000
Limba
09:00
sistematizare
română

Recapitulare finală

COMAN
ANDREEA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a I-a
Matematică și explorarea
formare și
D
26.05.2022
mediului Capacitatea
vaselor. Unități de măsură consolidare a
priceperilor
nonstandard.Unități de
Limba
08:00
și
măsură standard: litrul
română
deprinderilor

Se apropie vacanța
mare

NAP
VALENTINA

Limba
română
Limba
română
Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a II-a
formare și
C
27.05.2022 Matematică și explorarea
consolidare
a
mediului Bani: leul, euro.
priceperilor
Monede și bancnote
Limba
09:00
și
română
deprinderilor

Unități de măsură

MAN
NICOLETA

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa
pregătitoare
lecție de
02.06.2022 Matematică și explorarea
B
recapitulare
mediului - Forme
și
geometrice plane
11:25
Limba
sistematizare
română

La munte

ȘERBAN
SIMONA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

clasa a II-a 30.05.2022 Matematică și explorarea
lecție de
A
mediului Știu, pot, rezolv! recapitulare

Unități de măsură

RUS FLAVIA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
limba si
dupa ciclul i
literatura
limba si literatura
ILCA V. ANDREEAromana
[...]
romana - limba si
DIANA
(invațamant
literatura engleza
primar in limba
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar
filologie
studii literare
romanesti
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
romana
[...]
pedagogia
IUGA S. ANA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

pregătitoare
C

Limba
română

Limba română

limba si
literatura

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA

Limba
română

08:00

clasa a I-a
A
31.05.2022
Limba
română

Limba
română

09:00

08:00

Geografie-Uniunea
Europeana

lecție de
comunicare
și însușire de România în Europa și
pe glob
noi
cunoștințe

BOCICĂ
LUCIA

romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)

752

753

754

755

756

757

758

759

2776

2377

2685

2114

JURESCHI A.
IOANA IULIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
romana
[...]
dupa ciclul i
Limba
(invațamant
dirijat
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
KECSEDI F. ANNAromana [...]
pedagogia
română
DIANA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

KIRALY-NAGY I..
ANCA-CLAUDIA

LAZAR A.
FLORINA-GINAMARIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
romana
[...]
dupa ciclul i
Limba
(invațamant
stiinta mediului
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
superioare-lunga
limba si
durata /
Limba
literatura
postuniversitar
română
romana [...]
limba si literatura
Limba
(invațamant
romana - limba si
primar in limba română
literatura engleza
romana)
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)

GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

10:00

și
sistematizare

clasa a I-a
lecție de
F
02.06.2022 Matematică și explorarea
recapitulare
mediului - Adunarea și
și
scăderea nr. 0-100
Limba
10:20
sistematizare
română

Se apropie vacanța
mare

CHIȘU
ROMANA

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
lecție de
A
26.05.2022 Matematică și explorarea
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
recapitulare Amintiri din copilărie
mediului - ”Unități de
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
și
măsură”
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

Inspecția se
desfășoară în
NODIȘ ALINA clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

Unități de măsură

MĂRGINEAN
LENKE

Vine vara!

Suciu Ioana
Maria

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA

Matematică și explorarea
clasa a I-a
mediului Recapitulare
lecție de
A
26.05.2022
finală - Adunare și
recapitulare
scăderea nr. naturale în
și
Limba
10:00
concentrul 0-100, fără
sistematizare
română
trecere peste ordin

clasa a I-a
F
27.05.2022
Limba
română

09:00

Dezvoltare personală Programul zilnic

lecție mixtă

2679

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
LAZIA I. MIRELAromana [...]
pedagogia
română
ANCA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a II-a
lecție de
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
C
26.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
mediului - Unități de
Măsurare, măsuri,
și însușire de
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
măsură pentru masă
instrumente de măsură
noi
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
(kilogramul, gramul)
cunoștințe
română
romana)
NAPOCA

2112

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
LEGIAN M.F.
romana [...]
pedagogia
română
PAULA-ANDREEA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
B
27.05.2022 Limba și literatura română lecție de
romana [...]
GIMNAZIALĂ
recapitulare
"ION
- Propoziția simplă.
(invațamant
"OCTAVIAN
și
AGÂRBICEANU"
Propoziția dezvoltată
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJsistematizare
CLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

La braț cu vacanța

Dinu Raluca

2848

LENGYEL I. ANAMARIA-ELENA

medii
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
romana
[...]
dupa ciclul i
Limba
invatator - educatoare (invațamant
română
geografia turismului primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
B
30.05.2022 Limba și literatura română lecție de
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
recapitulare
- Textul în versuri: Vara,
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
și
de Otilia Cazimir
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

Vine vara!

Popa Mioara

LIŢI L. ZINAELVIRA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

2695

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

clasa a I-a
C
27.05.2022
Limba
română

09:00

Istrate Rodica

lecție de
Comunicare în limba
formare și
română - Ne jucăm și
consolidare a
MOLDOVAN
Vara în țara copilăriei
învățăm -Aplicații grupuri priceperilor
FLORENTINA
de trei litere
și
deprinderilor

760

761

762

763

764

2105

2683

2832

2386

2859

765

2390

766

2252

767

2852

768

2374

769

2877

LOGIGAN I.
ROXANAMĂDĂLINA

studii universitare de
limba si
Limba
licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
pedagogia
(invațamant
invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a 26.05.2022 Matematică - Probleme cu
lecție de
D
numere naturale în
recapitulare
concentrul 0- 10 000
și
10:00
sistematizare
Limba
română

medii
studii universitare de
Limba
limba si
licenta / conversie
română
literatura
dupa ciclul i
Limba
LOMBREA I. IRINA- invatator - educatoare
romana [...]
română
MARIANA
(invațamant
limba si literatura
primar in limba Limba
romana - limba si
engleză
romana)
literatura engleza

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
C
30.05.2022

Limba
română
Limba
română
Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
B
03.06.2022

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
C
25.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
LŐRINŢ G.
romana
[...]
arta sacra
LOREDANA
(invațamant
pedagogia
invatamantului primar primar in limba
romana)
si prescolar
teologie
consiliere pastorala si
asistenta psihosociala
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
LUDUȘAN M.
romana
[...]
pedagogia
MIHAELA-ALINA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

LUNG N. ADINAMARINELA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
literatura
romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
MATIȘ D. ROXANA- invatator - educatoare
romana [...]
ANTONIA
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
MĂTURĂ G.
romana
[...]
invatator - educatoare
CARMEN
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
MICLAUS M.
romana
[...]
invatator
MARIA
(invațamant
MAGDALENA
primar in limba
romana)
medii
limba si
studii universitare de
literatura
licenta / conversie
MOISIL EG.
romana
[...]
dupa ciclul i
VALERICAinvatator - educatoare (invațamant
EMANUELA
primar
in
limba
pedagogie
romana)
medii
MAN R.. DARIANA- invatator - educatoare
MARIA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română
Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA
limba si
literatura
romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)

Limba
română

Limba
română

10:00

08:10

lecție de
Matematică și explorarea recapitulare
mediului Știu, pot, rezolv!
și
sistematizare

Recapitulare finală

COMAN
ANDREEA

Unități de măsură

MAN
NICOLETA

Limba și literatura
lecție de
română-Ortogramele ia/i- recapitulare VARA ȘI BUCURIILE
a, iau/i-au, nai/n-ai,săi/să-i,
și
EI
va/v-a, mai/m-ai
sistematizare

MAIER
NICOLETA

lecție de
recapitulare Unități și instrumente
și
de măsură
sistematizare

Belean Simona

clasa a I-a
lecție de
E
27.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
mediului - Surse de
Măsurare, măsuri,
și însușire de
energie. Cărbunii și
instrumente de măsură
noi
Limba
10:00
petrolul
cunoștințe
română

Chircev Ioana

Matematică - Unități de
măsură

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a I-a
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
A
25.05.2022
Comunicare în limba
GIMNAZIALĂ
"ION
română - Literele k/K de
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
tipar și de mână
Limba
09:00
GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA
CENTRUL NR. 1:
LICEUL
clasa a IV-a
ȘCOALA
TEORETIC
D
25.05.2022 Matematică - Operații cu
GIMNAZIALĂ
"NICOLAE
numere naturale.
"OCTAVIAN
BĂLCESCU"
Probleme
Limba
08:00
GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA
CENTRUL NR. 1:
clasa a I-a
ȘCOALA
ȘCOALA
A
27.05.2022 Dezvoltare personală GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Mesaje verbale,
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
nonverbale, paraverbale
Limba
10:00
GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
simple
română
NAPOCA
CENTRUL NR. 1:
LICEUL DE
clasa a II-a
ȘCOALA
Matematică și explorarea
INFORMATICĂ
E
26.05.2022
GIMNAZIALĂ
mediului-Adunarea și
"TIBERIU
"OCTAVIAN
scăderea numerelor
POPOVICIU"
Limba
09:15
GOGA" CLUJnaturale de la 0 la 1000
CLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Vine vara!

Boieru Delia

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

VALEA
MARIA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Jocurile copilăriei

Pașca Lavinia

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Se apropie vacanța
mare

GOIA
VIORICA

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
lecție de
B
27.05.2022 Matematică - Repetăm ce
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
recapitulare Unități și instrumente
am învățat (unități de
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
și
de măsură
măsură)
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

Fărăgău
Daniela

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

2113

3291

2659

MOLDOVAN D.
DENISA-IOANA

studii universitare de
limba si
Limba
licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
pedagogia
(invațamant
invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
MOLDOVAN M-G.
romana [...]
pedagogia
română
MONICA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

MOLOCEA I.
ADELINA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

2370

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
MORARIU M..
romana
[...]
pedagogia
română
ANDREEA-MARIA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

2277

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

3583

2676

2126

2707

2773

MUREȘAN D.
ANDREEA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

clasa a II-a
A
27.05.2022

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

09:00

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a II-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
C
27.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
romana)
NAPOCA

lecție de
formare și
Comunicare în limba
consolidare a
română - Cartea cu
Apolodor, de Gellu Naum priceperilor
și
deprinderilor

Comunicare în limba
română - Semnele de
punctuație

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

clasa a II-a
Matematică și explorarea
lecție de
D
26.05.2022 mediului-Înmulțirea și
recapitulare
împărțirea numerelor
și
naturale în concentrul 0Limba
08:20
sistematizare
100
română

clasa a II-a
lecție de
B
26.05.2022 Matematică și explorarea
mediului - „Forme
recapitulare
geometrice plane și
și
Limba
08:00
spațiale”
sistematizare
română

Se apropie vacanța

Mureșan
Daniela

Povești înaintea
vacanței

RUS FLAVIA

Vine vara!

Istrate Rodica

Se apropie vacanța

PETREA
ANTONIA

Toma Dana

Doar un pas până la
vacanță

Lucaciu
Adriana-Livia

clasa
limba si
CENTRUL NR. 1:
lecție de
pregătitoare
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
26.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
C
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
mediului - Banii - bancnote și însușire de
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
de 1 leu, 5 lei, 10 lei
noi
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
cunoștințe
romana)
NAPOCA
română

La cumpărături

Broos Monica

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

Dezvoltare personală lecție de
Aventură în Ținutul
comunicare
Emoțiilor Identificarea
și
însușire
de
emoţiilor de bază (furie,
noi
frică, bucurie, tristețe) în
cunoștințe
situații familiare

JURNAL DE
EXPLORATOR

Duca Elena
Monica

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
Limba și literatura
formare și
română-Verbul (numărul, consolidare a
persoana, timpurile
priceperilor
verbului)
și
deprinderilor

Universul școlii

Iancu Mărioara

Vine vara!

Pașca Lavinia

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
romana
[...]
limba si literatura
Limba
(invațamant
straina/materna primar in limba română
limba romana
romana)
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
MURSOI L. CORINA invatator - educatoare
ALINA

NEACȘU A.
CLAUDIA

clasa a II-a 26.05.2022
Comunicare în limba
lecție de
A
română - Grupul de
recapitulare
și
08:00 sunete-Text suport „Stupul
lor” de Tudor Arghezi
sistematizare
Limba
română

Detectivii vacanței

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
MUREȘAN C.
romana
[...]
pedagogia
română
MIHAELA-EMILIA invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

MUREȘAN A..
MARIANA

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"MIHAI
(invațamant
"OCTAVIAN
EMINESCU" DEJ
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

NEGREA D. ALINAmedii
DANIELA
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana [...]
(invațamant

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

limba si
literatura
romana [...]
(invațamant

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ"
"OCTAVIAN
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
A
27.05.2022
Limba
română

09:00

clasa
pregătitoare
30.05.2022
C
Limba
română

08:00

clasa a IV-a
D
03.06.2022
Limba
română

08:00

clasa a I-a 30.05.2022
A
08:00
Limba
română

lecție de
Arte vizuale și abilități
formare și
practice Aplicații
consolidare a
tridimensionale - corpuri priceperilor
geometrice
și
deprinderilor

Comunicare în limba
română - Litera k

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

primar in limba
romana)

780

781

782

783

784

785

786

787

3301

2345

2110

2626

3184

3209

2128

3145

788

3270

789

3542

OLTEAN I.V.
ANAMARIA
GEORGIANA

ONIGA L. ALINACRISTINA

OPRIȘ V.
ANAMARIA

ORMENIȘAN I.
MIHAELA

primar in limba
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)
medii
educatoare - invatator

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
romana
[...]
teologie ortodoxa Limba
(invațamant
limba si literatura
primar in limba română
straina/materna
romana)
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

GOGA" CLUJNAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
romana)
NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

PAȘCALĂU I..
IOAN-DANIEL

superioare-scurta
durata
institutori - desen

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
PASTOR V. IOANAromana
[...]
pedagogia
română
SIMONA
invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)
PAVĂL L. ANA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura

Limba
română

11:00

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

Arte vizuale și abilități
practice- ,,Grădina cu
flori"- tehnica colajului

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Detectivii vacanței

Matematică - Unități de
măsură monetare

lecție mixtă

Unități și instrumente
de măsură

clasa a IV-a
lecție de
A
26.05.2022 Matematică - Operații cu
recapitulare
Numere naturale în
numere naturale în
și
concentrul 0- 1000000
concentrul 0- 1 000 000
Limba
09:00
sistematizare
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
Limba și literatura română lecție de
A
26.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
”Părți de vorbire”-Text recapitulare Amintiri din copilărie
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
suport ”Scrisoare de Ana
și
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
Blandiana”
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

superioare-scurta
durata
institutori - invatamant
primar

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
G
26.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
Limba
11:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
PĂCURAR M.N.
romana
[...]
invatator - educatoare
română
NICOLETA-MARIA
(invațamant
primar in limba
romana)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
PĂCURAR N.
romana [...]
teologie ortodoxa
Limba
NICOLAE-MARIAN
(invațamant
pastorala
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar
OȚEL V. IOANCĂLIN

clasa a II-a
B
26.05.2022

GROZA
ȘTEFANIA

Inspecția se
desfășoară în
NODIȘ ALINA clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

clasa a II-a
lecție de
A
27.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
mediului - Măsurarea
și însușire de
capacității vaselor
noi
Limba
10:00
cunoștințe
română

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

POCLID
IZABELA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
clasa a IV-a
E
26.05.2022 Limba și literatura română formare și
consolidare
a
-Din fereastra clasei mele,
priceperilor
de Emilia Căldăraru
Limba
09:00
și
română
deprinderilor

Doar un pas până la
vacanță

Fețanu Rodica

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Ziua Copiilor

Cătană Corina

clasa a III-a
Limba și literatura română lecție de
formare și
A
27.05.2022
-Scrierea corectă a
consolidare a
cuvintelor care conțin
priceperilor
grupurile ia, ie, ea, ua, oa,
Limba
10:00
și
uă
română
deprinderilor

SIMFONIA
FLORILOR

BĂRĂIAN
SURD STANCA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

Matiș Mirela

lecție mixtă

La munte

Marțiș DanielaMariana

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
C
31.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA

Marina Corina

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
pregătitoare
26.05.2022
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
B
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
10:00
primar in limba GOGA" CLUJLimba
CLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA
română

limba si
literatura

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
TOMA DANA
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

Comunicare în limba
română - Alfabetul

Matematică - Unități de
măsură

clasa
30.05.2022
Dezvoltare personală
pregătitoare
Prima vacanță de școlar

romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)

790

791

792

793

794

795

796

797

2394

2315

2116

3524

2233

3559

2671

2120

PETRUȘ I.A.
ALEXANDRAMARIA

PINTEA D.
DANIELAANIȘOARA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
superioare-scurta
limba si
durata
Limba
literatura
pedagogia
română
romana [...]
invatamantului primar (invațamant
Limba
si prescolar
primar in limba română
institutori (invatamant
romana)
primar) - limba
engleza
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
Limba
limba si
licenta / conversie
română
literatura
dupa ciclul i
Limba
PLEȘA R.. LILIANA- limba si literatura
romana [...]
română
MONICA
(invațamant
romana - limba si
primar in limba Limba
literatura engleza
engleză
romana)
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

PLOSCARU I.
DIANA

POGANA L.
NICOLETACORINA

POLVEREA IG.
GABRIELA MARIA

romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)

GIMNAZIALĂ
"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

A

08:00

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
lecție de
clasa a III-a
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
formare și
E
27.05.2022 Limba și literatura română
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
consolidare a
"ION
- Pădurea fermecată, după priceperilor
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
Limba
08:00
Enid Blyton
primar in limba GOGA" CLUJși
CLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
deprinderilor

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA

clasa a I-a
B
25.05.2022
Limba
română

10:00

Comunicare în limba
română - Scrisoarea

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Se apropie vacanța

Ungur Niculina

Comunicare în limba
română - Recapitularea
alfabetului -Text suport:
La munte

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

LA MUNTE.
RECAPITULARE
FINALĂ

Marțiș DanielaMariana

lecție mixtă

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
F
25.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

Matematică - Unități de
măsură pentru timp

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

lecție de
Arte vizuale și abilități
formare și
practice -Aplicații
consolidare a
tridimensionale - corpuri priceperilor
geometrice
și
deprinderilor

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si
pedagogia
Limba
literatura
invatamantului primar romana [...]
română
POP T. NAOMIsi prescolar
GABRIELA
(invațamant
Limba
stiinte ale educatiei primar in limba română
romana)
consiliere scolara si
asistenta
psihopedagogica
limba si
superioare-scurta
literatura
durata
Limba
POP V.. MONICA- institutori - invatamant romana [...]
română
CORINA
(invațamant
preprimar si primar
primar in limba
romana)

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

Ciupa Camelia

clasa a I-a
lecție de
B
26.05.2022 Matematică și explorarea
recapitulare Cântec, joc și voie bună Zăpor Simona
mediului - Unități de
și
măsură
Limba
08:30
sistematizare
română

superioare-lunga
durata /
limba si
postuniversitar
Limba
literatura
medii
română
romana
[...]
limba si literatura
Limba
(invațamant
franceza - limba si
primar in limba română
literatura romana
romana)
invatator - educatoare

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

Cine vine odată cu
vara?

clasa
pregătitoare
30.05.2022
A
Limba
română

09:00

clasa a IV-a
E
27.05.2022
Limba
română

10:00

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa
Comunicare în limba
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
pregătitoare 26.05.2022
română romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
C
Propoziția/enunțul (invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
11:00
formularea de propoziții
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
cu suport intuitiv
romana)
NAPOCA
română

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
lecție de
GIMNAZIALĂ
G
26.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
Limba și literatura română recapitulare
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
- Semnele de punctuație
și
AGÂRBICEANU"
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJsistematizare
CLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

Unități și instrumente Banyai-Ciobanu
de măsură
Anca

Doar un pas până la
vacanță

FEȚANU
RODICA

La cumpărături

Broos Monica

La braț cu vacanța

Marina Corina

798

799

800

801

802

803

804

805

806

3381

POPA P. PAȘCUAURELIAN

2616

POPA S.V.
CĂTĂLINA-MARIA

3149

2296

2998

3302

POPA E. DIANAMARINA

POPESCU S. ADINAEMILIA

POSTEUCĂ CS.
RUXANDRAEUGENIA

POTOȘCĂ C-I.
LUIZA-ANDREEA

studii universitare de
limba si
Limba
licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
Limba
studii universitare de
(invațamant
română
licenta / conversie
primar in limba
dupa ciclul i
romana)
istorie
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

medii
educator - invatator

clasa a IV-a 27.05.2022
A
08:00
Limba
română

Matematică Unități de
măsură monetare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

clasa a I-a
Matematică și explorarea
lecție de
D
26.05.2022 mediului- Adunarea și
scăderea cu și fără trecere recapitulare
și
peste ordin, a numerelor
Limba
10:20
sistematizare
naturale până la 100
română
clasa a III-a
B
27.05.2022
Limba
română

11:00

lecție de
comunicare
Științe ale naturii - Ce este și însușire de
mișcarea?
noi
cunoștințe

Unități de măsură

Lucaciu
Adriana

Operații cu numere
naturale

BODEA
LETIȚIA

MIȘCAREA
CORPURILOR

REVNIC
ELENA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
F
26.05.2022 Educație civică - Drepturi
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
și îndatoriri în cadrul
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
grupului
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

lecție mixtă

Reușim împreună

Banyai-Ciobanu
Anca

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
E
27.05.2022
Educație civică romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Drepturile și îndatoririle
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
copilului
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Oameni împreună

Rus Denisa

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de Unități și instrumente
de măsură
noi
cunoștințe

medii
invatator

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
A
26.05.2022
Limba
română

11:00

Matematică -Unități de
măsură pentru timp

LUCACIU
ADRIANA

2881

superioare-lunga
limba si
durata /
literatura
postuniversitar
Limba
PRODAN I. ALINAromana
[...]
pedagogia
română
MARIA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
romana)
NAPOCA

clasa a II-a
lecție de
C
26.05.2022 Matematică și explorarea
mediului ”Înmulțirea și recapitulare
împărțirea numerelor
și
Limba
10:00
naturale 0-100. Universul” sistematizare
română

Se apropie vacanța

MUREȘAN
DELIA

3223

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
PRUNDUȘ G. ANCAromana
[...]
pedagogia
română
MARIA
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

clasa
pregătitoare
27.05.2022
A
Dezvoltare personală Cum lecție mixtă
ne comportăm
08:00
Limba
română

La cumpărături

Marțiș DanielaMariana

2622

PRUNE I. DIANAIOANA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

clasa
limba si
CENTRUL NR. 1:
lecție de
pregătitoare
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
formare și
27.05.2022 Arte vizuale și abilități
B
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
consolidare a
practice - Pușculița pentru
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
priceperilor
monede
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
și
romana)
NAPOCA
română
deprinderilor

La cumpărături

Șomlia
Alexandrina

PURCEL I.
DANIELA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

Recapitulare finală

Maghiar
ClaudiaGabriela

Se apropie vacanța

Chiș Mihaela

807

2125

808

3065

PURCEL I..
EUGENIA

superioare-scurta
durata

limba si
literatura

Limba
română

limba si
literatura

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

clasa a IV-a
B
26.05.2022 Limba și literatura română lecție de
- Părți principale de
recapitulare
propoziție: subiectul și
și
Limba
09:00
predicatul
sistematizare
română
clasa a I-a 26.05.2022
C

Comunicare în limba
română - Alfabetul

lecție mixtă

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

institutori - desen

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

3070

2462

2309

3249

2375

2896

romana [...]
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
RĂFĂILĂ V.
romana [...]
invatator - educatoare
română
ANDRA-MIHAELA
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
RETEGAN P. PAULA
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

CHIFOR
CRISTINA

SIMFONIA
FLORILOR

MAIER
NICOLETA

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
lecție de
GIMNAZIALĂ
C
26.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
Limba și literatura română recapitulare
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
- Părți de vorbire
și
AGÂRBICEANU"
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJsistematizare
CLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

La braț cu vacanța

Salvan Anca

medii
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
Limba
literatura
dupa ciclul i
română
ROBA V.
romana
[...]
invatator - educatoare
Limba
MARIOARA-IOANA
(invațamant
pedagogia
română
invatamantului primar primar in limba
romana)
si prescolar

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
D
27.05.2022

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Se apropie vacanța
mare

Nap Valentina

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
F
26.05.2022

lecție de
Limba și literatura
recapitulare
română- - Părți de vorbire
și
sistematizare

Vara și bucuriile ei

Balaci Tincuța

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

clasa
limba si
CENTRUL NR. 1:
lecție de
pregătitoare
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
31.05.2022 Dezvoltare personală comunicare
A
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Emoții și comportamente. și însușire de
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
Recunoașterea emoțiilor
noi
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
cunoștințe
romana)
NAPOCA
română

Cum ne comportăm?

Năsăudean
Veronica

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
lecție de
C
30.05.2022 Limba și literatura română
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
recapitulare
- Părți principale de
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
și
propoziție
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

Recapitulare finală

Matiș Mirela

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

lecție de
Arte vizuale și abilităti
formare și
practice -Ochelarii
consolidare a
vacanței mari - Obținerea priceperilor
unui obiect decorativ
și
deprinderilor

Se apropie vacanța
mare

NAP
VALENTINA

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA

clasa a II-a
Matematică și explorarea
lecție de
F
27.05.2022 mediului - Adunarea și
recapitulare
scăderea numerelor
și
naturale în concentrul 0 Limba
09:00
sistematizare
1000
română

Vine vacanța mare!

Dobra
Alexandra

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

clasa
lecție de
pregătitoare
26.05.2022 Matematică și explorarea formare și
C
consolidare
a
mediului- Mijloace de
priceperilor
transport
10:30
Limba
și
română
deprinderilor

Ziua copilului

Nagy Cecilia

REVNIC L.
GIANINA

ROȘU L. CRINA

ROTAR G.
MIHAELA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

medii
invatator - educatoare

RUȚA I. ANCUȚAMARIA

3275

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
SAFTA S.. SIMONA
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

2468

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare finală

2862

2338

romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
Limba
10:00
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
română
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
LICEUL
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
TEORETIC
A
25.05.2022 Matematică - Exerciții și
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"NICOLAE
probleme cu adunări și
(invațamant
"OCTAVIAN
BĂLCESCU"
scăderi 0-10 000
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

SĂLĂGEAN Ș.
LILIANA

SĂLĂGEAN I.
SAVETA

medii
invatator

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE
INFORMATICĂ
"TIBERIU
POPOVICIU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
lecție de
B
26.05.2022 Matematică-Adunarea și
recapitulare
scăderea numerelor
și
naturale de la 0 la 10000
Limba
10:00
sistematizare
română

Limba
română

Limba
română

08:00

08:10

clasa a I-a
D
27.05.2022
Limba
română

10:00

Comunicare în limba
română Literele k, K

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

3296

SĂLCIUAN V..
studii universitare de
limba si
Limba
VARINIA-VETURIA
licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
pedagogia
(invațamant
invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a 26.05.2022 Limba și literatura română lecție de
A
- Emil pornește la
comunicare
drum,după Erich Kastner și însușire de
10:00
noi
Limba
cunoștințe
română

ȘANDOR M.I.
MARCIANARALUCA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA

2103

ȘANDOR T.I.
FLORINAMARIANA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

clasa
limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
pregătitoare
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
25.05.2022
A
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
08:00
primar in limba GOGA" CLUJLimba
CLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA
română

3602

SĂRĂCUȚ A.V.
LAURA

2690

medii
educator - invatator

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

3101

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
SELEJAN S. MARIA
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

2104

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)

2987

2102

2118

3194

3198

ȘERB L. STANCA
LILIANA

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
SERGHIAC A.
romana
[...]
pedagogia
română
BRIGITTA-RENATA invatamantului primar (invațamant
primar
in
limba
si prescolar
romana)

SIDOR V.
VIRGINIA-SIMONA

SIPOS SD.
SEBASTIANAIOANA

medii
invatator - educator

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

medii
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
ȘOPTEREAN A.
română
romana [...]
dupa ciclul i
ANDREEA FELICIA
Limba
(invațamant
invatator - educatoare
ELENA
primar in limba română
management
romana)
STAN I. MARIAELENA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia

limba si
literatura
romana [...]
(invațamant

Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
lecție de
E
26.05.2022 Matematică și explorarea comunicare
mediului - Forțe de
Măsurare, măsuri,
și însușire de
mișcare. Căderea liberă a
instrumente de măsură
noi
Limba
09:00
corpurilor
cunoștințe
română

clasa a I-a
D
02.06.2022
Limba
română

10:00

Comunicare în limba
română - Alfabetul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Dezvoltare personală - „Ce lecție mixtă
știu despre meserii?”

clasa
limba si
CENTRUL NR. 1:
lecție de
pregătitoare
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
30.05.2022 Matematică și explorarea formare și
A
romana
[...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
mediului
Unități
consolidare
a
Limba germană
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
monetare (Jocuri de
priceperilor
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
utilizare a banilor)
și
romana)
NAPOCA
română
deprinderilor
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

Doar un pas până la
vacanță

clasa a I-a
B
26.05.2022
Limba
română

09:00

Matematică și explorarea
mediului - Recapitulare
lecție de
finală - Adunare și
recapitulare
scăderea nr. naturale în
și
concentrul 0-100, fără
sistematizare
trecere peste ordin

LUCACIU
ADRIANA

Chircev Ioana

Ziua Copiilor

Mădaș Delia

Vara în țara copilăriei

Siloși Angela

La cumpărături

Năsăudean
Veronica

Unități de măsură

STIEGER
ADELINA

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
lecție de
A
27.05.2022 Matematică - Exerciții și
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
probleme recapitulative cu recapitulare Unități și instrumente
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
și
de măsură
cele patru operații
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

Necula Claudia

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

Mureșan Maria
Eugenia

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA
limba si
literatura
romana [...]
(invațamant

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"MIHAI
"OCTAVIAN
EMINESCU" DEJ

clasa
pregătitoare 31.05.2022
C
Limba
română

08:00

clasa a I-a
G
27.05.2022
Limba
română

08:00

clasa
pregătitoare
27.05.2022
A
Limba
română

09:00

Comunicare în limba
română - Biletul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Matematică - Figuri și
corpuri geometrice

lecție de
recapitulare
Cântec, joc și voie bună
și
sistematizare

lecție de
formare și
Arte vizuale și abilităti
practice - Pușculița pentru consolidare a
priceperilor
monede
și
deprinderilor

clasa a II-a 26.05.2022
ARTE VIZUALE ȘI
lecție de
C
ABILITĂȚI
formare și
PRACTICE-,,Primăvara consolidare a
11:00
veselă"- tehnici combinate priceperilor
Limba
română

La cumpărături

Suciu Ioana
Ștefania

La cumpărături

Marțiș DanielaMariana

Se apropie vacanța

MUREȘAN
DELIA

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada

invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

830

2270

831

2667

832

833

834

835

836

837

838

839

2366

2331

3563

3235

2121

2349

3265

3005

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
STURZ MC.
romana
[...]
invatator - educatoare
română
CRISTIANA-DIANA
(invațamant
primar in limba
romana)
STRATON G.
RALUCAALEXANDRA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
SUCIU S.I. IOANA
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)
limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
SUSAN I. EUGENIA- invatator - educatoare
romana [...]
română
TABITA
(invațamant
primar in limba
romana)
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
SZEKELY A.
Limba
romana [...]
pedagogia
ADRIANA
maghiară
invatamantului primar (invațamant
GABRIELA
primar in limba
si prescolar
romana)
SUCIU V.. DANAMARIA

superioare-scurta
durata
institutori - o limba
straina

primar in limba
romana)

GOGA" CLUJNAPOCA

și
deprinderilor

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
A
25.05.2022 Limba și literatura română
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
- Povestea melcului fără
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
casă, de Adina Popescu
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
pregătitoare 27.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
A
Dezvoltare personală (invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
Cum pregătim o petrecere?
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
Limba
romana)
NAPOCA
română
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

Regina
Maria, nr. 22.

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Ce prieteni
necuvântători am?

Flueraș Liliana

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Cum ne comportăm?

Năsăudean
Veronica

clasa
lecție de
pregătitoare
Comunicare în limba
26.05.2022
comunicare
D
română - Literele Q, q, W, și însușire de
w, Y, y; Text-suport: „Îți
noi
10:00
Limba
plac desenele animate?”
cunoștințe
română

Învăț să mă descurc

FILIP
ANDREEA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

La braț cu vacanța

Ciceu Bianca

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Doar un pas până la
vacanță

FEȚANU
RODICA

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
E
27.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
Limba și literatura română
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
- Părți de vorbire
AGÂRBICEANU"
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
E
27.05.2022
Limba și literatura
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
română- Emil pornește la
(invațamant
"OCTAVIAN
REBREANU"
drum,
după Erich Kastner
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a II-a
lecție de
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
B
30.05.2022
comunicare
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Matematică și explorarea
Măsurare, măsuri,
și însușire de
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
mediului - Magneții
instrumente de măsură
noi
Limba
08:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română
romana)
NAPOCA

Dumitrache
Valentina

limba si
CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
literatura
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
romana [...]
GIMNAZIALĂ
"ION
(invațamant
"OCTAVIAN
AGÂRBICEANU"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA

clasa a I-a
C
25.05.2022

Chiș Mihaela

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

clasa a I-a
C
26.05.2022

medii
superioare-lunga
limba si
durata /
Limba
literatura
postuniversitar
română
TEGLAŞ V.. IOANAromana [...]
invatator - educatoare (invațamant
Limba
VALERIA
psihopedagogie
primar in limba română
speciala
romana)

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
limba si
studii universitare de
Limba
literatura
licenta / conversie
română
TĂNASE S. ALINAromana
[...]
dupa ciclul i
Limba
STELA
(invațamant
geografie
primar in limba română
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar

TĂTAR I. MARIA

TOADERE I.
SIMONA-IOANA

superioare-scurta
durata
institutori - limba
franceza

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana [...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

Limba
română

Limba
română

11:00

09:00

clasa
pregătitoare 31.05.2022
A
Limba
română

08:00

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
E
27.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA

Comunicare în limba
română - Scrisoarea

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Se apropie vacanța!

lecție de
formare și
Comunicare în limba
consolidare
a Vara în țara copilăriei MOLDOVAN
română - Sunetul și
priceperilor
FLORENTINA
grupurile de litere ghi, Ghi
și
deprinderilor

Comunicare în limba
română - Scrierea
funcţională - Biletul

Geografie - Dealurile și
podișurile

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

ZIUA COPIILOR

lecție de
comunicare
și însușire de România - elemente de
geografie regională
noi
cunoștințe

Abrudan
Monica

Moldovan
Andrada

840

841

842

843

844

3305

2834

2122

2634

3569

845

2632

846

2681

847

2903

848

3202

TODEA G. ADELA GIORGIANA

studii universitare de
limba si
Limba
licenta / conversie
literatura
română
dupa ciclul i
romana [...]
pedagogia
(invațamant
invatamantului primar primar in limba
si prescolar
romana)

medii
TODEA I. BIANCA- invatator - educatoare
ANDREEA

TODEA GM.
EUNICEAGEORGIANA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
limba si
dupa ciclul i
literatura
limba si literatura
TODORAN A.
romana
[...]
romana - limba si
ANDRADA(invațamant
literatura franceza
ADRIANA
primar in limba
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar
limba si literatura
limba romana in
context romanic
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
TRIF D.. DUMITRUromana [...]
teologie ortodoxa
STELIAN
(invațamant
pastorala
primar in limba
pedagogia
romana)
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana [...]

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a 26.05.2022
E
08:00
Limba
română

clasa a I-a
D
30.05.2022
Limba
română

09:00

Matematică- Unități de
măsură pentru timp

Comunicare în limba
română - Litera k

lecție de
Unități și instrumente
comunicare
de măsură
și însușire de
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

clasa a III-a
C
30.05.2022 Limba și literatura română
- Textul literar narativ lecție mixtă
Ceasul, de Spiridon
Limba
10:00
Vanghelie
română

Fețanu Rodica

Vara

Gâz Camelia

Recapitulare finală

Petrescu Ioana

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a III-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
Limba și literatura română lecție de
A
25.05.2022
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
”Părți de vorbire. Text
recapitulare Amintiri din copilărie
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
suport - Scrisoare de Ana
și
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
Blandiana”
sistematizare
română
romana)
NAPOCA

Inspecția se
desfășoară în
NODIȘ ALINA clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

Limba
română
Limba
română

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

România în Europa

Țințișan Daniela

Vine vara

GRAMA
MIHAIELA

Drepturile universale
ale copilului

Matiș Mirela

ȚINUTUL
COPILĂRIEI

CHIFOR
CRISTINA

Machete și modele

LĂDARIU
GABRIELA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)
limba si
literatura
medii
Limba
UNGUREȘAN M. invatator - educatoare
romana [...]
română
IOANA- ANDREEA
(invațamant
primar in limba
romana)
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
limba si
durata /
Limba
literatura
postuniversitar
română
VADEAN G.V.
romana
[...]
limba si literatura
Limba
BIANCA-SIMONA
(invațamant
romana - limba
primar in limba română
engleza
romana)
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
medii
invatator - educatoare

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
Limba
română
Limba
franceză
Limba
română

medii
TRIFU N. CARMEN invatator - educatoare

VAIDA C-G.
LAURENȚIAGEORGIANA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

Limba
română

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN OPRIȘ"
TURDA

clasa a IV-a
B
26.05.2022
Limba
română

11:00

Geografie - Uniunea
Europeană

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

limba si
CENTRUL NR. 1:
LICEUL DE
clasa a I-a
literatura
ȘCOALA
lecție de
INFORMATICĂ
C
26.05.2022
Comunicare în limba
romana [...]
GIMNAZIALĂ
recapitulare
"TIBERIU
română-Propoziția.
(invațamant
"OCTAVIAN
și
POPOVICIU"
Cuvântul. Silaba
Limba
09:25
primar in limba GOGA" CLUJsistematizare
CLUJ-NAPOCA
română
romana)
NAPOCA
limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
lecție de
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
C
26.05.2022
Educație civică comunicare
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Drepturile și îndatoririle și însușire de
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
copilului
noi
Limba
09:00
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română
romana)
NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

limba si
literatura
romana [...]

CENTRUL NR. 1:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

LICEUL
TEORETIC
"NICOLAE
BĂLCESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
A
25.05.2022 Limba și literatura română
- "Emil și detectivii", după lecție mixtă
E. Kastne
Limba
10:00
română

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

clasa a IV-a 26.05.2022 Arte vizuale și abilități
A
practice- Tehnici de lucru

lecție de
formare și
consolidare a

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de

(invațamant
primar in limba
romana)

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

2814

2838

3604

2388

VASILE M.. ANAMARIA

VILICZKIROMITAN A.
CLAUDIA

1859

ABRUDAN M-V.
NICOLETAROXANA

2813

ABRUDEAN I.
GABRIELA

2516

AMAXINOAEI C.
MĂDĂLINAANDREEA

3536

2261

2190

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)
medii
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
Limba
limba si
superioare-lunga
română
literatura
durata /
Limba
romana [...]
postuniversitar
română
(invațamant
invatator
primar in limba Limba
relatii internationale si
română
romana)
studii europene
jurnalistica

medii
VOINA M.C. DIANA- invatator - educatoare
CRISTINA

VULTUR G.
VIORICA-MANA

limba si
literatura
Limba
romana [...]
română
(invațamant
primar in limba
romana)

studii universitare de
limba si
licenta / conversie
literatura
dupa ciclul i
Limba
romana
[...]
pedagogia
română
invatamantului primar (invațamant
primar in limba
si prescolar
romana)

medii
invatator - educatoare

superioare-scurta
durata
institutori - invatamant
prescolar

medii
invatator - educatoare

medii
ANDREI V. DIANA- invatator - educatoare
MIHAELA

ANDREICA V.
MONICANICOLETA

(invațamant
primar in limba
romana)

post liceal
invatator - educatoare

ANGANU C. ADINAmedii
CRISTINA
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

"OCTAVIAN
GOGA" CLUJNAPOCA

"MIHAI
EMINESCU" DEJ

Limba
română

11:00

cu materiale textileÎmpletirea

priceperilor
și
deprinderilor

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a IV-a
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
A
26.05.2022 Limba și literatura română
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
” Cai verzi și întâmplări lecție mixtă
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
breze-Marin Sorescu,
Limba
10:00
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
planul de idei”
română
romana)
NAPOCA

pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

Pe aripile imaginației

LĂDARIU
GABRIELA

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

limba si
CENTRUL NR. 1:
clasa a II-a
lecție de
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
Matematică și explorarea
D
30.05.2022
comunicare
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
mediului - Corpuri
și
însușire
de Elemente de geometrie Gîrbău Daiana
(invațamant
"OCTAVIAN
"ION CREANGĂ"
geometrice (cub, sferă,
Limba
09:00
noi
primar in limba GOGA" CLUJCLUJ-NAPOCA
cuboid, con, cilindru)
română
cunoștințe
romana)
NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
primar in limba GOGA" CLUJromana)
NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"LIVIU
REBREANU"
CLUJ-NAPOCA

limba si
CENTRUL NR. 1:
literatura
ȘCOALA
ȘCOALA
romana [...]
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
(invațamant
"OCTAVIAN
"MIHAI
primar in limba GOGA" CLUJEMINESCU" DEJ
romana)
NAPOCA
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
D
30.05.2022

Se apropie vacanța

NAP
VALENTINA

Se apropie vacanța

MUREȘAN
DELIA

lecție de
grupa mare
formare și
Clopoței 30.05.2022 Activitate artistico-plastică
consolidare a
,,Personajul din povestea priceperilor
Limba
10:45
preferată” - desen
și
română
deprinderilor

DEC

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

lecție de
Activitate artisticoformare și
plastică: ,,Personajul din consolidare a
povestea prefereată”priceperilor
Desen
și
deprinderilor

DEC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

lecție de
Educarea limbajului:
recapitulare
„Când se întâmplă?” -Joc
și
didactic
sistematizare

DS

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Bortos Rozalia,
Mălai Veronica

DEC

Mercean Oana
Cristina /
Matean Andra
Claudia

Limba
română

08:00

clasa a II-a
C
26.05.2022
Limba
română

08:00

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 30.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 02.06.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
Comunicare în limba
comunicare
română - Literele q, Q, w, și însușire de
W, y, Y
noi
cunoștințe

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română
grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română

10:45

10:00

25.05.2022
09:30

02.06.2022
10:15

Comunicare în limba
română - Semnele de
punctuație. Text suport
Gândăcelul de Emil
Gârleanu

Cunoașterea mediului ”Ce știi despre...? - joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
Activitate artistico-plastică formare și
,,Floricele colorate” consolidare a
pictură prin
priceperilor
ștampilare/amprentare
și
deprinderilor

grupa mare 02.06.2022 Activitate practică ,,Câmp
lecție de
Stropi de
cu flori” decupare și lipire formare și
rouă
consolidare
a
10:45
priceperilor

DOS

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

Inspecția se
desfășoară în
clădirea de
pe strada
Regina
Maria, nr. 22.

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

2932

2900

ANGHEL N.
REBECA-IOANA

medii
ANTON GC. DELIA- invatator - educatoare
CĂTĂLINA

2904

ARONESCU IR.
ADIA

2997

BACIU N..
NICULINAANTOANETA

1863

1860

2257

2906

1927

3334

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

BACIU M.
MIHAELA

BACIU G. ANCAMARIA

medii
educator - invatator

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
BACIU L. LARISA- invatator - educatoare
MĂLINA

BADIU D.
MĂDĂLINAAMALIA

BALAŞ I. IOANAFLORINA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BANEA A. PAULA invatator - educatoare
ALEXANDRA
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

gradinița de
copii

gradinița de
copii

LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

și
deprinderilor

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Clopoței 27.05.2022 Educarea limbajului „Eu
recapitulare
spun una, tu spui multe”
și
Joc didactic
Limba
10:30
sistematizare
română

DLC

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Petale
27.05.2022 Educarea limbajului „Eu
recapitulare
spun una, tu spui multe”
și
Limba
10:00
joc didactic
sistematizare
română

DLC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
27.05.2022

Cunoașterea mediului ,,Cu
ce călătorim?” joc didactic lecție mixtă

DȘ

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Flori
27.05.2022

lecție de
Educarea limbajului „Te recapitulare
rog să-mi dai” Joc didactic
și
sistematizare

DLC

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Culori
30.05.2022

DȘ

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mică
Culori
30.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
,,Baloane colorate” Pictură consolidare a
priceperilor
prin ștampilare
Limba
10:30
și
română
deprinderilor

DEC

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Clopoței 02.06.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
PROGRAM
Prichindeilor 31.05.2022
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
09:30
Limba
CLUJ-NAPOCA
română

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

09:15

09:30

09:30

09:15

grupa
mijlocie 27.05.2022
Mămăruțe
Limba
română

10:15

grupa mare
Petale
25.05.2022
Limba
română

10:45

Cunoașterea mediului
,,Caută mama și puiul!”
Joc didactic

lecție mixtă

Activitate cu conținut
matematic ,,Al câtelea
fluturaș a zburat?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

Educație muzicală „La
moară” Joc muzicalpredare Ritmizarea
cântecului

lecție mixtă

DEC

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

Activitate cu conținut
matematic „Al câtelea
fluturaș a zburat?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

DEC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

lecție de
formare și
Activitate artistico-plastică consolidare a
„Culori înfrățite” pictură priceperilor
și
deprinderilor

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

2771

3131

3424

2407

2408

2432

2826

3525

2556

3026

2411

BARTHA I. ENIKOHAINAL

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BASA T. ROXANApedagogia
ALEXANDRA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

BERCHIȘAN VM.
MIHAELAROXANA

BICHIȘ -. OANAMEDA

medii
BINDER M. ALINA- invatator - educatoare
NATALIA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BOB IC. CRISTINApedagogia
ELENA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

BLAGA P.
FLORINA-IOANA

BOBIȚIU I..
SANDRAGEORGIANA

BOCA I.
ALEXANDRAFLORINA

BOCHIȘ I.
ANDREEA

BODEA P.C.
ANDREEA-OANA

medii
educator - invatator

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
studii universitare de
licenta / conversie

limba si
literatura
romana, [...]

Limba
maghiară

Limba română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare 30.05.2022
Activitate artisticolecție de
Broscuțe
plastică: ,,Personajul din
formare și
povestea prefereată” consolidare a
10:45
Desen
priceperilor
Limba
și
română
deprinderilor

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
lecție de
PROGRAM
Prichindeilor 26.05.2022 Educarea limbajului „Eu recapitulare
PRELUNGIT
spun una, tu spui multe”
și
"MICUL PRINȚ"
Joc didactic
09:30
Limba
sistematizare
CLUJ-NAPOCA
română

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinuțe 26.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 25.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

DEC

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

DLC

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

lecție de
Activitate cu conținut
matematic: ”Cine știe mai recapitulare
și
bine?” - joc didactic
sistematizare

DȘ

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

lecție de
formare și
Activitate artistico-plastică consolidare a
„Culori înfrățite” Pictură priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mică
Steluțe
02.06.2022 Activitate artistico-plastică formare și
consolidare a
„Mingi mari, mingi mici” priceperilor
Limba
10:15
Modelaj
și
română
deprinderilor

DEC

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Broscuțe 03.06.2022 Educație pentru societate: comunicare
„Puf Alb și Puf Gri” și însușire de
Povestirea educatoarei
noi
Limba
09:15
cunoștințe
română

DLC

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 30.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

09:45

10:00

grupa
mijlocie
25.05.2022
Mămăruțe
Limba
română

10:15

grupa
mijlocie
Mămăruțe 02.06.2022
Limba
română

09:30

grupa mare
Stropi de
26.05.2022
rouă
Limba
română

10:00

grupa mică 02.06.2022
Steluțe
09:30

Educație muzicală:
,,Înfloresc grădinile”Cântec-predare, Joc
muzical-ritmizarea
cântecului

lecție mixtă

DEC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

Acticitate practica:
”Fluturașul”-lipire

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Horvat Raluca,
|Jimborean
Cristina Ioana

Activitate cu conținut
matematic: ,,Te rog să-mi
dai!”-Joc logic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

Activitate cu conținut
matematic „Cine știe mai
bine?” Joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

Activitate cu conținut
matematic ,,Spune ce ai
găsit” - Joc logic

lecție de
recapitulare

DȘ

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

dupa ciclul i
invatator - educatoare
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

2566

2815

3460

3403

3118

2211

2264

2851

2254

2627

instructiveducative in
gradinița de
copii

PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 30.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 26.05.2022

medii
studii universitare de
licenta / conversie
BOLFĂ ID. IONELAdupa ciclul i
MARIA
invatator - educatoare
pedagogie

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
BOLOŞ I. DANIELA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 30.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 27.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică 26.05.2022
Steluțe
08:30
Limba
română

BODEA E.
EUGENIAMĂDĂLINA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BOJOR A..
pedagogia
CLAUDIA- LUCICA invatamantului primar
si prescolar

medii
BOLDAN I. MARIA- invatator - educatoare
SARA

BORODI V..
REBECCAMELANIAMARIANA

BORZA A. SIMONA

medii
invatator - educatoare

superioare-scurta
durata
institutori - desen

instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
BOTA T. NASTASIA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
BRIȘAN G.. MARIA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

BUCUR M.L.
medii
RALUCA-CEZARA invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

grupa
mijlocie
Iepurași

și
sistematizare

Activitate cu conținut
matematic: ,,Te rog să-mi
dai!”-Joc logic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Bortoș Roazlia,
Mălai Veronica

Educație muzicală:
,,Înfloresc grădinile”Cântec-predare, Joc
muzical-ritmizarea
cântecului

lecție mixtă

DEC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

”Gospodina”, de O.
Cazimir- memorizare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

lecție de
formare și
grupa mare 26.05.2022
Activitate practică:
Fluturași
”Fluturașul” - decupare și consolidare a
priceperilor
lipire
10:45
și
deprinderilor

DOS

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

DȘ

Moisa Gabriela
Maria /Marina
Andra Diana

DEC

Rednic Roxana
Maria/ Goron
Reka

lecție de
Activitate cu conținut
recapitulare
matematic ,,Te rog să-mi
și
dai” Joc logic
sistematizare

DȘ

Mercean Oana
Cristina /
Matean Andra
Claudia

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

DEC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

Limba
română

Limba
română

Limba
română

02.06.2022
09:30

10:00

09:30

grupa mică
Rază de
26.05.2022
soare
Limba
română

10:15

Activitate cu conținut
matematic „ Unde s-a
ascuns jucăria”? Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
grupa mare
Clopoței 02.06.2022 Activitate practică ,,Câmp formare și
consolidare a
cu flori” - decupare și
priceperilor
Limba
10:45
lipire
și
română
deprinderilor
grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română

Limba
română

Limba
română

02.06.2022
09:30

09:30

10:45

Cunoașterea mediului:
„Caută mama si puiul” Joc didactic

lecție de
formare și
Activitate artisticoconsolidare
a
plastică: „Vaza cu flori” priceperilor
Desen
și
deprinderilor
,,Gospodina” de Otilia
Cazimir - memorizare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

890

891

892

893

894

895

896

897

2561

CADAR P..
ANDREEATEODORA

2653

CÂMPAN M.
BIANCA-MARINA

3027

CĂUCEAN M.
DENISA-MARINA

2756

2860

1894

2168

2665

898

2673

899

2416

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CEBUC I. ADELINApedagogia
IOANA
invatamantului primar
si prescolar

gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 27.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Steluțe
27.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 31.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 31.05.2022 Educație muzicală ,,Zum,
zum, zum, albinuța mea”lecție mixtă
Cântec predare Joc ritmicLimba
09:30
Mergi cum bat
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT

grupa mare 25.05.2022 Educație muzicală: ,,Zum, lecție mixtă
Albinute
zum, zum, albinuța mea”Cântec-predare. Joc
10:00

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CENAN I. ADELA pedagogia
LIDIA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CEPOI T-D. ANCApedagogia
IOANA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CHERECHEȘ I-M.
IULIA-MONICA

CHERECHEȘ A..
IULIA- MARIA

CHERECHEȘ A.
FLAVIA-DIANA

CHERTES A.
GRIGORETAANDREEA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Steluțe
26.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Flori
26.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Flori
26.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Activitate cu conținut
matematic „Unde s-a
ascuns jucăria?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

Educarea limbajului
,,Gospodina” de Otilia
Cazimir- memorizare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

Activitate cu conținut
matematic „ Unde s-a
ascuns jucăria”? Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

lecție de
formare și
„Culori înfrățite” Pictură consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

lecție de
formare și
Activitate artistico-plastică consolidare a
,,Vaza cu flori” desen
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

lecție de
Educarea limbajului „Te recapitulare
rog să-mi dai” Joc didactic
și
sistematizare

DLC

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

lecție de
grupa mare
Exploratori 02.06.2022 Activitate practică ,,Câmp formare și
consolidare a
cu flori” - decupare și
priceperilor
Limba
10:45
lipire
și
română
deprinderilor

DOS

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

DEC

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:15

09:30

10:15

grupa mare
Stropi de
25.05.2022
rouă
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:45

10:45

09:30

10:15

Activitate
practică-,,Fluturașul”Lipire

DEC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

900

901

902

903

904

905

906

907

2139

3345

3356

educative in
gradinița de
copii

educative in
gradinița de
copii

"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Clopoței 31.05.2022

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CHIRA L. MARIApedagogia
PARASCHIVA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
25.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 30.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mică
formare și
Culori
02.06.2022 Activitate artistico-plastică
consolidare
a
„Mingi mari, mingi mici”
priceperilor
Modelaj
Limba
10:15
și
română
deprinderilor

limba si
literatura

Limba
română

limba si
literatura

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM

grupa mare 30.05.2022
Clopoței

CHIFOR O.
OCTAVIANICOLETA

CHIRAN I.
CĂTĂLINA-ANA

medii
invatator - educatoare

3477

medii
CHIRTES D. MARIA invatator - educatoare
ALEXANDRA

2820

medii
invatator - educatoare

2574

2308

2873

908

2401

909

1861

CÎMPEAN SI.
SIMINA-MARIA

medii
CÎMPEAN S-M.
invatator - educatoare
SIMONA-ANDRADA

CIOTA G.
MARIANA
FLORINA

CIUCAȘ P.
ANDREEA-IULIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografie
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator - educatoare

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CODREA G.
invatator - educator
LORENA-BIANCA
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
COJOCAR C.I.
DENISA-MARIA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

muzical Ritmizarea
cântecului

09:15

09:15

25.05.2022
09:30

grupa mare
Exploratori 02.06.2022
Limba
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

10:00

31.05.2022
10:15

grupa mică
Greierași 02.06.2022
Limba
română

09:30

grupa mică
Raze de
02.06.2022
soare
Limba
română

Limba
română

09:30

10:15

lecție de
Activitate cu conținut
matematic „Clownul” Joc recapitulare
și
logic
sistematizare

DȘ

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

Cunoașterea mediului
,,Cine a venit?”- Joc
didactic

lecție mixtă

DȘ

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

Cunoașterea mediului
,,Cine a venit?” - joc
didactic

lecție mixtă

DȘ

Chețan Adriana
/ Boca Ana

lecție de
Educarea limbajului
recapitulare
„Când se întâmplă?” - Joc
și
didactic
sistematizare

DLC

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

lecție de
formare și
Activitate practică:
consolidare a
,,Coronița cu flori”- Lipire priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Bortoș Roazlia,
Mălai Veronica

Activitate artisticoplastică: ,,Baloane
colorate” -Pictură

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Domeniul
Estetic Creativ

Activitate cu conținut
matematic ,,Spune ce ai
găsit” Joc logic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

Activitate cu conținut
matematic: „Unde s-a
ascuns jucăria”-Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

DEC

Maniu Florina
Alexandra
Mureșan Raluca

Educație muzicală
,,Înfloresc grădinile”

lecție mixtă

DEC

Rednic Roxana
Maria Goron

910

911

912

913

914

915

916

917

918

3104

3004

2167

3436

2541

2260

2785

3324

2957

COLCERIU I.
SIMONA-IOANA

CONȚ G. ALINADIANA

CORCHEȘ I.S.
BIANCA

COSTAN O.I.
PAULA-LARISA

romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Steluțe
03.06.2022 Educarea limbajului „În
lumea poveștilor” Joc
Limba
09:30
didactic
română

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa
mijlocie
lecție de
Mămăruțe 26.05.2022 Educarea limbajului: ”Eu recapitulare
spun una, tu spui multe” și
joc didactic
09:30
Limba
sistematizare
română

DLC

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina-Ioana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 02.06.2022

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Fluturasi 27.05.2022 Educarea limbajului: „Eu
spun una, tu spui multe” - recapitulare
și
Joc didactic
Limba
10:00
sistematizare
română

DLC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 30.05.2022

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

grupa mică
Licurici 27.05.2022

lecție de
formare și
Activitate artisticoconsolidare
a
plastica: ”Câmpul cu flori”
priceperilor
- dactilopictură
și
deprinderilor

DEC

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

DEC

Chețan Adriana
/ Boca Ana

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

CREFELEAN G.
RALUCA DENISA

medii
invatator - educatoare

Activitate cu conținut
matematic ,,Așază-mă la
locul meu!” - Joc didactic

DEC

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

26.05.2022

Reka

lecție de
grupa mică
Flori
27.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
consolidare a
,,Floricele colorate” priceperilor
dactilopictură
Limba
10:15
și
română
deprinderilor

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
COSTIȘOR V.
pedagogia
ALINA CRISTINA invatamantului primar
si prescolar

CRĂCIUN M.
MARIA

Cântec-predare Joc
muzical-ritmizarea
cântecului

Mercean Oana
Cristina /
Matean Andra
Claudia

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
invatator - educatoare
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

grupa
mijlocie
Norișor

10:00

DȘ

Limba
română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
COSTANTEA I-O.
pedagogia
OLIVIA-ANDREEA invatamantului primar
si prescolar

COZMA R.
RAMONA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

10:15

10:45

09:15

10:15

27.05.2022
10:15

Activitate practică:
,,Câmpul cu flori” Decupare și lipire

Educarea limbajului:
,,Jocul silabelor"- Joc
didactic

Educație muzicală ,,La
moară” Joc muzicalPredare Ritmizarea
cântecului

lecție mixtă

lecție mixtă

919

920

2817

3526

CRIȘAN G.A.
NICOLETAKARINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
CRIȘAN I. IOANAdupa ciclul i
ANDREEA
pedagogie muzicala
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

921

3466

CRIȘAN G-A.
GABRIELA-IULIA

922

2133

CRISAN I. ALINA
MIRELA

2514

CRISTEA EC.
CARMENADRIANA

923

924

925

926

927

1888

2618

1983

2572

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

superioare-scurta
durata
institutori - desen

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

grupa mare
Stropi de
25.05.2022
rouă
Limba
română

09:15

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 26.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
31.05.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 02.06.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 26.05.2022

Limba
română

Limba
română

10:15

10:00

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CROITORU I.
pedagogia
MIRELA-IZABELA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 31.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Flori
31.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 02.06.2022

CUPŞA I. IOANASIMONA

DAN T. IOANA
TITIANA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie - arheologie
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

Bârlea Denisa
Maria/ Șuteu
Ramona Ioana

DȘ

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina-|Ioana

lecție mixtă

DȘ

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

lecție de
Cunoașterea mediului
comunicare
,,Rechizitele școlarului” - și însușire de
Observare
noi
cunoștințe

DȘ

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

lecție de
Activitate practică
formare și
,,Coronițe pentru prinți și consolidare a
prințese” - decupare și
priceperilor
lipire
și
deprinderilor

DOS

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

lecție de
Cunoașterea mediului:
comunicare
,,Rechizitele școlarului” - și însușire de
Observare
noi
cunoștințe

DS

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

lecție mixtă

grupa
mijlocie
lecție de
25.05.2022
Mămăruțe
Cunoașterea mediului: ”Ce recapitulare
știi despre?” - joc didactic
și
09:30
Limba
sistematizare
română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

superioare-scurta
durata
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CSEREI S-V.
pedagogie
SORINA-TEOFANA
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

DȘ

,,Cine a venit?”- Joc
didactic

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:45

10:45

10:00

10:15

09:30

Activitate cu conținut
matematic: ”Spune ce ai
găsit!” - joc logic

Activitate practică:
,,Câmpul cu flori” Decupare și lipire

Activitate practică
,,Fluturașul” - lipire

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

Activitate artisticoplastică: ,,Baloane
colorate” - Pictură

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

928

929

930

931

932

933

2994

2558

2542

2204

2041

1883

934

2138

935

2216

936

3337

937

2822

938

3409

DASCĂL I. TIȚA
MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
DAVID M. DIANApedagogia
MARIA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

DODEA L. IOANA

medii
invatator - educatoare

medii
DODEA S. ANDREA invatator - educatoare

DRAGOSTE M.
OANA-CARMEN

DUCA E. BIANCA
LAVINIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
DUMITRAȘ G. ANA- invatator - educatoare
MARIA

DUNOIU M. ANAMARIA-LARISA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ELEKEȘ A.
pedagogia
PATRICIA-BIANCA invatamantului primar
si prescolar

FĂRCAȘ -.
FRANCESCA

FAUR G. OANAMARAGEORGIANA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa
27.05.2022 Educarea limbajului: „ Cei
lecție de
mijlocie
trei purceluși”, de S.
comunicare
Mămăruțe
Mihailov- Povestirea
și însușire de
09:30
educatoarei
noi
cunoștințe
Limba
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

02.06.2022
10:15

DLC

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Bortoș Roazlia,
Mălai Veronica

lecție de
Educarea limbajului:
recapitulare
„Când se întâmplă?”- Joc
și
didactic
sistematizare

DLC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

lecție de
Educarea limbajului
recapitulare
„Când se întâmplă?” Joc
și
didactic
sistematizare

DLC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

DEC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

DEC

Coroian Ioana
Sălăjan Amalia
Bianca

lecție de
Cunoașterea mediului
comunicare
,,Rechizitele școlarului” - și însușire de
observare
noi
cunoștințe

DȘ

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

Activitate artisticoplastică: ,,Floricele
colorate”-Pictură prin
ștampilare/amprentare

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 02.06.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
02.06.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
30.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mică
formare și
Steluțe
30.05.2022 Activitate artistico-plastică
consolidare
a
,,Baloane colorate” priceperilor
pictură prin ștampilare
Limba
10:15
și
română
deprinderilor

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Clopoței 31.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 30.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Steluțe
25.05.2022 ,,Cine a spus miau?”de V. comunicare
Suteev-povestirea
și însușire de
educatoarei
noi
Limba
09:30
cunoștințe
română

DLC

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Stropi de
,,A plecat mama la piață”
25.05.2022
rouă
Cântec-predare Joc
muzical-ritmizarea
10:00
cântecului
Limba
română

DEC

Bârlea Denisa
Maria/ Șuteu
Ramona Ioana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

10:00

10:00

10:00

09:30

Educație muzicală
,,Înfloresc grădinile”
Cântec-predare Joc
muzical-ritmizarea
cântecului

Cunoașterea mediului:
„Caută mama si puiul” Joc didactic

lecție mixtă

lecție mixtă

grupa mare 26.05.2022
Activitate cu conținut
lecție de
Fluturași
matematic: ”Cine știe mai recapitulare
bine?”
joc
didactic
și
10:00
sistematizare

DȘ

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

1885

2880

2527

2434

2522

2169

3340

2412

2490

2466

FAZAKAȘ M.E.
ALINA CRINA

FEHER NA.
CRISTINAALEXANDRA

FILIP L. EMILIALORENA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
FOCȘAN D. SILVIApedagogia
MĂDĂLINA
invatamantului primar
si prescolar

FOITOȘ V.
VALENTINA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
GALEA D. DORINApedagogia
REBECA
invatamantului primar
si prescolar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
GÂNSCĂ M..
pedagogia
MIHAELA-CORINA invatamantului primar
si prescolar

GEORGIU A.
MARIANA

GERMAN I-C.
LUCREȚIA

GERMAN E.
LARISA-EUGENIA

superioare-scurta
durata
institutori - desen

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
invatator - educatoare
psihologie

medii
invatator - educatoare

educative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

educative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 02.06.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
grupa
mijlocie
Norișor

DȘ

Mercean Oana
Cristina /
Matean Andra
Claudia

DLC

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

lecție de
Educarea limbajului:
recapitulare
„Când se întâmplă?”- Joc
și
didactic
sistematizare

DLC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Fluturasi 03.06.2022 Educarea pentru societate: comunicare
„Jocul emoțiilor” - Joc și însușire de
didactic
noi
Limba
10:45
cunoștințe
română

DOS

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 02.06.2022

DS

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Steluțe
25.05.2022

DOS

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
25.05.2022 ,,A plecat mama la piață”
Cântec-predare Joc
muzical-ritmizarea
Limba
10:00
cântecului
română

lecție mixtă

DEC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 27.05.2022

Cunoașterea mediului:
„Cu ce călătorim”- Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Activitate cu conținut
matematic: ,,Ne jucăm cu
cifrele” - Joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Bortoș Roazlia,
Mălai Veronica

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

DOS

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

30.05.2022
09:30

Cunoașterea mediului
,,Caută mama și puiul!”
Joc didactic

lecție mixtă

grupa mare
Stropi de
lecție de
27.05.2022 Educarea limbajului „Eu
rouă
spun una, tu spui multe” recapitulare
și
joc didactic
10:00
Limba
sistematizare
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

10:00

09:15

10:15

09:15

03.06.2022
10:15

Activitate cu conținut
matematic: ,,Al câtelea
fluturaș a zburat!” - Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
formare și
Activitate practică ,,Buline consolidare a
pe minge” - lipire
priceperilor
și
deprinderilor

grupa mare
lecție de
Albinute 03.06.2022 Educarea pentru societate: comunicare
„Jocul emoțiilot”- Joc
și însușire de
Limba
10:45
didactic
noi
română
cunoștințe

949

950

951

952

953

954

955

956

957

3165

3377

3392

1928

3017

2553

3539

3355

3095

GHERASIM B.N.
MATILDA

GHERGHEL A.C.
MAYA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator - educatoare

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
GHILA D-G. DIANA- invatator - educatoare
ANDREEA
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

GHIRAN I.
MIRELA-DIANA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
engleza - limba si
GHIȚĂ I. NATALIA
literatura
ȘTEFANIA
straina/materna
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
limba si literatura
studii de limba engleza
si literaturi anglo americane
superioare-scurta
durata
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
GORON C. SORINA
pedagogie
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

GRĂJDAN CM.
CRISTINABRISTENA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

GURAGATA C.
medii
DIANA- GABRIELA invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

GROZA A.
MARIANA

Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT

grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

27.05.2022 Educarea limbajului. ”Cei
lecție de
trei purceluși”, de S.
comunicare
Mihailov - povestirea
și însușire de
09:30
educatoarei
noi
cunoștințe

DLC

Bortos Rozalia,
Mălai Veronica

grupa mică
lecție de
Raze de
formare și
25.05.2022
soare
Activitate practică ,,Buline consolidare a
pe minge” - lipire
priceperilor
10:15
și
Limba
deprinderilor
română

DOS

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

lecție de
formare și
Activitate practică:
”Fluturașul” - decupare și consolidare a
priceperilor
lipire
și
deprinderilor

DOS

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona- Ioana

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

grupa mare
lecție de
Educarea limbajului ,,Fata
Exploratori 26.05.2022
comunicare
moșului și fata babei” de I. și însușire de
Creangă - povestirea
noi
Limba
09:15
educatoarei
cunoștințe
română

DLC

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

lecție de
formare și
”Buline pe minge” consolidare a
activitate practică- lipire priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Chețan Adriana
/ Boca Ana

grupa mare
Broscuțe 26.05.2022
Limba
română

10:45

grupa mică
Raze de 31.05.2022
soare
Limba
română

10:15

grupa
mijlocie
02.06.2022
Mămăruțe
Limba
română

10:15

grupa mică
Licurici 25.05.2022
Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

10:15

25.05.2022
10:15

Activitate practică
,,Fluturașul” - lipire

Activitate artisticoplastică: ,,Floricele
colorate”-Pictură prin
ștampilare/amprentar

Activitate practică
,,Buburuza pe frunză ”Lipire

grupa mare 26.05.2022
Activitate cu conținut
Clopoței
matematic „Cine știe mai
bine?” Joc didactic
10:00

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

958

959

960

961

962

963

964

965

2194

2453

2825

2140

2975

3364

1896

3528

HARAKLANYI M.T.
DORA

medii
invatator - educator

medii
HARFAȘ D. PAULA- invatator - educatoare
IULIA

HIDEG T. ALINACORINA

HOMONE G.
CARMEN-MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator - educatoare

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
HORȚ M. EMILIA- invatator - educatoare
OLIVIA
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

HOZA N. ANCAMARIA

ICLENZAN B.
CARMENCAMELIA

IGNA I. IOANAALINA

966

3398

IGNA I. DIANA

967

2950

ILEA D. REBECA

educative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

educative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

Limba
română

"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
grupa mare
Stropi de
02.06.2022
rouă
Limba
română

09:15

Activitate cu conținut
matematic ,,Al câtelea
fluturaș a zburat?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

Educarea limbajului:
„Silabe, cuvinte,
propoziții” - Joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

Educarea limbajului:
,,Jocul silabelor"-Joc
didactic

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DLC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

lecție de
formare și
Activitate practică
consolidare a
,,Fluturașul” - mototolire și
priceperilor
lipire
și
deprinderilor

DOS

Mercean Oana
Cristina /
Matean Andra
Claudia

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 03.06.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 30.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Raze de
lecție de
27.05.2022
soare
Educarea limbajului „Te recapitulare
rog să-mi dai” Joc didactic
și
09:30
Limba
sistematizare
română

DLC

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
lecție de
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
formare și
PROGRAM
25.05.2022
Activitate practică
Prichindeilor
PRELUNGIT
,,Buburuza pe frunză ” - consolidare a
priceperilor
"MICUL PRINȚ"
lipire
10:15
Limba
și
CLUJ-NAPOCA
română
deprinderilor

DOS

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
GRĂDINIȚA CU
lecție de
mijlocie
Educarea limbajului
PROGRAM
27.05.2022
comunicare
Prichindeilor
,,Găinușa
cea
moțată”
de
PRELUNGIT
și însușire de
C. Gruia-povestirea
"MICUL PRINȚ"
noi
09:30
Limba
educatoarei
CLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română

DLC

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

DOS

Bortoș Rozalia,
Mălai Veronica

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE

DȘ

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

Limba
română

Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română

grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

09:15

09:15

31.05.2022
10:15

25.05.2022
10:15

grupa mare
Broscute 26.05.2022
Limba
română

10:00

grupa
mijlocie
Norișor

27.05.2022

Limba
română

10:15

Activitate practică
”Fluturașul”- lipire

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
Activitate cu conținut
recapitulare
matematic: ”Cine știe mai
și
bine?”- joc didactic
sistematizare
Educație muzicală ,,La
moară” Joc muzicalpredare Ritmizarea
cântecului

lecție mixtă

DEC

Mercean Oana
Cristina Matean
Andra Claudia

968

969

2779

3329

970

3474

971

2996

972

973

974

975

976

977

2568

2995

2029

3103

2072

3378

ILIEȘ AV. MARIAȘTEFANIA

IOJA I. ISABELADIANA

medii
invatator - educatoare

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
invatator - educatoare
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
IVAZ T. CATALINA invatator - educatoare
MONICA

JALBĂ I. ALINA

medii
invatator - educator

gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română
Limba
română

Limba
română

Limba
română

gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Culori
26.05.2022

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mică
Greierași 27.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
consolidare a
”Câmpul cu flori” priceperilor
dactilopictură
Limba
10:15
și
română
deprinderilor

DEC

Solomon
Aurora, Cosma
Mihaela

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Educație muzicală: ”Zum,
Broscute 25.05.2022 zum, zum, albinuța mea!” cântec predare, joc
lecție mixtă
Limba
10:00
muzical- ritmizarea
română
cântecului

DEC

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Culori
27.05.2022 Educarea limbajului „Te
recapitulare
rog să-mi dai” - joc
și
Limba
09:30
didactic
sistematizare
română

DLC

Cîmpean
Andreea Nyegre
Edit Eniko

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 02.06.2022

DS

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

Limba
română

09:30

Educarea limbajului
,,Gospodina” de Otilia
Cazimir- memorizare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
studii universitare de
licenta / conversie
JULA M. ANAdupa ciclul i
MARIA-ANDRADA invatator - educatoare
pedagogie

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mică
Culori
27.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
consolidare a
,,Floricele colorate” priceperilor
dactilopictură
Limba
10:15
și
română
deprinderilor

DEC

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mare
Petale
30.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
consolidare
a
,,Personajul din povestea
priceperilor
preferată” - desen
Limba
10:45
și
română
deprinderilor

DEC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
KALLO M.. HELGApedagogia
RENATA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Clopoței 26.05.2022 Educarea limbajului ,,Fata comunicare
moșului și fata babei” de I. și însușire de
Creangă - povestirea
noi
Limba
09:15
educatoare
cunoștințe
română

DLC

Rednic Roxana /
Maria Goron
Reka

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

DȘ

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

DLC

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

JUDE H. DANA

JURJ D. CARLA

KISS E. KINGAREBEKA

KLAUBERT FE.
ELENA-DANIELA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

10:15

grupa mare
Stropi de
31.05.2022
rouă
Limba
română

10:00

grupa mică
Raze de 25.05.2022
soare
Limba
română

09:30

Activitate cu conținut
matematic: ,,Ne jucăm cu
cifrele”-Joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
Cunoașterea mediului
comunicare
,,Rechizitele școlarului” - și însușire de
Observare
noi
cunoștințe

,,Cine a zis miau?”de V.
Suteev-povestirea
educatoarei

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

2524

3123

3330

2196

3152

2134

2017

3354

2446

3402

2762

LĂCĂTUŞ I.
RAMONA-ADELA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
LAZĂ V. MIHAELApedagogia
CORINA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
LINGURAR V M.
pedagogia
ANDREEA-MARIA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
LIONTE-MALUŞ I.
pedagogia
IRINA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

LADOR G.
DOMNICA

LENART I.
KRISZTINA

LUNG I. MARIAIOANA

LUNGU G.
ANDREEA

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
LUPAȘ D.L. BIANCA
pedagogia
- DORINA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

limba si
literatura
romana, [...]

MACARIE O.
ANDRA

MAJA D.V. ALINACRISTINA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

DOS

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Chețan Adriana
/ Boca Ana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Greierași 27.05.2022 Educarea limbajului: ”Eu
spun una, tu spui multe!” - recapitulare
și
joc didactic
Limba
09:30
sistematizare
română

DLC

Solomon
Aurora, Cosma
Mihaela

Limba
maghiară

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mare
formare și
Petale
02.06.2022 Activitate practică ,,Câmp
consolidare
a
cu flori” - decupare și
priceperilor
lipire
Limba
10:45
și
română
deprinderilor

DOS

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mare
Exploratori 25.05.2022 ,,A plecat mama la piață” formare și
Cântec-predare Joc
consolidare a
muzical-ritmizarea
priceperilor
Limba
10:00
cântecului
și
română
deprinderilor

DEC

Racz Ildiko
Maria Lorinț
Roxana Denisa

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
31.05.2022

DȘ

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare 02.06.2022
Fluturasi
10:45
Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

Limba
română

26.05.2022 Educarea limbajului „Eu
spun una, tu spui multe”
Joc didactic
09:30

09:15

grupa mare
Stropi de 30.05.2022
rouă
Limba
română

09:15

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Clopoței 25.05.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 03.06.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 26.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT

grupa mare 30.05.2022
Broscuțe
10:00

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Activitate practică:
,,Câmpul cu flori”Decupare și lipire

09:15

10:00

09:15

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
Activitate cu conținut
matematic „Clownul” Joc recapitulare
și
logic
sistematizare

Educarea limbajului
„Jocul silabelor” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Bârlea Denisa
Maria Șuteu
Ramona Ioana

Cunoașterea mediului
,,Cine a venit?” - Joc
didactic

lecție mixtă

DȘ

Rednic Roxana /
Maria Goron
Reka

lecție de
Activitate artisticoformare și
plastică: ,,Flori colorate” - consolidare a
Pictură-tehinca suflării cu priceperilor
paiul
și
deprinderilor

DEC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

lecție mixtă

DEC

”Fata moșului și fata
babei”, de I. Creangă povestirea educatoarei

Educație muzicală:
,,Înfloresc grădinile”Cântec-predare Joc

sac Anca Ioana,
Tirean Simona
Ioana

989

990

991

1867

1864

2269

MAN P. DIANA
MARIA

MAN V.A. OANATEODORA

MĂNDĂNAC C.
ANCA- IOANA

992

2823

MĂRGINEAN FC.
DAIANAFLORENTINA

993

2404

MĂRGINEAN D.
MARIANA

994

995

996

997

998

2154

2638

3358

3467

2132

pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

instructiveducative in
gradinița de
copii

instructiveducative in
gradinița de
copii

PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mică
formare și
Flori
30.05.2022 Activitate artistico-plastică
consolidare
a
,,Baloane colorate” priceperilor
pictură prin ștampilare
Limba
10:15
și
română
deprinderilor

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Clopoței 30.05.2022

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 27.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 30.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Culori
02.06.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 26.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare 31.05.2022 Activitate artistico-plastică
lecție de
Petale
,Rechizitele școlarului” formare și
Modelaj
consolidare a
10:45
priceperilor
Limba
și
română
deprinderilor

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MARINA I.
pedagogia
BIANCA-IULIANA invatamantului primar
si prescolar

MARIȘ RD.
GEORGIANAMIHAELA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
invatator - educatoare
psihologie

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

MATEI V.
medii
CRISTINA-RODICA studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

MARIȘ N.
FLORENTINANICOLETA

MARTA V. MARIA

Limba
română
Limba
română

"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

muzical-ritmizarea
cântecului

09:15

09:15

10:45

09:30

31.05.2022
09:30

grupa mare
Fluturasi 31.05.2022
Limba
română
grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română

Limba
română

09:15

25.05.2022
10:15

09:30

DEC

Cîmpean
Andreea Nyegre
Edit Eniko

Educarea limbajului
„Jocul silabelor” - Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Rednic Roxana
Maria Goron
Reka

Cunoașterea mediului;
„Cu ce călătorim”- Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

DEC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

lecție de
formare și
Activitate artisticoconsolidare a
plastică: ,,Personajul din priceperilor
povestea prefereată” Desen
și
deprinderilor

Activitate cu conținut
matematic ,,Spune ce ai
găsit” Joc logic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

Activitate cu conținut
matematic „Al câtelea
fluturaș a zburat?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Chețan Adriana
/ Boca Ana

DS

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

Activitate cu conținut
matematic: ,,Robotul” -Joc lecție mixtă
logic

Activitate practică
,,Buburuza pe frunză ”lipire

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Mercean Oana
Cristina/
Matean Andra
Claudia

”Gospodina”- de O.
Cazimir - memorizare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

DEC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

psihopedagogie
speciala

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

2761

2720

2472

2050

2163

3122

3480

2841

3090

2137

gradinița de
copii

gradinița de
copii

LAZĂR" CLUJNAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MATEȘ V. MARIApedagogia
SIMONA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 31.05.2022

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
MATIŞ I. AURORA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 31.05.2022

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MAXIM A. CRINA
pedagogia
MARIA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 03.06.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Clopoței 26.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT

grupa mare 31.05.2022 Activitate artistico-plastică
lecție de
Clopoței
,Rechizitele școlarului” formare și
modelaj
consolidare a
10:45

MESEȘAN V.M.
IOANA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
istorie - istoria artei
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
MIHIȘ I. ANGELA- invatator - educatoare
CRISTINA

MITOCARU C.
ANA- MARIA

MOCIAN I.A.
ALEXIA-DAMARIS

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MOLDOVAN D.
pedagogia
ANDRADA-MĂLINA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MOLDOVAN AI.
pedagogia
DENISA AUGUSTA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

MOLDOVAN D.
DIANA-MIHAIELA

limba si
literatura
romana, [...]

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

DOS

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

DS

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

lecție de
Activitate artisticoformare și
plastică: ,,Flori colorate”- consolidare a
Pictură-tehnica suflării cu priceperilor
paiul
și
deprinderilor

DEC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mare
Exploratori 31.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
,Rechizitele școlarului” - consolidare a
priceperilor
modelaj
Limba
10:45
și
română
deprinderilor

DEC

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Steluțe
03.06.2022

lecție de
Activitate cu conținut
recapitulare
matematic ,,La magazin”
și
Joc didactic
sistematizare

DȘ

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

Activitate cu conținut
matematic ,,Așază-mă la
locul meu!”- Joc didactic

lecție mixtă

DȘ

Chețan Adriana
Boca Ana

Activitate artisticoplastică: ”Fluturașii
multicolori” - pictură

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

lecție de
Activitate artisticoformare și
plastică: „Câmp cu flori”- consolidare a
Pictură prin suflare cu
priceperilor
paiul
și
deprinderilor

DEC

Bortoș Roazlia,
Mălai Veronica

lecție de
Activitate practică
formare și
,,Coronițe pentru prinți și consolidare a
prințese” - decupare și
priceperilor
lipire
și
deprinderilor

DOS

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

10:15

09:15

10:00

10:15

26.05.2022
10:15

grupa mare
Fluturași 25.05.2022
Limba
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

Limba
română

10:45

30.05.2022
10:15

10:45

Activitate practică:
,,Fluturașul”- Lipire

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Activitate cu conținut
matematic: ,,Robotul” -Joc lecție mixtă
logic

DEC

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

1009

1010

1011

1012

1013

2496

MOLDOVAN N-C.
ALEXANDRAMĂDĂLINA

medii
invatator - educatoare

3456

MOLDOVEANUMUREȘANU G.
ANDREA

medii
educator - invatator

2014

1979

2964

MOLNAR M.
ALEXANDRA

MOȘ G. LUCIA

1872

1016

3484

MUREȘAN P.A.
ARIANA-PAULA

2754

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Culori
31.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Flori
03.06.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Greierași 03.06.2022 Educarea limbajului: „În
recapitulare
lumea poveștilor”- Joc
și
Limba
09:30
didactic
sistematizare
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Flori
30.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Flori
02.06.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturasi 02.06.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 31.05.2022 Educație muzicală: ,,Zum,
zum, zum, albinuța mea”Cântec predare Joc ritmic- lecție mixtă
Limba
09:30
Mergi cum bat
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

1015

1018

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

MUNTEAN P.
MARIA
MAGDALENA

2529

PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

MUNTEAN C.D.
DENISA

1017

instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MORAR V.
pedagogia
ANCUȚA-IONELA invatamantului primar
si prescolar

2509

1014

medii
invatator - educatoare

instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

medii
MUREȘAN A-L.
invatator - educatoare
ADINA-NICOLETA

MUREȘAN PG.
ANA-MARIA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

priceperilor
și
deprinderilor

grupa mică
lecție de
Licurici 03.06.2022 Educarea limbajului: „În
recapitulare
lumea poveștilor”- Joc
și
Limba
09:30
didactic
sistematizare
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

DLC

Bortoș Rozalia,
Mălai Veronica

DEC

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

lecție de
Activitate cu conținut
matematic „Fluturii vin la recapitulare
și
flori” Joc didactic
sistematizare

DȘ

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

DLC

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

lecție de
26.05.2022 Educarea limbajului: ”Eu
recapitulare
spun una, tu spui multe!” și
09:30
joc didactic
sistematizare

grupa mare
Stropi de 30.05.2022
rouă
Limba
română

DLC

10:00

09:30

10:15

09:30

09:30

09:15

Educație muzicală
,,Înfloresc grădinile”
Cântec-predare Joc
muzical-ritmizarea
cântecului

Activitate cu conținut
matematic ,,La magazin”
Joc didactic

lecție mixtă

Cunoașterea mediului
,,Caută mama și puiul!” joc didactic

lecție mixtă

DȘ

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

Activitate cu conținut
matematic ,,Spune ce ai
găsit” Joc logic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

Activitate cu conținut
matematic: ,,Al câtelea
fluturaș a zburat!”- Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

DEC

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

1019

1020

1021

3453

2486

2489

MUREȘAN D..
BIANCA-LAVINIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MUREȘAN RM.
pedagogia
RALUCA- OLIMPIA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MUREȘAN S.
pedagogia
SABRINA-TATIANA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

1022

3426

MUREŞAN C.
ALINA-RALUCA

1023

3086

MUREȘAN NC.
PAULA-MARIA

1024

1025

1026

1027

1028

1029

3408

2854

1881

2206

1919

2890

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

medii
MUREȘAN F. IUNIA- invatator - educatoare
FLORINA

MUREȘAN G.
MIHAELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
NAGHI A. INGRIDpedagogia
LORENA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
NAGY-CZONDI L.
pedagogia
JUDIT
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

NEGREA I.
FLORICA

medii
invatator - educatoare

NEGREA-ROBA A.
medii
MONICA-ADELA invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa
mijlocie
Iepurași

26.05.2022
10:15

Activitate cu conținut
matematic: ”Găsește-mi
locul!” - joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Activitate cu conținut
matematic: ,,Ne jucăm cu
cifrele” - Joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Bortoș |Roazlia,
Mălai Veronica

Limba
română
grupa
mijlocie
03.06.2022
Mămăruțe
Limba
română

10:15

grupa
lecție de
mijlocie
Educarea limbajului:
Mămăruțe 03.06.2022 „Iedul cu trei capre” de O. comunicare
și însușire de
P. Iași -Povestirea
noi
09:30
Limba
educatoarei
cunoștințe
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinuțe 26.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
26.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Culori
25.05.2022 ,,Cine a spus miau?”de V. comunicare
Suteev-povestirea
și însușire de
Limba
09:30
educatoarei
noi
română
cunoștințe

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Steluțe
30.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT

DȘ

Limba
română

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română

09:15

10:00

09:30

grupa
mijlocie
Note
muzicale

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

lecție de
Activitate cu conținut
recapitulare
matematic „Cine știe mai
și
bine?” - Joc didactic
sistematizare

Cunoașterea mediului
,,Caută mama și puiul!”
joc didactic

lecție mixtă

lecție de
30.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
consolidare a
,,Câmp cu flori” Pictură
priceperilor
prin suflare
10:15
și
deprinderilor

grupa mare
Petale
02.06.2022
Limba
română

”Fata moșului și fata
babei”, de I. Creangă povestirea educatoarei

09:15

30.05.2022
10:15

DS

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

DLC

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

DLC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

DȘ

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

DLC

Maniu Florina
Mureșan Raluca

DȘ

Coroian Ioana ./
Sălăjan Amalia
Bianca

DEC

Mercean Oana
Cristina Matean
Andra Claudia

Activitate cu conținut
matematic ,,Al câtelea
fluturaș a zburat?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

Cunoașterea mediului
,,Caută mama și puiul!”
Joc didactic

lecție mixtă

DȘ

Chețan Adriana
/ Boca Ana

DLC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

Limba
română
grupa mare 27.05.2022 Educarea limbajului „Eu
lecție de
Albinute
spun una, tu spui multe” - recapitulare
Joc didactic
și
10:00
sistematizare

1030

2429

NETEDU E.
MIHAELA

1031

3016

NICOLAE N-M.
DARIA-DENISA

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1914

2829

2946

1892

2971

2742

2192

3540

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

medii
NOSA IR. NARCIS- invatator - educatoare
IONUȚ

OLTEAN F A.
ANTONELAALEXANDRA

OLTEANU L.
LUCIANA ELENA

OLTEANU M. ANA MARIA

OSVATH DI.
CRISTINA- DIANA

PĂCURAR T.
AMALIA

PĂLTINIȘANU V.
LIGIA-MARIA

PANTEA L.
VALERIA-MARIA

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
invatator - educatoare
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educator

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

post liceal
educatoare - invatator

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

educative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

educative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
27.05.2022
PROGRAM
Prichindeilor
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
10:15
Limba
CLUJ-NAPOCA
română

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
lecție de
grupa mare
Broscuțe 03.06.2022 ctivitate artistico-plastică formare și
consolidare a
,,Flori colorate” Pictură- priceperilor
Limba
10:00
tehinca suflării cu paiul
și
română
deprinderilor
grupa mare
Exploratori 26.05.2022
Limba
română

10:00

grupa
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
30.05.2022
PROGRAM
Prichindeilor
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
09:30
Limba
CLUJ-NAPOCA
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 30.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Clopoței 27.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

09:15

09:15

09:30

grupa mare
Stropi de 02.06.2022
rouă
Limba
română

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

lecție de
Activitate cu conținut
recapitulare
matematic „Cine știe mai
și
bine?” Joc didactic
sistematizare

DȘ

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

Cunoașterea mediului
,,Caută mama și puiul!”
Joc didactic

lecție mixtă

DȘ

Pintea Roxana
Loredana Pop
Ana-Maria

Educarea limbajului:
,,Jocul silabelor"- Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

DȘ

Rednic Roxana /
Maria Goron
Reka

DEC

Chețan Adriana
/ Boca Ana

Cunoașterea mediului ,,Cu
ce călătorim?” joc didactic lecție mixtă

lecție de
30.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
consolidare a
,,Câmp cu flori” Pictură
priceperilor
prin suflare
10:15
și
deprinderilor

grupa
mijlocie
Mămăruțe 31.05.2022
Limba
română

DEC

10:00

Educație muzicală ,,La
moară” -predare Ritmizarea cântecului

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

Activitate cu conținut
matematic: ,,Al câtelea
fluturaș a zburat?” -Joc
didactic

lecție mixtă

DS

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

Educarea limbajului
„Când se întâmplă?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Bârlea Denisa
Maria /Șuteu
Ramona Ioana

grupa mică 25.05.2022
”Buline pe minge”lecție de
Greierași
activitate practică- lipire
formare și
consolidare a
10:15
priceperilor
Limba
și
română
deprinderilor

DOS

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

2658

2504

2844

2043

PÂNZARU D.
CORNELIADANIELA

medii
PĂRDUȚ A. NORA- invatator - educatoare
DANIELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

PĂTĂCEAN L-K.
HELGA-IULIA

3472

PETER I. ADELA
VIORICA

2078

1977

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

2592

3478

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PASTOR I. DIANApedagogia
IOANA
invatamantului primar
si prescolar

PĂUN O.L. MARA
ȘTEFANA

3418

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

PETREAN D.A.
BERNADETT

medii
invatator - educatoare

medii
educatoare

medii
invatator - educatoare

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PETREAN F.
DENISA-FLORINA invatator - educatoare
psihopedagogie
speciala
superioare-scurta
durata
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PETRIȘOR V.
institutori - desen
IOANA CARMINA
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
PETRUȚ C.
CAMELIA-ANA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 31.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 03.06.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
30.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 31.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscute 25.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Flori
25.05.2022

grupa mare
Broscuțe 25.05.2022

Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

Limba
română

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

10:15

30.05.2022
09:30

09:15

10:00

10:45

10:15

09:15

grupa mare
Stropi de 31.05.2022
rouă
Limba
română

09:15

grupa mică 31.05.2022
Culori
10:15
Limba
română

Cunoașterea mediului:
,,Rechizitele școlarului”Observare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DS

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

Activitate artisticoplastică: ,,Mingi mari,
mingi mici” - Modelaj

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

Cunoașterea mediului:
„Caută mama si puiul”Joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Bortoș Roazlia,
Mălai Veronica

Educarea limbajului
„Jocul silabelor” - joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

Cunoașterea mediului:
,,Rechizitele școlarului”Observare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DS

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

lecție de
formare și
Activitate practică:
consolidare a
”Fluturașii multicolori” - priceperilor
pictură
și
deprinderilor

DEC

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

lecție de
formare și
Activitate practică ,,Buline consolidare a
pe minge”- lipire
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Cîmpean
Andreea Nyegre
Edit Eniko

DȘ

Isac AncaIoana, Tirean
Simona

DȘ

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

Cunoașterea mediului:
”Aventuri la firul ierbii” lectură după imagini

lecție mixtă

lecție de
Activitate cu conținut
recapitulare
matematic „Clownul” Joc
și
logic
sistematizare

Activitate practică
,,Fluturașul” - lipire

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

2217

3089

2581

1997

2492

1995

1996

2977

1058

2587

1059

1986

PLOSCAR I..
MONIKA

POJAR L. IULIAFLORINA

POP C. DIANA

POP G. ALINA
CORINA

POP D-S. OANAALEXANDRA

POP IS. IOANACRISTINA

POP I.. IOANACAMELIA

POP D.T.
ȘTEFANIAGABRIELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
invatator - educatoare
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

medii
POP I-V. ȘTEFANIA invatator - educatoare

POP G. CORNELIA
IULIANA

gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Broscuțe 27.05.2022 Educarea limbajului: „Eu
spun una, tu spui multe”- recapitulare
și
Joc didactic
Limba
10:00
sistematizare
română

DLC

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Petale
26.05.2022 Educarea limbajului ,,Fata comunicare
moșului și fata babei” de I. și însușire de
Creangă Povestirea
noi
Limba
09:15
educatoarei
cunoștințe
română

DLC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 02.06.2022

DS

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
grupa mare
formare și
Exploratori 30.05.2022 Activitate artistico-plastică
,,Personajul din povestea consolidare a
priceperilor
preferată” - desen
Limba
10:45
și
română
deprinderilor

DEC

Raiz Ilciko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
Educarea limbajului:
comunicare
„Iedul cu trei capre” de O. și însușire de
P. Iași- Povestirea
noi
educatoarei
cunoștințe

DLC

Bortoș Roazlia,
Mălai Veronica

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Steluțe
31.05.2022

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Steluțe
31.05.2022

DȘ

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 25.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 31.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică 31.05.2022
Activitate cu conținut
lecție de
Flori
matematic „Fluturii vin la recapitulare
flori” joc didactic
și
09:30
sistematizare
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:15

03.06.2022
09:30

10:15

09:30

09:15

10:45

Activitate cu conținut
matematic: ,,Ne jucăm cu
cifrele”-Joc didactic

Activitate practică
,,Fluturașul” - lipire

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
Activitate cu conținut
recapitulare
matematic „Fluturii vin la
și
flori” Joc didactic
sistematizare

Cunoașterea mediului
,,Cine a venit?” Joc
didactic

lecție mixtă

DȘ

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

Activitate artisticoplastică: ,,Rechizitele
școlarului” - Modelaj

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

DȘ

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

3482

3333

3143

2145

2745

2884

2948

2601

1068

2835

1069

2046

POP F. FLORINAIONELA

medii
educator - invatator

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
POP MM. MIRELApedagogia
DANIELA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
POP D-C. ANDREEA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

POP I. LIANARALUCA

POPA I. IOANAALEXANDRA

POPOVICI I.V.
IOANA-ANCUȚA

medii
invatator - educatoare

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
invatator - educatoare
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 25.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

DEC

Pușcași Roxana,
Bâlc Uliana

lecție de
formare și
Activitate practică:
”Fluturași multicolori” - consolidare a
priceperilor
pictură
și
deprinderilor

DEC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

Educație muzicală: ”La
moară” - joc muzicalpredare. Ritmizarea
cântecului

lecție mixtă

DEC

Bortoș Rozalia,
Mălai Veronica

Activitate cu conținut
matematic „Al câtelea
fluturaș a zburat?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Mercean Oana
Cristina Matean
Andra Claudia

Activitate cu conținut
matematic: ,,Al câtelea
fluturaș a zburat?”-Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Bortoș Roazlia,
Mălai Veronica

lecție de
formare și
Activitate artisticoplastică: „Vaza cu flori” - consolidare a
priceperilor
Desen
și
deprinderilor

DEC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

lecție de
Educarea limbajului
comunicare
,,Găinușa cea moțată” de și însușire de
C. Gruia - povestirea
noi
educatoarei
cunoștințe

DLC

Mercean Oana
Cristina /
Matean Andra
Claudia

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa
lecție de
mijlocie
Activitate artisticoformare și
30.05.2022
Mămăruțe
plastică: „Câmp cu flori”- consolidare a
Pictură prin suflare cu
priceperilor
10:15
paiul
și
Limba
deprinderilor
română

DEC

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică 03.06.2022 Educarea limbajului „În
Flori
lumea poveștilor” Joc
didactic
09:30
Limba
română

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

RECE D-E. DIANAILARIA

grupa mare
Educație muzicală: ”Zum,
Fluturași 25.05.2022 zum, zum, albinuța mea” predare cântec, joc
lecție mixtă
Limba
10:00
muzical- ritmizarea
română
cântecului

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

RĂZOR G.
ANDREA-GERTRUD

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

superioare-scurta
durata
institutori - desen

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
PRECUP T.. MARIA
invatamantului primar
si prescolar

PURCEL AD.
ROXANA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română
grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română
grupa
mijlocie
Iepurași
Limba
română

10:45

27.05.2022
10:15

31.05.2022
09:30

31.05.2022
09:30

grupa mare
Albinute 27.05.2022
Limba
română

grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română

10:45

27.05.2022
09:30

grupa mare
Fluturasi 31.05.2022
Limba
română

10:45

Activitate artisticoplastică: ,,Rechizitele
școlarului” -Modelaj

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

3496

3433

2552

2725

2642

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
RÎZA AM. ADELApedagogia
ALEXANDRA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
ROMAN G-L. GINApedagogia
LORENA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

ROȘCAN I.
ANAMARIAGABRIELA

RUS G. DENISA

RUS G. ADRIANA
GABRIELA

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

1999

RUS AM.
TEODORAALEXANDRA

medii
invatator - educatoare

1858

RUS M-D.
ANDREEAROXANA

medii
invatator - educatoare

2961

1886

3336

RUS M. ADELAMARINA

RUSU I. IOANASIMINA

SĂLĂJAN C.
MIHAELA-MARIA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 25.05.2022

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Flori
25.05.2022 ,,Cine a spus miau?”de V. comunicare
Suteev-povestirea
și însușire de
educatoarei
noi
Limba
09:30
cunoștințe
română

DLC

Cîmpean
Andreea Nyegre
Edit Eniko

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 02.06.2022

DS

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
formare și
Activitate practică:
consolidare a
,,Coronița cu flori”-Lipire priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 31.05.2022

Activitate artisticoplastică: ,,Rechizitele
școlarului” -Modelaj

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

DOS

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 30.05.2022

Educație muzicală
,,Înfloresc grădinile”
Cântec-predare Joc
muzical-ritmizarea
cântecului

lecție mixtă

DEC

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

Cunoașterea mediului
,,Caută mama și puiul!”
Joc didactic

lecție mixtă

DȘ

Moisa Gabriela
Maria Marina
Andra Diana

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
Educarea limbajului
comunicare
,,Găinușa cea moțată” de și însușire de
C. Gruia - povestirea
noi
educatoarei
cunoștințe

DLC

Chețan Adriana
Boca Ana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
lecție de
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
formare și
PROGRAM
30.05.2022
Activitate
artistico-plastică
Prichindeilor
PRELUNGIT
,,Câmp cu flori” Pictură consolidare a
priceperilor
"MICUL PRINȚ"
prin suflare
10:15
Limba
și
CLUJ-NAPOCA
română
deprinderilor

DEC

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
formare și
Activitate artistico-plastică consolidare a
„Culori înfrățite” pictură priceperilor
și
deprinderilor

DEC

Rednic Roxana
Maria/ Goron
Reka

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

09:30

09:15

grupa
mijlocie
31.05.2022
Mămăruțe
Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:15

10:45

10:00

grupa mică
Raze de 30.05.2022
soare
Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

09:30

27.05.2022
09:30

grupa mare
Clopoței 25.05.2022
Limba
română

10:45

Educarea limbajului:
,,Cine a zis miau?”Povestirea educatoare

Activitate cu conținut
matematic: ,,Al câtelea
fluturaș a zburat!”- Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

2300

3023

SĂLĂTIOAN MG.
ARIANAGABRIELA

ŞANDRI R.
MĂDĂLINA

2968

SAV S V. ANCALIGIA

3003

SAVA G.
ALEXANDRA

2248

2479

2598

3504

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SCUTELNICU I.
pedagogia
BEATRICE-IOANA invatamantului primar
si prescolar

SCUTURICI C.
ANTONIATEODORA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SEBENI M-V.
pedagogia
FLAVIA-MIHAELA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba
straina/materna
pedagogia
invatamantului primar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

SELAGEA G.
CRINAGEORGIANA

1088

2289

SFECHIȘ T.
IUSTINA- ALINA

1089

2058

SFERLE D. ELENAMARIA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică 02.06.2022 Activitate artistico-plastică
lecție de
Raze de
„Mingi mari, mingi mici” formare și
soare
Modelaj
consolidare a
10:15
priceperilor
și
Limba
deprinderilor
română
grupa mare
Stropi de
26.05.2022
rouă
Limba
română

10:45

grupa mică
Culori
26.05.2022
Limba
română

10:15

lecție de
formare și
Activitate practică
consolidare
a
,,Coronițe pentru prinți și
prințese” decupare și lipire priceperilor
și
deprinderilor

Activitate cu conținut
matematic „ Unde s-a
ascuns jucăria”? Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
grupa mică
Steluțe
27.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
consolidare a
,,Floricele colorate” priceperilor
Limba
10:15
dactilopictură
și
română
deprinderilor

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Clopoței 02.06.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinute 03.06.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 31.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Greierași 25.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
lecție de
PROGRAM
02.06.2022
Activitate cu conținut
Prichindeilor
PRELUNGIT
matematic ,,Te rog să-mi recapitulare
și
"MICUL PRINȚ"
dai” Joc logic
09:30
Limba
sistematizare
CLUJ-NAPOCA
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

Limba
română
Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:00

09:15

09:15

09:30

DEC

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

DOS

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

DȘ

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

DEC

Coroian Ioana /
Sălăjan Amalia
Bianca

Educarea limbajului
„Când se întâmplă?” Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

Educarea limbajului:
„Silabe, cuvinte,
propoziții”- Joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

DS

sac Anca Ioana,
Tirean Simona
Ioana

DLC

Cosma Mihaela,
Solomon
Aurora

DȘ

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

Activitate cu conținut
matematic: ,,Robotul”-Joc lecție mixtă
logic

”Cine a spus Miau?” povestirea educatoarei

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

grupa mare 31.05.2022
Activitate cu conținut
lecție de
Exploratori
matematic „Clownul” Joc recapitulare
logic
și
08:45
sistematizare
Limba
română

DȘ

Racz Ildiko
Maria Lorinț
Roxana Denisa

si prescolar

1090

1091

1092

3483

SFRANCIOG N.
ANA-ALEXANDRA

2899

SIGHIARTĂU V.
EMANUELA VALENTINA

2287

1093

3128

1094

2223

STRĂJAN E-M.
BIANCA-RALUCA

1096

1097

2876

2425

2281

1098

1925

1099

2493

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SOAMEȘ N. TANIA
teologie ortodoxa
pastorala
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

STAN N.
NICOLETA-ILEANA

1095

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SUHĂIANU G-V.
pedagogia
CLAUDIA ROXANA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SZABO A.
pedagogia
ANDREEA-TIMEA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

SUCIU V.. DIANA

ŞUTEU A.
ALEXANDRA

SZASZ S. ANAVERONICA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

Limba
română
Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Fluturași 25.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
27.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

Limba
română

grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

09:15

10:45

02.06.2022
09:30

Cunoașterea mediului:
”Aventuri la firul ierbii” lectura după imagini

DȘ

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

DEC

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Chețan Adriana
/ Boca Ana

lecție mixtă

DȘ

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

DȘ

Racz Ildiko
Maria Lorinț
Roxana Denisa

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

lecție mixtă

lecție de
formare și
Activitate artistico-plastică consolidare a
,,Vaza cu flori” - desen
priceperilor
și
deprinderilor

Activitate cu conținut
matematic ,,Te rog să-mi
dai” Joc logic

grupa
GRĂDINIȚA CU
mijlocie 26.05.2022
PROGRAM
Activitate cu conținut
Prichindeilor
PRELUNGIT
matematic ,,Așază-mă la
"MICUL PRINȚ"
10:15
locul meu!” - joc didactic
Limba
CLUJ-NAPOCA
română
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Broscuțe 27.05.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 27.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
Activitate artistico-plastică formare și
,,Floricele colorate”
consolidare a
pictură prin
priceperilor
ștampilare/amprentare
și
deprinderilor

DEC

Chețan Adriana
/ Boca Ana

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
lecție de
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
formare și
PROGRAM
31.05.2022
Activitate practică
Prichindeilor
consolidare
a
PRELUNGIT
,,Fluturașul” - mototolire și
priceperilor
"MICUL PRINȚ"
lipire
10:15
Limba
și
CLUJ-NAPOCA
română
deprinderilor

DOS

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

limba si
literatura
romana, [...]
instructiv-

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC

Limba
română

Limba
română

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT

Limba
română

Limba
română

09:15

09:15

Cunoașterea mediului:
„Cu ce călătorim”- Joc
didactic

Cunoașterea mediului ,,Cu lecție mixtă
ce călătorim?” Joc didactic

grupa mică
Rază de
03.06.2022 Educarea limbajului „În
soare
lumea poveștilor” Joc
didactic
09:30
Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

02.06.2022
10:15

grupa mică 03.06.2022
Licurici
10:15

Activitate artisticoplastică: ,,Mingi mari,
mingi mici” - Modelaj

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor

DEC

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

2012

2426

3114

3413

1920

1931

2972

2298

2188

2882

educative in
gradinița de
copii

educative in
gradinița de
copii

"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SZEKELY I. OANApedagogia
MARIA
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Stropi de
30.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
rouă
consolidare a
,,Personajul din povestea
priceperilor
preferată” - desen
10:45
Limba
și
română
deprinderilor

DEC

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Broscuțe 03.06.2022 Educație pentru societate
recapitulare
„Jocul emoțiilot” joc
și
didactic
Limba
10:45
sistematizare
română

DOS

Isac Anca
Ioana, Tirean
Simona Ioana

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

DLC

Mercean Oana
Cristina /
Matean Andra
Claudia

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Pușcașu
Roxana, Bâlc
Uliana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Raze de
30.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
soare
consolidare
a
,,Baloane colorate” Pictură
priceperilor
prin ștampilare
10:30
Limba
și
română
deprinderilor

DEC

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

DȘ

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
lecție de
Raze de
27.05.2022 Activitate artistico-plastică formare și
soare
consolidare a
,,Floricele colorate” priceperilor
dactilopictură
10:15
Limba
și
română
deprinderilor

DEC

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra Diana

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

grupa
lecție de
GRĂDINIȚA CU
mijlocie
Activitate artistico-plastică formare și
PROGRAM
Prichindeilor 02.06.2022
,,Floricele
colorate”
consolidare
a
PRELUNGIT
pictură prin
priceperilor
"MICUL PRINȚ"
10:15
Limba
ștampilare/amprentare
și
CLUJ-NAPOCA
română
deprinderilor

DEC

Pintea Roxana
Loredana / Pop
Ana-Maria

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Racz Ildiko
Maria /Lorinț
Roxana Denisa

lecție de

DEC

Bârlea Denisa

TĂMAȘ G.I.
ANDREEAGABRIELA

medii
TEODOREANU C G. invatator - educatoare
DELIA-SORANA

TIMANDI S.
MIHAELARAMONA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

Limba
română

"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română

și
deprinderilor

lecție de
26.05.2022 Educarea limbajului „Eu
recapitulare
spun una, tu spui multe” și
09:30
Joc didactic
sistematizare

grupa mare
Fluturași 26.05.2022
Limba
română

09:15

”Fata moșului și fata
babei”, de I. Creangăpovestirea educatoarei

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
TODEAN A.
pedagogia
ANDREEA-MARIA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
TODEREAN A.
pedagogia
DANIELA MARIA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română
Limba
română
Limba
engleză

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 02.06.2022

limba si

Limba

limba si

CENTRUL NR. 2:

GRĂDINIȚA CU

grupa mare 27.05.2022 Activitate artistico-plastică

TÎMPĂNAR I.
AURICA-ELENA

ȚINEGHE M.M.
DENISA-MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
TODORAN G.
limba si literatura
GIANINA-FLORINA
romana - limba si
literatura engleza
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar
TOMA I. SANDRA-

studii universitare de

grupa mică
Raze de
31.05.2022
soare
Limba
română

Limba
română

09:30

09:15

lecție de
Activitate cu conținut
recapitulare
matematic „Fluturii vin la
și
flori” Joc didactic
sistematizare

Activitate cu conținut
matematic ,,Al câtelea
fluturaș a zburat?” Joc
didactic

DAIANA

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

3055

3352

2850

3427

licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
TOMȘA C.A.
pedagogia
LARISA-DARIANA invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

TOMUȘ NE.
DAIANA-MARIA

medii
invatator - educatoare

medii
TOPAN G. MARIA- invatator - educatoare
RODICA

TOTHEZAN T.
ELISABETATEODORA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

3039

TUȘA A.
ALEXANDRATEODORA

medii
invatator - educatoare

2064

UNGUR I.
CAMELIAMĂDĂLINA

medii
invatator - educatoare

3360

3366

2148

3350

medii
URSU G.A. ADINA- invatator - educatoare
CAMELIA

medii
URSU C. CRISTINA invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
URSUȚ G. ALINApedagogia
GABRIELA
invatamantului primar
si prescolar
UȚIU I. ALINAMARIA

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

Stropi de
rouă

10:45

,,Vaza cu flori” desen

Limba
română

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Petale
26.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Clopoței 25.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 30.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Mămăruțe 26.05.2022

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

10:45

10:00

10:15

10:15

formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
Activitate practică
formare și
,,Coronițe pentru prinți și consolidare a
prințese” - decupare și
priceperilor
lipire
și
deprinderilor

Maria / Șuteu
Ramona Ioana

DOS

Petean Ancuța /
Molie AnaMaria

Educație muzicală ,,A
plecat mama la piață” predare Joc muzicalritmizarea cântecului

lecție mixtă

DEC

Rednic Roxana
Maria / Goron
Reka

Activitate cu conținut
matematic: „Unde s-a
ascuns jucăria”- Joc
didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DS

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

Activitate cu conținut
matematic ”Găsește-mi
locul!”- joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DȘ

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina-Ioana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Stropi de 26.05.2022 Educarea limbajului ,,Fata
rouă
moșului și fata babei” de I. comunicare
și însușire de
Creangă - povestirea
09:15
noi
educatoarei
Limba
cunoștințe
română

DLC

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Stropi de
formare și
31.05.2022 Activitate artistico-plastică
rouă
consolidare a
,Rechizitele școlarului” - priceperilor
10:45
modelaj
și
Limba
deprinderilor
română

DEC

Bârlea Denisa
Maria / Șuteu
Ramona Ioana

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA
GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa
mijlocie
Norișor
Limba
română

25.05.2022
09:30

grupa mică
Culori
03.06.2022
Limba
română
grupa
mijlocie
Note
muzicale
Limba
română

09:30

31.05.2022
10:15

Cunoașterea mediului
,,Cine a venit?” - Joc
didactic

lecție mixtă

DȘ

Mercean Oana
Cristina /
Matean Andra
Claudia

Cunoașterea mediului
,,Cine a venit?” - joc
didactic

lecție mixtă

DȘ

Maniu Florina
Alexandra /
Mureșan Raluca

DOS

Chețan Adriana
Boca Ana

DEC

Cîmpean
Andreea /
Nyegre Edit
Eniko

lecție de
formare și
Activitate practică
consolidare
a
,,Fluturașul” - mototolire și
priceperilor
lipire
și
deprinderilor

grupa mică 02.06.2022 Activitate artistico-plastică
lecție de
Flori
„Mingi mari, mingi mici” - formare și
Modelaj
consolidare a
10:15
priceperilor
Limba
română

gradinița de
copii

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

2001

2052

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
VĂDEAN T. CRINA
licenta / conversie
ALINA
dupa ciclul i
stiinta mediului
geografie
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

VAIDA I.
VICTORIAEMANUELA

3416

VĂLEAN A.P.
ADRIANA-ROXANA

2613

VARADI O. ANA
TEODORA

3325

2840

VARVARI I.
VERONICA

VESA D. BIANCA

3406

VIDREAN V.
ANDREA- VIORELA

3458

VÎRTAN N.D.
MIOARA
ANTONELA

1128

2869

1129

3729

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

medii
invatator - educatoare

medii
invatator - educatoare

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

medii
invatator - educatoare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogia
VLAICU I. IOANA
invatamantului primar
si prescolar
ACONSTANTINESEI studii universitare de

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

gradinița de
copii

LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română
Limba
română
Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 30.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Exploratori 31.05.2022

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
Albinuțe 26.05.2022

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA"
CLUJ-NAPOCA

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii
limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA
CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

Limba
română

limba si
literatura
romana, [...]
instructiveducative in
gradinița de
copii

matematica

Limba

matematica

și
deprinderilor

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

DLC

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

lecție de
Cunoașterea mediului
comunicare
,,Rechizitele școlarului” - și însușire de
Observare
noi
cunoștințe

DȘ

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

lecție de
formare și
Activitate practică:
consolidare a
”Fluturașul” - decupare și priceperilor
lipire
și
deprinderilor

DOS

Cucura Raluca,
Mureșan
Cristina

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

DLC

Moisa Gabriela
Maria / Marina
Andra

grupa mică
lecție de
Licurici 27.05.2022 Educarea limbajului: ”Eu
spun una, tu spui multe” - recapitulare
și
joc didactic
Limba
09:30
sistematizare
română

DLC

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

DS

Horvat Raluca,
Jimborean
Cristina Ioana
Adriana

DOS

Maniu Florina
Mureșan Raluca

DȘ

Cosma Mirela,
Cărhaț Oana

DLC

Racz Ildiko
Maria / Lorinț
Roxana Denisa

Recapitulare

Mocan

Limba
română

Limba
română

Limba
română

09:45

10:00

10:45

grupa mică
Rază de 26.05.2022
soare
Limba
română

08:30

grupa
mijlocie
Mămăruțe 30.05.2022
Limba
română

09:30

Educarea limbajului
„Jocul silabelor” - joc
didactic

Educarea limbajului
,,Gospodina” de Otilia
Cazimir - memorizare

Cunoașterea mediului :
„Caută mama si puiul”Joc didactic

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

lecție de
formare și
Activitate practică ,,Buline consolidare a
pe minge” - lipire
priceperilor
și
deprinderilor

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Culori
25.05.2022

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"POIENIȚA" STRUCTURA 1
CLUJ-NAPOCA

grupa mică
Licurici 26.05.2022

CENTRUL NR. 2:
COLEGIUL
NAȚIONAL
PEDAGOGIC
"GHEORGHE
LAZĂR" CLUJNAPOCA

GRĂDINIȚA CU
PROGRAM
PRELUNGIT
"MICUL PRINȚ"
CLUJ-NAPOCA

grupa mare
lecție de
Exploratori 27.05.2022 Educarea limbajului „Eu
spun una, tu spui multe” recapitulare
și
joc didactic
Limba
10:00
sistematizare
română

CENTRUL NR. 6:

ȘCOALA

Limba
română

Limba
română

10:15

10:15

Activitate cu conținut
matematic: ”Spune ce ai
găsit!”- joc logic

clasa a VII-a 30.05.2022 Probleme care se rezolvă

lecție mixtă

lecție de

M. ANDREEA

licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica

1130

2547

BACOS R.I.
ROBERTA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica

1131

2297

BESSENYEIKOVACS S.
KAROLINA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematici aplicate

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

3737

3287

2584

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
BUIA A. CORNELIA
matematica
informatica

BULZAN MD.
BIANCA-DENISA

CERNEA N.M.
OTILIA-SIDONIA

3236

CHIFOR N.
CĂLINA-MARIA

3074

COZMA T. MARIA
ADRIANA

3250

2369

2037

3754

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
matematica
matematica didactica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematica informatica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
matematica
matematica didactica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematica informatica

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CSÀKI E. BARBARA
matematica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
CSEH G. TÜNDE
informatica
matematica
matematica didactica
CSOLPAN V.D.
IULIA-DANIELA
CUCU V.. ANDREIGABRIEL

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
matematica
metode moderne in

română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
germană

matematica

Limba
maghiară
Limba
maghiară

matematica

Limba
maghiară
Limba
maghiară

matematica

matematica

Limba
română

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba maghiară

matematica

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
A
cu ajutorul ecuațiilor și al
12:00
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
sistemelor de ecuații
"ION
CLUJ-NAPOCA
Limba
AGÂRBICEANU"
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
clasa a V-a
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
A
27.05.2022 Unități de măsură pentru
GIMNAZIALĂ
arie. Aria pătratului și a
"ION
"ION
dreptunghiului.
AGÂRBICEANU"
Limba
09:00
AGÂRBICEANU"
Transformări
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
ȘCOALA
ȘCOALA
A
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Sisteme de ecuatii
"ION
"IOAN BOB"
Limba
10:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
clasa a VI-a
ȘCOALA
ȘCOALA
B
03.06.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"ION
"ION
Limba
10:00
AGÂRBICEANU" AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
ȘCOALA
ȘCOALA
C
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"ION
"ION
AGÂRBICEANU"
Limba
09:00
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
clasa a VIIIȘCOALA
ȘCOALA
a
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
A
"ION
"ION
AGÂRBICEANU"
10:00
AGÂRBICEANU"
Limba
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

matematica

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
NAȚIONAL
GIMNAZIALĂ
"GEORGE
"ION
AGÂRBICEANU" COȘBUC" CLUJNAPOCA
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

matematica

matematica

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"ION
"IOAN BOB"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"ION
"ION
AGÂRBICEANU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

08:00

clasa a VI-a
G2
07.06.2022
Limba
germană

11:00

clasa a VII-a
A
25.05.2022
Limba
maghiară

08:00

clasa a IX-a
C
02.06.2022
Limba
maghiară

08:00

clasa a V-a
E
26.05.2022
Limba
română

09:00

Luminița

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Unități de măsură

Balica Paula

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

Ecuatii in Q

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Multimea numerelor
rationale

Muresan
Daniela

Operatii cu fractii ordinare

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

clasa a V-a
E
26.05.2022
Limba
română

recapitulare
și
sistematizare

Reprezentarea şi
interpretarea unor
dependenţe funcţionale
prin tabele, diagrame şi
grafice

lecție de
comunicare Elemente de organizare
și însușire de
a datelor
noi
cunoștințe

Pop Ana

Conul

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Corpuri rotunde

Mesesan
Bogdan

Operatii cu numere
raționale

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Numere raționale

Basa Corina

Criterii de asemanare a
triunghiurilor

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Asemanarea
triunghiurilor

Fülöp Tünde
Emese

Teorema cosinusului

lecție de
comunicare
și însușire de Aplicatii geometrice ale Kovács Márta
trigonometriei
noi
cunoștințe

lecție de
Operatii cu fractii zecimale recapitulare
și
sistematizare

clasa a V-a 03.06.2022 Unități de măsură pentru
lecție de
A
volum. Volumul cubului și comunicare
al paralelipipedului
și însușire de
09:00
dreptunghic. Transformări
noi
Limba
cunoștințe
română

Recapitulare

Mocan
Luminița

Unități de măsură

Balica Paula

predarea matematicii

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1877

2238

2039

3001

3740

2083

2365

2097

1866

1150

3756

1151

3734

1152

2098

DOBRE R.. DELIAMARIA

DUMA M.C.
NICOLETAMARCELA

ENĂCHIOIU V.
MARTA

FORTUNA V.
VICTORIA

GÁL-MÁTÉ I.
ESZTER

GHEORGHE C.
CRISTINA

GHIURUŢAN M.B.
GEORGEEMANUEL

GOIA F. ALINA
MARIA

GRINDEANU M.R.
IULIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
HALASZ A. CSILLA
matematica

HOBLEA I. VASILE
EUSEBIU
HORVATH E.F.
HAJNAL-ILEANA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
inginerie matematica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar

matematica

matematica

Limba
română

matematica

matematica

Limba
română

matematica

Limba
maghiară
Limba
maghiară

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
maghiară

matematica

Limba
română

matematica

Limba
maghiară

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
REFORMAT
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
C
30.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
B
30.05.2022

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
ȘCOALA
ȘCOALA
C
26.05.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"ION
"ION
AGÂRBICEANU"
Limba
08:00
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

matematica

Limba
română
Limba
română

Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

matematica

matematica

Limba română

matematica

matematica

matematica

clasa a IX-a
B
27.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a VII-a
A
26.05.2022
Limba
română

12:00

clasa a IX-a
A
25.05.2022
Limba
română

11:00

clasa a X-a
C
27.05.2022
Limba
română

11:00

clasa a X-a
C
26.05.2022
Limba
maghiară

Limba
română

Limba
română

08:00

Baicu Voichita

lecție de
Teorema lui Thales,
recapitulare
reciproca teoremei lui
și
Thales, teorema bisectoarei
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

lecție de
comunicare
Pozitia relativa a unei
și
însușire
de
drepte fata de o parabola
noi
cunoștințe

Functia de gradul al
doilea

Pop Simona
Maria

lecție de
comunicare
Ecuații ale dreptei în plan și însușire de
noi
cunoștințe

Geometrie - Ecuațiile
dreptei

Baicu Voichita

lecție de
formare și
Distanța de la un punct la consolidare a
o dreaptă
priceperilor
și
deprinderilor

Geometrie

Nagy Magdolna

Funcția de gradul II

Morar Dana

Relațiile lui Viete

10:00

11:00

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
clasa a VII-a
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
D
26.05.2022
GIMNAZIALĂ
"ION
"ION
AGÂRBICEANU"
Limba
10:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
clasa a X-a
ȘCOALA
LICEUL
C
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEOLOGIC
"ION
REFORMAT
Limba
08:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
clasa a V-a
ȘCOALA
ȘCOALA
D
30.05.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"ION
"IOAN BOB"
Limba
08:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
LICEUL
clasa a X-a 25.05.2022
ȘCOALA
TEOLOGIC
A
GIMNAZIALĂ
REFORMAT
09:00
"ION
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Aplicatiile
trigonometriei in
geometria plana

Produsul scalar a doi
vectori

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Elemente de statistică
matematică

lecție de
comunicare Elemente de organizare
și însușire de
a datelor
noi
cunoștințe

Morar Dana

Calculul elementelor in
poligoanele regulate

lecție de
comunicare
Relatii metrice in
și însușire de triunghiul dreptunghic
noi
cunoștințe

Pop Ana

Calculul elementelor in
poligoanele regulate

lecție de
comunicare
Relatii metrice in
și însușire de
triunghiul dreptunghic
noi
cunoștințe

Muresan
Daniela

Binomul lui Newton

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Combinatorica

Fülöp Tünde
Emese

Metode aritmetice de
rezolvare a problemelor

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

Combinări

lecție de
Probleme de numărare Nagy Magdolna
comunicare
și însușire de

matematica informatica

1153

2988

IANC DV.
RUXANDRA
VALENTINA

1154

3759

IROD V. VASILICA
SORINA

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

2713

JARDA N.
LUMINIȚA-LIANA

2371

LUP V.I.
ALEXANDRUVASILE

2022

MĂDUŢA I.
ALEXANDRAIOANA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematica - fizica

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematica - fizica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
matematica
metode moderne in
predarea matematicii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
matematica
matematica didactica

3024

MIHERȚA L.
MARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica

2913

MOLDOVAN S.
ALEXANDRA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica

2362

2093

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MUREȘAN I. IOANA
matematica
informatica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
NASTAI G. SORINA
matematica
ANA MARIA
informatica
matematica
matematica didactica

1162

3769

NEGRU E..
MIHAELA-LAVINIA

1163

3177

PACSO Z.. ETELE

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica

AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

matematica

Limba
română

matematica

matematica

Limba
română

matematica

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

Limba
maghiară

noi
cunoștințe

CENTRUL NR. 6:
clasa a VIIIȘCOALA
lecție de
ȘCOALA
a
26.05.2022
GIMNAZIALĂ
comunicare
GIMNAZIALĂ
A
"ION
Trunchiul de con
și însușire de
"ION
AGÂRBICEANU"
12:00
noi
AGÂRBICEANU"
Limba
CLUJ-NAPOCA
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA
română
CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
clasa a V-a
lecție de
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
B
02.06.2022
Masura unui unghi.
comunicare
GIMNAZIALĂ
"ION
Congruenta si clasificarea și însușire de
"ION
AGÂRBICEANU"
unghiurilor
noi
Limba
12:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

Corpuri rotunde

Mesesan
Bogdan

Unghiul

Pop Ana

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
A
26.05.2022

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
B
26.05.2022

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
lecție de
B
31.05.2022 Unități de măsură pentru comunicare
arie. Aria
și însușire de
pătratului/dreptunghiulu
noi
Limba
11:00
cunoștințe
română

Unități de măsură

Baicu Voichita

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

lecție de
Aplicații trigonometrice în
clasa a IX-a 02.06.2022
comunicare
geometria
plană
B
și însușire de
rezolvarea triunghiurilor,
noi
08:00
aria triunghiului
cunoștințe

Aplicatiile
trigonometriei in
geometria plana

Baicu Voichita

COLEGIUL
TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

clasa a X-a
A
27.05.2022

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

Metode de numarare

Pop Simona
Maria

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

Recapitulare

Mocan
Luminița

matematica

matematica

matematica

Limba
română

matematica

matematica

Limba
maghiară

matematica

clasa a VII-a
D
27.05.2022
Limba
română

Limba
română

Limba
română

Limba
română

08:00

08:00

10:00

09:00

clasa a VII-a
D
27.05.2022
Limba
română

09:00

Sisteme de ecuatii

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

Teorema cosinusului

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Aplicatii ale
trigonometriei in
geometria plana

Pop Simona
Maria

Elemente de calcul
financiar

Binomul lui Newton

lecție de
comunicare
și însușire de Matematici financiare
noi
cunoștințe

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

lecție de
Teorema lui Thales,
recapitulare
reciproca teoremei lui
și
Thales, teorema bisectoarei
sistematizare

Pop Simona
Maria

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
clasa a VII-a
Reprezentarea şi
lecție de
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
D
25.05.2022
interpretarea unor
comunicare
GIMNAZIALĂ
Elemente de organizare
Muresan
"ION
dependenţe funcţionale și însușire de
"ION
a datelor
Daniela
AGÂRBICEANU"
prin tabele, diagrame şi
noi
Limba
11:00
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
grafice
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
clasa a VI-a
lecție de
ȘCOALA
LICEUL
A
02.06.2022 Cazurile de congruenta a comunicare
GIMNAZIALĂ
TEOLOGIC
Congruenta
triunghiurilor
și însușire de
Kovács Márta
"ION
REFORMAT
triunghiurilor
dreptunghice
noi
Limba
12:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
cunoștințe
maghiară
CLUJ-NAPOCA

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

3715

3732

3018

3050

2091

PALADE C.
MONICA-ULIANA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
matematica
matematici avansate
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PĂUCEAN I..
matematica
AMALIA-CRUCIȚA
informatica

PETRA I. ANAMARIA

PINTILIE LN.
DIANA CĂTĂLINA

superioare-lunga
durata /
POPA A.. CRISTINApostuniversitar
ANDREA
matematica economica

2477

POPOVICI-TAȘCĂ
G. BIANCAALEXANDRINA

2158

PORFIRE N.
MĂDĂLINANICOLETA

2347

3030

3288

1174

3707

1175

1915

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
matematica
matematica aplicata
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica

PUIA A. ADELAFLAVIA

RADU Ș. ȘTEFANIAMARIA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematici aplicate
informatica aplicata

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
RUSU V.C. RALUCA
matematica
CORINA
informatica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
SÂMPĂLEAN I.
dupa ciclul i
OVIDIUmatematica
SEBASTIAN
informatica
STOIAN E-C.

superioare-lunga

matematica

Limba
română
Limba
engleză

matematica

Limba
engleză

matematica

Limba
română
Limba
engleză

matematica

matematica

Limba română

Limba
română

Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
engleză

matematica

Limba

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"ION
"ION
AGÂRBICEANU"
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a 02.06.2022
Masura unui unghi.
lecție de
E
Congruenta si clasificarea comunicare
unghiurilor.
și însușire de
11:00
noi
Limba
cunoștințe
română

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

clasa a V-a
D
30.05.2022

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

09:00

clasa a V-a
G
27.05.2022
Limba
română

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

Operatii cu fractii ordinare

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

Operatii cu fractii zecimale

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

10:00

clasa a V-a
G
27.05.2022
Limba
română

11:00

clasa a VII-a
B
02.06.2022
Limba
română

Noțiuni de trigonometrie

09:00

lecție de
comunicare
Relații metrice în
și însușire de
triunghiul dreptunghic
noi
cunoștințe

matematica

clasa a V-a
lecție de
A
25.05.2022 Unități de măsură pentru comunicare
lungime. Perimetre.
și însușire de
Limba
08:00
Transformări
noi
română
cunoștințe

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
D
30.05.2022

COLEGIUL
TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

Limba
română

Aranjamente

11:00

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

matematica

CENTRUL NR. 6:
clasa a VI-a
ȘCOALA
lecție de
ȘCOALA
B
27.05.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Proprietatile triunghiului comunicare
"ION
și însușire de
"ION
dreptunghic
Limba
10:00
noi
AGÂRBICEANU" AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
română
cunoștințe
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:

COLEGIUL

clasa a X-a
D
30.05.2022
Limba
română

Limba
română

Unități de măsură

Balica Paula

Metode de numarare

Grigorescu
Delia

Proprietatile
triunghiurilor

Muresan
Daniela

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Metode de numarare

Grigorescu
Delia

Relatiile lui Viète

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Functia de gradul al
doilea

Grigorescu
Delia

Recapitulare

Mocan
Luminița

Functia de gradul al

Grigorescu

09:00

clasa a VII-a
lecție de
A
30.05.2022 Teorema înălțimii, teorema
recapitulare
catetei, teorema lui
și
Limba
13:00
Pitagora
sistematizare
română
clasa a IX-a 31.05.2022

Morar Dana

Combinari

12:00

clasa a IX-a
D
31.05.2022

Muresan
Daniela

Segment de dreaptă.
Mijlocul unui segment.
Lungimea unui segment

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"ION
"ION
AGÂRBICEANU"
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

matematica

Limba română

Limba
română

Unghiul

Reprezentarea grafica a

lecție de

ANDREEA-SORINA

1176

1177

1178

1179

1889

TELETIN C.
SIMINAMARCELUŢA

3225

TOMOIAGĂ V.
VASILE-PETRIȘOR

3462

2422

TUREAC C. MIHAI

durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematica
informatica aplicata si
programare
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
matematica
matematica didactica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica
informatica
matematica
matematica didactica
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
matematica
educatie tehnologica

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
UILĂCAN GO.
matematica
ROXANA-VIORICA
informatica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
VENCZEL A. DORA
matematica

1180

1880

1181

3219

VIDICAN G.
MARȚIAN-PAUL

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
inginerie matematica

3285

VLAȘIN A-A.
ALEXANDRU

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
matematica

1182

1183

3742

1184

1991

1185

2901

CESEREAN KX.
VLADIMIR ILIE

ICLODEAN S.
EMINESCU

SFARIAC D. DELIA
CLEOPATRA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
turnarea metalelor
finante si banci
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
tehnologia
constructiilor de
masini
superioare-lunga
durata /

română
Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

matematica

Limba
română
Limba
română

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
lecție de
Unități de măsură pentru
B
02.06.2022
comunicare
volum. Volumul
și însușire de
cubului/paralelipiped
Limba
10:00
noi
dreptunghic
română
cunoștințe

matematica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"LUCIAN
BLAGA" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
C
02.06.2022

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

COLEGIUL
TEHNIC DE
COMUNICAȚII
"AUGUSTIN
MAIOR" CLUJNAPOCA

clasa a IX-a
A
25.05.2022

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"IOAN BOB"
CLUJ-NAPOCA

matematica

matematica

Limba
română

matematica

Limba
maghiară

matematica

matematica

Limba
română

matematica

matematica

Limba
română

mecanica

Limba
română
Limba
română

mecanica

Limba
română

mecanica

Limba
română

matematica

D

10:00

functiei de gradul II

doilea

Delia

Unități de măsură

Baicu Voichita

lecție de
formare și
consolidare
a
Relațiile lui Viete - aplicații
priceperilor
și
deprinderilor

Funcția de gradul II

Morar Dana

Relatiile lui Viète

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Functia de gradul al
doilea

Pop Simona
Maria

Operatii cu fractii ordinare

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

Limba
română

Limba
română

Limba
română

11:00

10:00

clasa a V-a
D
25.05.2022
Limba
română

08:00

comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

CENTRUL NR. 6:
clasa a V-a
ȘCOALA
LICEUL
A
31.05.2022
GIMNAZIALĂ
TEOLOGIC
Operatii cu masuri de
"ION
REFORMAT
unghiuri
Limba
09:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
maghiară
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
clasa a V-a
ȘCOALA
ȘCOALA
D
25.05.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Operatii cu fractii zecimale
"ION
"IOAN BOB"
Limba
09:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
clasa a VI-a
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
D
27.05.2022
GIMNAZIALĂ
Proprietatile triunghiului
"ION
"ION
dreptunghic
AGÂRBICEANU"
Limba
11:00
AGÂRBICEANU" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Recapitulare

Mocan
Luminița

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Proprietatile
triunghiurilor

Pop Ana

mecanica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
clasa a IX-a
COLEGIUL
TEHNIC DE
H
25.05.2022
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
Limba
09:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Abateri de prelucrare

Steopan Alina

mecanica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
clasa a XI-a
lecție de
COLEGIUL
TEHNIC DE
B
27.05.2022
comunicare
TEHNIC DE
Reprezentarea instalațiilor
TRANSPORTURI
și însușire de
TRANSPORTURI "TRANSILVANIA"
pentru fluide
noi
Limba
12:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

Desene speciale

Steopan Alina

matematica

mecanica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL

COLEGIUL
TEHNIC DE

Înscrierea pe desen a
toleranțelor

clasa a X-a 25.05.2022 Prelucrarea suprafețelor
H
interioare și exterioare de

lecție de
comunicare
și însușire de Elemente de geometrie
noi
cunoștințe

Simon Vivien

lecție de
Tehnologia prelucrării Stanciu Mircea
comunicare prin așchiere pe mașini

postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
autovehicule rutiere
informatica

1186

1187

1188

1189

1190

2797

TĂTAR M.
MIHAELA

2807

VERDES V. VASILE
NICUSOR

2336

2663

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
mine

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
tehnologia
constructiilor de
masini
ZARĂ V. IOANfinante si banci
ȘTEFAN
drept
inginerie industriala
contabilitate
drept
stiinte administrative
sisteme cad-cae-cam in
deformare plastica
expertiza contabila si
audit
stiinte penale
administratie publica
europeana
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
NISTE S. SIMONAingineria mediului
MARIANA
industrial

2507

POP I. DORINA

2447

SÎNGEORZAN I.
IOANA MARIA

1192

3471

ABALOAEI I.
MARCELACATALINA

1193

3019

1191

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
tehnologia
constructiilor de
masini

ADAM M. LAURAMIRELA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
ingineria si protectia
mediului in industrie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
ingineria si protectia
mediului
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
pedagogie

Limba
română

TEHNIC DE
TRANSPORTURI
TRANSPORTURI "TRANSILVANIA"
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

10:00

rotație prin rectificare

și însușire de
noi
cunoștințe

de rectificat

mecanica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
clasa a IX-a
COLEGIUL
TEHNIC DE
H
26.05.2022
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
Limba
09:00
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Lagăre cu rostogolire

lecție de
comunicare
și însușire de Organe pentru ghidarea Crețu Gabriel
osiilor și arborilor
Mircea
noi
cunoștințe

mecanica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
clasa a IX-a
COLEGIUL
TEHNIC DE
H
26.05.2022
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"
Limba
08:00
"TRANSILVANIA"
CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Lagăre cu alunecare

lecție de
comunicare
Organe pentru ghidarea Crețu Gabriel
și însușire de
osiilor și arborilor
Mircea
noi
cunoștințe

Fazele premergătore
executării schiței

lecție de
comunicare
Reguli de reprezentare
și însușire de
a schiței după model
noi
cunoștințe

mecanica

Limba
română

mecanica

Limba
română

mecanica

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română

mecanica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL
clasa a IX-a
COLEGIUL
TEHNIC DE
I
26.05.2022
TEHNIC DE
TRANSPORTURI
TRANSPORTURI "TRANSILVANIA"
Limba
12:00
"TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

protectia
mediului

Limba
română

protectia
mediului

CENTRUL NR. 4:
clasa a XI-a
COLEGIUL
COLEGIUL
lecție de
A
31.05.2022
TEHNIC
TEHNIC DE
recapitulare
"ANGHEL
Concentrația procentuală
TRANSPORTURI
și
SALIGNY" CLUJLimba
11:10
"TRANSILVANIA"
sistematizare
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Soluții

Herman
Pompilia

protectia
mediului

Limba
română

protectia
mediului

CENTRUL NR. 4:
clasa a XI-a
COLEGIUL
COLEGIUL
A
31.05.2022
TEHNIC
TEHNIC DE
"ANGHEL
TRANSPORTURI
Limba
12:10
"TRANSILVANIA" SALIGNY" CLUJNAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Concentrația molară

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Soluții

Herman
Pompilia

protectia
mediului

Limba
română

protectia
mediului

CENTRUL NR. 4:
clasa a XI-a
COLEGIUL
COLEGIUL
A
31.05.2022
TEHNIC
TEHNIC DE
"ANGHEL
TRANSPORTURI
SALIGNY" CLUJLimba
13:10
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Concentrația normală

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Soluții

Herman
Pompilia

psihopedagogie
speciala

Limba
română

LICEUL
clasa
" Propoziţia – Formularea
lecție de
CENTRUL NR. 3:
TEHNOLOGIC pregătitoare
de propoziţii cu suport
formare și
26.05.2022
LICEUL
psihopedagogie
SPECIAL PENTRU
A
intuitiv Scrierea
consolidare a
TEORETIC
LA CUMPĂRĂTURI
speciala
DEFICIENȚI DE
elementelor care intră în priceperilor
"AVRAM IANCU"
08:00
AUZ CLUJcomponenţa literelor:
și
Limba
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
Noduleţul"
deprinderilor
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
clasa a VIII- 31.05.2022 Exerciții de redactare a
lecție de
Viaţa cotidiană, familia, Madalin Alina
speciala
LICEUL
PROFESIONALĂ
a
compunerii cu destinație comunicare
copiii şi copilăria
TEORETIC
SPECIALĂ
A
specială: Curriculum vitae și însușire de
09:45
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ noi
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
cunoștințe

Steopan Alina

Moraru Ovidia

1194

1195

1196

1197

2166

2030

ANTAL I. EMESESUSANA

2436

BĂLAN P.
CRISTINA-SIMINA

2059

1198

2752

1199

2767

1200

ALBU I. CARMEN

1956

1201

2586

1202

2431

stiinte ale educatiei
consiliere scolara si
asistenta
psihopedagogica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie
stiinte ale educatiei
management,
consiliere si asistenta
psihopedagogica in
institutiile incluzive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie
BĂLAȘ D. ADELApsihopedagogie
IOANA
speciala
psihologie
psihologie clinica,
consiliere psihologica si
psihoterapie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
BALOGH V.
psihopedagogie
speciala
CAMELIA speciala
VIORICA
stiinte ale educatiei
terapia limbajului si
audiologie
educationala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
BARBU D. IULIA
psihopedagogie
speciala
speciala

BECHIR G.
ANDREEA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
psihopedagogie
TEORETIC
speciala
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
LICEUL
PROFESIONALĂ
TEORETIC
SPECIALĂ
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

clasa a VIIIa
24.05.2022
C
Limba
română

09:00

clasa a VI-a
A
31.05.2022
Limba
maghiară

10:00

clasa a VIIIa
25.05.2022
A
Limba
română

09:00

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
clasa a III-a
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
A
27.05.2022
psihopedagogie
TEORETIC
EDUCAȚIE
speciala
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
08:00
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

studii universitare de psihopedagogie Limba
licenta / conversie
speciala
maghiară
dupa ciclul i
Limba
psihologie
română
psihologie
consultanta si
interventie psihologica

Pinocchio, după Carlo
Collodi

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

”Vara și bucuriile ei”

Vedean Ramona

Exercitii cu operatiile
matematice invatate

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Adunarea

Zsoldos Susana

Noțiuni de vocabular

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare

lecție de
clasa a V-a
(Matematica) Exercitii de
formare și
A
25.05.2022
compunere si
consolidare a
descompunere a numerelor priceperilor
Limba
11:20
in sume si diferente in
și
română
concentrul 0-100
deprinderilor

Limba
română
Limba
română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
psihopedagogie
BEDO-LÖRINCZ Z.
psihopedagogie maghiară
speciala
ANDREA
speciala
Limba
psihologie
maghiară
consultanta si
interventie psihologica
BEGY Ş. ESZTERAGNES

Limba română

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
psihopedagogie
TEORETIC
speciala
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

Eu spun una, tu spui
multe!

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare

clasa a VII-a
CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
(Educaţie muzicală)
lecție de
A
26.05.2022
LICEUL
PROFESIONALĂ
Muzica tradiţională
comunicare
TEORETIC
SPECIALĂ
românească (folclor,
și însușire de
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ Limba
10:30
cântece patriotice, cântece
noi
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română
religioase)
cunoștințe

CENTRUL
clasa a VIIICENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU
a
25.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
B
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
09:20
Limba
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
clasa a VIIICENTRUL NR. 3:
SPECIALĂ
a
30.05.2022
LICEUL
PENTRU
psihopedagogie
A
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
speciala
"AVRAM IANCU"
AUZ
09:00
Limba
CLUJ-NAPOCA
"KOZMUTZA
maghiară
FLORA" CLUJNAPOCA
psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
clasa a IV-a 27.05.2022
speciala
LICEUL
GIMNAZIALĂ
A
TEORETIC
SPECIALĂ
09:00
"AVRAM IANCU"
PENTRU
Limba
CLUJ-NAPOCA
DEFICIENȚI DE
maghiară
AUZ
"KOZMUTZA

Recapitulare finala

Țigăra
Camelinda

Bălan Irina

Tegla Patricia

Muzica şi contextul
socio-cultural

Moldovanu Ana

Droguri : medicamente,
alcool, tutun, cafea

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Produse chimice
importante în diferite
domenii de activitate

Cioban Mihaela

Marék Verónika:
Kippkopp a fűben

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Évszakok: nyár

Dózsa Mónika

Înmulțire

Sztranyiczki
Tünde

Exercitii cu înmulțirea
numerelor naturale

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

1203

1204

1205

1206

1955

BENEA G. MAGDAADEL

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie si
psihopedagogie
speciala

2967

BUCUR RH.
ANDRADA
LUDMILA

2816

BULBOACA L.
CORINA-LAVINIA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
pedagogie sociala

3072

CĂBULEA M.
ALEXANDRATEODORA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

3489

CADIS M. CORINA
MIHAELA

3517

CALOTA I.M.
ANDRADAGEORGIANA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

2011

CARTAS I. OANAANDREEA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie

2945

CERNEA R.C.
MARIA-MONICA

1211

2439

CHIRA A. DIANA
LORENA

1212

2144

CICEO R. RAULIONUȚ

1207

1208

1209

1210

1213

2983

1214

1951

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
geografia turismului

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CIUPE G. ANTONIA
psihopedagogie
MARIA
speciala
CIUPEI V.
MIHAELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

FLORA" CLUJNAPOCA
CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a VII-a
C
25.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
10:00
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
clasa a III-a
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
A
25.05.2022
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
09:00
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

Norme de protecţie
împotriva electrocutării

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Adunarea numerelor în
concentrul 0-1000

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare

Tegla Patricia

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Vara - anotimpul
luminii

Corcheș Silvia
Anca

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Natura si viața
(Matematica si
explorarea mediului)

prof. Psihoped.
Aga Maria

CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL clasa a VII-a
LICEUL
PENTRU
B
25.05.2022 Abilități de comunicare și
psihopedagogie
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
limbaj - Zebra cu puncte
speciala
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJde Marina Andruhina
Limba
11:00
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română
CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a III-a
B
25.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
TEORETIC
INCLUZIVĂ
Solul. Aerul. Apa
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
12:40
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA
CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a III-a
A
26.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
Recapitulare -adunarea și
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
scăderea în concentrul 0-10
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
12:40
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
LICEUL
PROFESIONALĂ
TEORETIC
SPECIALĂ
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

clasa a VIIIa
25.05.2022
A
Limba
română

09:45

Fenomene electrice și
magnetice

Cioban Mihaela

lecție de
recapitulare Numerele naturale mai prof. Psihoped.
Bălănean
și
mici sau egale cu 10
Raluca
sistematizare

lecție de
formare și
Transformări simple cu consolidare a
unităţi de măsură pentru
priceperilor
timp (matematica)
și
deprinderilor

Unităţi de măsură

Madalin Alina

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
clasa a V-a
lecție de
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
A
25.05.2022
Adunarea numerelor
Recapitularea,
recapitulare
TEORETIC
EDUCAȚIE
naturale in concentrul 0sistematizarea și
Ardelean Anca
și
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
10 000
evaluarea cunoștințelor
Limba
09:00
sistematizare
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

clasa a VII-a
CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
lecție de
A
25.05.2022
LICEUL
PROFESIONALĂ
comunicare
(Educaţie plastică) Amfore
TEORETIC
SPECIALĂ
și însușire de
grecești
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ Limba
10:30
noi
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română
cunoștințe

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

clasa a V-a
CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
lecție de
A
27.05.2022
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
Recapitularea,
Zâna Munților-aplicații pe recapitulare
TEORETIC
EDUCAȚIE
sistematizarea și
text
și
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
10:15
evaluarea cunoștințelor
sistematizare
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

Țigăra
Camelinda

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

Rățoiu
Alexandra

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

clasa a III-a
CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
lecție de
A
25.05.2022
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
Recapitularea,
Semnele de punctuație (. ? recapitulare
TEORETIC
EDUCAȚIE
sistematizarea și
! ,)
și
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
08:00
evaluarea cunoștințelor
sistematizare
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
clasa a VII-a 26.05.2022 Metale și nemetale. Aliaje
speciala
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
C
TEORETIC
EDUCAȚIE
08:40
INCLUZIVĂ

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

clasa a III-a
A
26.05.2022
Limba
română

11:00

Operații de scădere în
concentrul 0-50.

lecție mixtă

lecție mixtă

Mijloace de expresie
plastica

Operații de scădere în
concentrul 0-50.

Substanțe chimice

Moldovanu Ana

Tegla Patricia

Cioban Mihaela

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1975

1950

psihopedagogie
speciala
administrarea
afacerilor
administrarea
afacerilor
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
CRIȘAN V.
LAVINIA-COSMINA stiinte ale educatiei
management,
consiliere si asistenta
psihopedagogica in
institutiile incluzive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
CRISTEA I. IULIA
psihopedagogie
speciala

2907

CRISTEA I.
BOGDANCRISTIAN

2414

CRISTEA C.
MIHAELA

2533

3046

2789

2839

FABRY V. EMILIA

FLOREA I.
ADRIANA

GABOS J-A.
ZSUZSANNA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
stiinte ale educatiei
terapia limbajului si
audiologie
educationala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
GEISZER M. ALINA
psihopedagogie
speciala

1223

2746

GIURGIU O.
MARIA-DIANA

1224

2405

GIURGIU G. IOANA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
superioare-lunga

Limba
română

"AVRAM IANCU"
"MIRON
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJNAPOCA

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a VII-a
B
27.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
08:40
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL clasa a VII-a
B
25.05.2022
LICEUL
PENTRU
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJLimba
10:00
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie

Limba

Aplicatii practice ale
formelor spatiale

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Forme spatiale

Nechita Monica

Cercul-proprietăți,
descriere, construcție.

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Figuri geometrice

Alexandru
Gabriela

Explorarea mediului
înconjurător - Zebra

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Animale sălbatice din
zonele calde

Corcheș Silvia
Anca

lecție de
CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL clasa a VII-a
formare și
B
27.05.2022
LICEUL
PENTRU
Educație plastică - Coșul consolidare a
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
cu fructe
priceperilor
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJLimba
10:00
și
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română
deprinderilor

Tehnici de desen și
modelaj

Corcheș Silvia
Anca

LICEUL
CENTRUL NR. 3:
clasa a II-a
TEHNOLOGIC
LICEUL
A
31.05.2022
SPECIAL
PENTRU
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
"AVRAM IANCU"
Limba
09:00
AUZ CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

clasa a VII-a
A
30.05.2022
Limba
română

11:00

CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a IV-a
A
26.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
12:40
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
clasa a VIIICENTRUL NR. 3:
SPECIALĂ
a
26.05.2022
LICEUL
PENTRU
psihopedagogie
A
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
speciala
"AVRAM IANCU"
AUZ
08:00
Limba
CLUJ-NAPOCA
"KOZMUTZA
română
FLORA" CLUJNAPOCA

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

clasa a VIIIa
25.05.2022
D
Limba
română

10:00

CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a V-a
A
30.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
13:10
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA
psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
LICEUL
clasa a III-a 26.05.2022

Cuvinte cu sens
asemănător. Cuvinte cu
sens opus

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Copilăria, cea mai
frumoasă vârstă

Andries Violeta
Maria

Ceasul

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Orientare temporala
(Educație senzoriala,
motorie și
psihomotorie)

prof. Psihoped.
Moșuțiu Ioana

Anotimpul vara

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Caracteristicile verii,
luniile verii

Dózsa Mónika

România ca membru
ONU, NATO și UE.

lecție de
comunicare
România în Europa și
și însușire de
în lume
noi
cunoștințe

Furia si gestionarea ei

lecție de
formare și
consolidare a Emotii (Abilitati socio- prof. Psihoped.
priceperilor
emotionale)
Văetiși Lorena
și
deprinderilor

Adunarea si scaderea in

lecție de

Recapitulare finală

Popșor Cristina

Jucan Iulia

ANDREEA

1225

1948

1226

3012

1227

1228

1229

2778

2590

2054

durata /
postuniversitar
psihopedagogie
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
GURITA GH.
psihopedagogie
speciala
CRISTINA
speciala
MIHAELA
psihologie
psihologie clinica,
consiliere psihologica si
psihoterapie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
GUȚIU L. LUCIApsihopedagogie
psihopedagogie
MĂDĂLINA
speciala
speciala

HARAI L.
HENRIETTA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
HARKEL N. HELGA
psihopedagogie
speciala

HAZSDA D.
CLAUDIA-SABINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
clasa a IV-a
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
A
25.05.2022
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
09:00
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

Limba
română

psihopedagogie
speciala

clasa a VII-a
CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
A
25.05.2022 (Educaţie socială) Rolul
LICEUL
PROFESIONALĂ
TEORETIC
SPECIALĂ
mass-mediei in formarea
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ Limba
09:45
opiniei publice
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

Limba
română

CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
LICEUL
PROFESIONALĂ
psihopedagogie
TEORETIC
SPECIALĂ
speciala
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

Intonarea propozițiilor.
Semnul exclamării.

recapitulare
și
sistematizare

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

clasa a VIIIlecție de
a
formare și
26.05.2022
A
Legume, fructe si flori de consolidare a
vara. Anotimpul vara
priceperilor
09:00
și
Limba
deprinderilor
română

clasa a VI-a
A
25.05.2022
Limba
maghiară

10:00

Exerciții cu operațiile
matematice învățate

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

lecție de
clasa a V-a
A
26.05.2022 (Matematica) Rezolvare de formare și
consolidare a
probleme presupun o
priceperilor
Limba
11:20
singura operatie
și
română
deprinderilor

Hegheș Aneta

Cetăţenie activă şi
participativă

Moldovanu Ana

Anotimpul vara

Dózsa Mónika

Adunarea

Zsoldos Susana

Recapitulare finala

Bălan Irina

Geto-dacii

Dragoste
Cristina

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
clasa a VI-a
lecție de
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
A
25.05.2022
Recapitularea,
Unități de măsură pentru recapitulare
TEORETIC
EDUCAȚIE
sistematizarea și
Ardelean Anca
timp
și
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
evaluarea cunoștințelor
Limba
11:00
sistematizare
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de psihopedagogie
licenta / conversie
speciala
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

Limba
română
Limba
română
Limba
română

psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
clasa a VI-a 30.05.2022
(Limba romana)
lecție de
speciala
LICEUL
PROFESIONALĂ
A
Ortograma într-o, într-un, formare și
TEORETIC
SPECIALĂ
dintr-o, dintr-un
consolidare a
12:10
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ priceperilor
Limba
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
și
română
deprinderilor

1980

HUTINĂ C.
LOREDANA-NELA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie

ILOVAN N.
ADRIANA NINELA

concentrul 0-10.000

Limba
română

1231

2200

08:00

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

A

psihopedagogie
speciala

HURGOI Ș.
ANDRUȚA

1233

LICEUL
TEHNOLOGIC
TEORETIC
SPECIAL PENTRU
"AVRAM IANCU" DEFICIENȚI DE
CLUJ-NAPOCA
AUZ CLUJNAPOCA

Limba
română

2038

3457

speciala

psihopedagogie
speciala

1230

IASINOVSCHI D.I.
ANDREEA

română

CENTRUL
lecție de
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a V-a
formare și
B
27.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
(Istorie) Războaiele daco- consolidare a
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
romane - recapitulare
priceperilor
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
09:20
și
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
deprinderilor
NAPOCA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie

1232

speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

clasa a I-a
A
25.05.2022
Limba
română

10:15

lecție de
Recapitularea,
Numerele naturale de la 0 recapitulare
sistematizarea și
la 20
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare
Lumea tehnologiei

Morar Emilia

Dimitriu
Lacramioara

stiinte ale educatiei
management,
consiliere si asistenta
psihopedagogica in
institutiile incluzive

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

2812

2735

2571

2543

1974

1987

3421

1241

3084

1242

2737

ILYES M. ANITA
RENATA

medii
studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
psihopedagogie maghiară
invatator - educatoare
Limba
speciala
psihopedagogie
maghiară
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
IVAN T.I.
MĂDĂLINA-ELENA stiinte ale educatiei
management,
consiliere si asistenta
psihopedagogica in
institutiile incluzive

JAKAB-CSORVASI
GY. DALMA

JUCAN C. IULIA
CĂLINA

LAZĂR V. DANAGHEORGHINA

LUCACIU I. IOANALAVINIA

LUCACIU-DULCE S.
CONSUELA-GILDA

LUPU I. MARIANACRISTINA

MACAVEI I.
NASTASIA-RODICA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihopedagogie
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihopedagogie
psihopedagogie
speciala
speciala
psihologie
psihologie clinica,
consiliere psihologica si
psihoterapie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
pedagogie sociala
psihopedagogie
speciala
stiinte ale educatiei
terapia limbajului si
audiologie
educationala
superioare-lunga
psihopedagogie
durata /
speciala
postuniversitar
teologie ortodoxa asistenta sociala

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

clasa a IV-a
A
25.05.2022

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie
speciala

LICEUL
clasa a I-a
CENTRUL NR. 3:
TEHNOLOGIC
A
02.06.2022
LICEUL
SPECIAL PENTRU
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
"AVRAM IANCU"
Limba
11:00
AUZ CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

Limba
română

08:00

clasa a I-a
A
26.05.2022
Limba
română

09:00

LICEUL
clasa a II-a
CENTRUL NR. 3:
TEHNOLOGIC
A
31.05.2022
LICEUL
psihopedagogie
SPECIAL PENTRU
TEORETIC
speciala
DEFICIENȚI DE
"AVRAM IANCU"
Limba
08:00
AUZ CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

Camera mea, jucăriile
mele Exersarea
prepozițiilor: pe, sub,
lângă, în

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

E bine acasă

Simon Tünde

Adunarea și scăderea
numerelor cu și fără
trecere peste ordin în
concentrul 0 la 100

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

"SE APROPIE
VACANȚA MARE "

Trânca Ramona

Anotimpul vara

Gombos
Hajnalka

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Se apropie vacanța
mare

Andries Violeta
Maria

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Forme spatiale

Stanciu
Carolina

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Unitati de masura

Stanciu
Carolina

lecție mixtă

Vine vara!

Bodea AnaIoana

LA MARE

Moraru Ovidia

Literatura populara

HirciagaCostache
Catrina

lecție de
formare și
consolidare a
Cum ne îmbrăcăm vara? priceperilor
și
deprinderilor

Adunarea şi scăderea
numerelor naturale in
concetrul 0-1000

CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a VII-a
C
30.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
Aplicatii practice ale
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
formelor spatiale
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
09:20
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA
CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a VI-a
C
25.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
Unitati de timp mai mari si
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
mai mici decat o zi
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
10:00
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL
LICEUL
PENTRU
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA

clasa a I-a
A
25.05.2022

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

LICEUL
clasa a I-a
CENTRUL NR. 3:
TEHNOLOGIC
Adunarea și scăderea
lecție de
A
31.05.2022
LICEUL
psihopedagogie
SPECIAL PENTRU
numerelor naturale în
recapitulare
TEORETIC
speciala
DEFICIENȚI DE
concentrul 0-31 cu suport
și
"AVRAM IANCU"
Limba
10:00
AUZ CLUJimagistic
sistematizare
CLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

Limba
română

Limba
română

09:00

psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
clasa a VII-a 26.05.2022
speciala
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
C
TEORETIC
EDUCAȚIE
09:20
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
CLUJ-NAPOCA
"MIRON

Comunicare în Limba
română: Literele q, Q,
w,W, y,Y

Creatia populara recapitulare

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

IONESCU" CLUJNAPOCA

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

2000

MADA M.
MĂDĂLINA-ALINA

2004

MÂNECAN F.
DENISAMĂDĂLINA

2153

MĂTEUȚ C-I.
IOANA-GABRIELA

1952

2757

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MIHALY GY. DORA
psihopedagogie
GABRIELA
speciala

MIHUȚ A. ENIAIASMINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

2594

MOLNAR A.
CSILLABOGLÁRKA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

3520

MORAR S.
STEFANIA
STELIANA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

2805

NAGHI A.
ADRIENNE-IVETT

1251

2874

NEGRUȚIUTÂRNOVEAN H.
RAMONALOVEINIA

1252

2576

OLAH F. TUNDE

1250

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie
psihologie
psihologie judiciara
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
stiinte ale educatiei
management,
consiliere si asistenta
psihopedagogica in
institutiile incluzive

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
stiinta si ingineria
materialelor oxidice
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

clasa a VII-a
CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
A
27.05.2022
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
08:00
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie Limba
speciala
maghiară
Limba
română

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
psihopedagogie
TEORETIC
speciala
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL
LICEUL
PENTRU
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
psihopedagogie
TEORETIC
speciala
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie
speciala

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
psihopedagogie
TEORETIC
speciala
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie
speciala

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

clasa a VII-a
A
25.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a VIIIa
26.05.2022
C
Limba
română

10:00

Unități monetare

”Gândăcelul” de Elena
Farago

Monede și bancnote

clasa a VI-a
A
27.05.2022
Limba
maghiară

10:00

Nyári történet. A nyár

clasa a I-a
Matematică și explorarea
A
26.05.2022
mediului: Timpul: ora,
ziua, săptămâna, luna,
Limba
09:00
anul, anotimpurile
română

clasa a I-a
A
27.05.2022
Limba
maghiară

09:00

Az "e, E" betű

clasa a I-a
A
25.05.2022
Limba
română

09:00

clasa a IV-a
A
25.05.2022
Limba
maghiară

09:00

Propoziția

Exercitii cu operațiile
matematice învățate

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
Ardelean Anca
și
sistematizare evaluarea cunoștințelor

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea plantelor și a
animalelor

lecție de
comunicare
Elemente de geometrie
și însușire de
Vedean Ramona
și măsurare
noi
cunoștințe
lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

A nyár

Zsoldos Susana

lecție mixtă

Misterele planetei
albastre

Bodea AnaIoana

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Hangok-betűk

Gombos
Hajnalka

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare

Morar Emilia

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Sztranyiczki
Tünde

Înmulțire

lecție de
clasa a III-a
CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
formare și
A
27.05.2022
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
Recapitularea,
Fructe de primăvară
consolidare a
TEORETIC
EDUCAȚIE
sistematizarea și
(Cireșe, căpșuni)-modelaj priceperilor
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
10:15
evaluarea cunoștințelor
și
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română
deprinderilor

psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
speciala
LICEUL
TEORETIC

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU

clasa a IV-a 26.05.2022
A
10:00

Műveletsorok

Alexandru
Gabriela

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

Înmulțire

Tegla Patricia

Sztranyiczki
Tünde

1253

1254

2173

2443

1255

1959

1256

2800

1257

1258

1259

1260

1261

2718

2740

1945

2484

2923

psihopedagogie
speciala
sociologie
asistenta sociala pentru
sanatate mentala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
OLTEAN V. MARIApsihopedagogie
speciala
ROXANA
speciala
stiinte ale educatiei
terapia limbajului si
audiologie
educationala

"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

Limba
maghiară

CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL clasa a VII-a
LICEUL
PENTRU
B
27.05.2022
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJLimba
11:00
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română

lecție de
formare și
consolidare a Instrumente specifice și Corcheș Silvia
priceperilor
tehnici de lucru
Anca
și
deprinderilor

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a VI-a
lecție de
B
27.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
Unități de timp mai mari și recapitulare
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
mai mici decât o zi
și
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
08:00
sistematizare
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

Unități de măsura

Nechita Monica

Limba
română
Limba
română

CENTRUL
clasa a VIIICENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU
a
LICEUL
EDUCAȚIE
26.05.2022
B
psihopedagogie
TEORETIC
INCLUZIVĂ
Transformari si operatii
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
08:00
Limba
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

Unitati de masura

Nechita Monica

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL clasa a VII-a
LICEUL
PENTRU
B
26.05.2022
psihopedagogie
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
speciala
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJLimba
12:00
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română

Activități practice și de
preprofesionalizare Zebra

lecție de
formare și
consolidare a Instrumente specifice și Corcheș Silvia
priceperilor
tehnici de lucru
Anca
și
deprinderilor

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

clasa a V-a
CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
A
25.05.2022
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
10:15
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

Substantivul comun și
substantivul propriu

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

clasa a IV-a
CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
lecție de
A
27.05.2022
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
Scrierea corectă a
Recapitularea,
recapitulare
TEORETIC
EDUCAȚIE
cuvintelor ce conțin literele
sistematizarea și
și
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
09:00
,,â" și ,,î"
evaluarea cunoștințelor
sistematizare
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

POP M. ADINAIOANA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
asistenta sociala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL
LICEUL
PENTRU
psihopedagogie
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
speciala
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA

POPOVICI P.
DORINA-SILVIA

superioare-lunga
durata /

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
clasa a VI-a 30.05.2022
speciala
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
A

ONEȚ V A. ALINA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie

psihopedagogie
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
PAVEL S. ROXANApsihopedagogie
psihologie
SIMINA
speciala
tehnici psihologice
pentru controlul
comportamentului si
dezvoltarea
potentialului uman
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PETRUȚA PC.
psihopedagogie
psihopedagogie
ANDREEA-MARIA
speciala
speciala
pedagogia
invatamantului primar
si prescolar

PINTEA V. OANA

POP V. AFRODITAGEOMELA

POP V. ANDREEALOREDANA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
stiinte ale educatiei
management,
consiliere si asistenta
psihopedagogica in
institutiile incluzive

Activități practice și de
preprofesionalizare Hipopotamul

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

clasa a VII-a
CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
lecție de
A
26.05.2022 (Educaţie pentru sănătate) comunicare
LICEUL
PROFESIONALĂ
Accidente, violenţe,
TEORETIC
SPECIALĂ
Cum ne comportăm în și însușire de
Moldovanu Ana
abuz, valori umanitare
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ Limba
09:45
situaţii de urgenţă
noi
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română
cunoștințe

clasa a I-a
A
27.05.2022
Limba
română

09:00

Dezvoltare personală:
Prietenia
Ghicitori, curiozități

lecție de
formare și
consolidare a Dezvoltare emoțională
priceperilor
și socială
și
deprinderilor
lecție de
Recapitulare finală,
recapitulare (Explorarea mediului

Țigăra
Camelinda

Hegheș Aneta

Bodea AnaIoana
prof. Psihoped.
Terec Eva

postuniversitar
psihologie

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

3058

3441

2819

2611

2147

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
PRODAN D.G.
psihopedagogie
DENISA GRAȚIANA
speciala

RUS V. DIANAEMILIA

SĂBĂDUȘ MI.
LARISA ANDREEA

SIDOR N.
NICOLETAVIRGINIA

STRUGARI V.
GABRIELAMĂRIUCA

2418

ȘUTEU A. MARTACRISTINA

2732

2073

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

ȘUVAGĂU M..
MAURA-MARIA

SZANTO M.
ZSOFIA-IULIA

SZARVADI J.
BEATA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie
stiinte ale educatiei
management,
consiliere si asistenta
psihopedagogica in
institutiile incluzive
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
pedagogie
stiinte ale educatiei
consiliere scolara si
asistenta
psihopedagogica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

EDUCAȚIE
INCLUZIVĂ
"MIRON
IONESCU" CLUJNAPOCA

Limba
română

12:40

și
sistematizare

clasa a I-a
A
27.05.2022

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
LICEUL
PROFESIONALĂ
psihopedagogie
TEORETIC
SPECIALĂ
speciala
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

Limba
română

CENTRUL
clasa a VIIICENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU
a
27.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
A
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
12:40
Limba
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

clasa a VI-a
CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
lecție de
A
30.05.2022
LICEUL
PROFESIONALĂ
(Limba romana)
comunicare
TEORETIC
SPECIALĂ
Compunere după imagini și însușire de
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ Limba
10:30
"Vara"
noi
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română
cunoștințe

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie
speciala

Limba
română

CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a V-a
lecție de
C
26.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
Probleme de aflare a unei recapitulare
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
sume sau diferente
și
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
09:20
sistematizare
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română

CENTRUL
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU clasa a V-a
C
25.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
Limba
10:00
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
psihopedagogie
TEORETIC
speciala
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
speciala
LICEUL
TEORETIC

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ

psihopedagogie
speciala

psihopedagogie
speciala

psihopedagogie Limba
speciala
maghiară

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

Limba
română

09:00

Grădina înflorită

clasa a VIIIlecție de
a
25.05.2022 Identificarea monedelor şi formare și
A
bancnotelor necesare
consolidare a
pentru cumpărarea unui priceperilor
10:30
obiect (matematica)
și
Limba
deprinderilor
română

clasa a VI-a
A
30.05.2022
Limba
română

09:00

clasa a VIIIa
24.05.2022
D
Limba
română

Antonime și sinonime

09:00

clasa a V-a
A
26.05.2022
Limba
română

Recapitulare formele
geometrice

09:00

grupa
31.05.2022
combinată
D
09:00

înconjurător)

lecție de
formare și
Recapitularea,
consolidare a
sistematizarea și
priceperilor
evaluarea
cunoștințelor
și
deprinderilor

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
psihopedagogie
TEORETIC
EDUCAȚIE
speciala
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

medii
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
SCUTARU G. OANApsihopedagogie
invatator - educatoare
MARIA
speciala
psihopedagogie
speciala

2465

2500

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
superioare-scurta
durata
psihologie
psihologie

TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

Unitati monetare

Morar Emilia

Madalin Alina

lecție de
prof. Psihoped.
recapitulare
Elemente de geometrie
Hopârtean
și
Monika
sistematizare

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Lumea tehnologiei

Dimitriu
Lacramioara

Vara

Chirilă Roxana

Probleme diverse

Stanciu
Carolina

Copilăria

Barbu Alina

Grupul de litere ”ghi”.
Poveste ”Neghiniță”

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Aranjarea unui text in
pagina

lecție de
formare și
consolidare a Deprinderi corecte de
priceperilor redactare a unui text
și
deprinderilor

HirciagaCostache
Catrina

Valorile naturale și
culturale ale României.

lecție de
comunicare
România în Europa și
și însușire de
în lume
noi
cunoștințe

Popșor Cristina

Váci Mihály: Még nem
elég

lecție de
comunicare
și însușire de

Vakáció előtt

Bolgár Brigitta

psihopedagogie
speciala

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

2668

2203

2008

3508

2902

2279

2748

2020

2657

ȚĂGUREAN A.
SANDA MIHAELA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihologie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
TECAR V. SAMUELpsihopedagogie
OVIDIU
speciala

TEGLAS S.
ANTONIA-MARIA

TIBORI T.
SANZIANA

TORJAI A. TIMEAORSOLYA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

URS T. FELICIAMONICA

VARGA C.
BOGLÁRKA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
psihopedagogie
speciala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
stiinte ale educatiei
terapia limbajului si
audiologie
educationala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i

noi
cunoștințe

Limba
maghiară

psihopedagogie
speciala

Limba
română

CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
clasa a VII-a
lecție de
LICEUL
PROFESIONALĂ
A
30.05.2022
comunicare
psihopedagogie
(Educaţie plastică) Amfore
TEORETIC
SPECIALĂ
și însușire de
speciala
grecesti
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ noi
Limba
10:30
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
cunoștințe
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
psihopedagogie
dupa ciclul i
TOȘA N. LENUȚA
speciala
agricultura
psihopedagogie
speciala
educatie integrata in
invatamantul primar si
prescolar (studii
echivalate/recunoscute)

TURC A.
LUDOVICA
CRISTINA

PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

psihopedagogie
speciala

LICEUL
TEHNOLOGIC
SPECIAL DEJ

clasa a V-a
A
27.05.2022
Limba
română

10:00

clasa a VIIIa
27.05.2022
A
Limba
română

09:00

clasa a IV-a
CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
A
25.05.2022
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
Limba
10:15
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
română

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
psihopedagogie
TEORETIC
speciala
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

Măsurarea timpului

Ordinea efectuării
operațiilor

10:00

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
Ardelean Anca
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare

Zs betűs szavak

lecție de
formare și
consolidare a zs betűs szavak írása,
priceperilor
olvasása
și
deprinderilor

Zsoldos Susana

psihopedagogie
speciala

Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3: LICEUL SPECIAL clasa a VII-a
B
26.05.2022
LICEUL
PENTRU
Elemente de matematică
TEORETIC
DEFICIENȚI DE
aplicată - Bancnote
"AVRAM IANCU" VEDERE CLUJLimba
11:00
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
TEORETIC
EDUCAȚIE
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU

Barbu Alina

Hegheș Aneta

CENTRUL NR. 3:
CENTRUL
LICEUL
ȘCOLAR PENTRU
psihopedagogie
TEORETIC
EDUCAȚIE
speciala
"AVRAM IANCU"
INCLUZIVĂ
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

psihopedagogie CENTRUL NR. 3:
speciala
LICEUL
TEORETIC

Unități de măsură
elementare

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
și
evaluarea
cunoștințelor
sistematizare

Limba
română
Limba
română
Limba
română

psihopedagogie Limba
speciala
maghiară
Limba
română

Negrea Paula

Plantele

clasa a VI-a
A
30.05.2022
Limba
maghiară

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Mijloace de expresie
plastica

clasa a VIIIa
lecție de
27.05.2022
Recapitularea,
A
Micul prinț de Antoine de recapitulare
sistematizarea și
Saint-Exupery
și
evaluarea
cunoștințelor
11:00
Limba
sistematizare
română

clasa a VIIIa
27.05.2022
A
Limba
română

Predicatul

12:00

clasa a VIII- 27.05.2022
a
A
08:00

Göröngyös úti iskola
Hello,felség

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Monede și bancnote

lecție de
Recapitularea,
recapitulare
sistematizarea și
și
evaluarea cunoștințelor
sistematizare

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor

8. Fejezet
Jelmezverseny

Țigăra
Camelinda

Corcheș Silvia
Anca

Țigăra
Camelinda

Dózsa Mónika

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
kinetoterapie si
motricitate speciala

1281

1282

1283

1284

1285

2999

3557

2461

2065

2424

1286

3694

1287

3230

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
teologie ortodoxa
pastorala

"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

Limba
maghiară

și
deprinderilor

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

LICEUL
CENTRUL NR. 3:
clasa a I-a
TEHNOLOGIC
LICEUL
A
31.05.2022
psihopedagogie
SPECIAL PENTRU
TEORETIC
speciala
DEFICIENȚI DE
"AVRAM IANCU"
Limba
09:00
AUZ CLUJCLUJ-NAPOCA
română
NAPOCA

Alfabetul limbii române

lecție de
recapitulare
și
sistematizare

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
limba si literatura
romana - limba si
VASILE I.
psihopedagogie
literatura engleza
LUCREȚIA-IONELA
speciala
psihologie
filologie
filologie
literatura romana si
modernismul european
literatura engleza
pentru copii si tineret

Limba
română
Limba
română
Limba
română
Limba
română

CENTRUL
clasa
CENTRUL NR. 3: ȘCOLAR PENTRU pregătitoare
25.05.2022
LICEUL
EDUCAȚIE
psihopedagogie
A
TEORETIC
INCLUZIVĂ
speciala
"AVRAM IANCU"
"MIRON
13:00
Limba
CLUJ-NAPOCA IONESCU" CLUJromână
NAPOCA

Hansel și Gretele, frații
Grimm

lecție de
comunicare
Prin pădure (curs
prof. Psihoped.
și însușire de opțional „Exploratori în
Burduhos
noi
lumea poveștilor”)
Victoria
cunoștințe

VARIU T. CALINTRAIAN

VERES I. JANKAESZTER

WILKINSON M I.
ELIZA-FLORICA

ZILAHI S.
ZSUZSANNA

STAMATIE A.
CONSTANTIN

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihopedagogie
speciala
stiinte ale educatiei
terapia limbajului si
audiologie
educationala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
psihologie

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
teologie adventista
pastorala

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

psihopedagogie
speciala

Limba
română
Limba
română

psihopedagogie Limba
maghiară
speciala

religie
adventista

Limba
română

ALDEA I-I. COSMIN studii universitare de religie ortodoxa Limba
licenta / conversie
română
dupa ciclul i
Limba
teologie ortodoxa
română
pastorala
teologie
consiliere pastorala si

Limba română

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
psihopedagogie
TEORETIC
speciala
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

grupa
combinată 27.05.2022
D
Limba
maghiară

09:00

CENTRUL NR. 3:
ȘCOALA
clasa a VI-a
LICEUL
PROFESIONALĂ
A
31.05.2022
psihopedagogie
TEORETIC
SPECIALĂ
speciala
"AVRAM IANCU" "SAMUS" CLUJ Limba
12:10
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA
română

psihopedagogie
speciala

CENTRUL NR. 3:
LICEUL
TEORETIC
"AVRAM IANCU"
CLUJ-NAPOCA

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

religie
adventista

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
ADVENTIST
"MARANATHA"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
A
30.05.2022

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a VII-a 27.05.2022
B
08:00

religie ortodoxa CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
A
27.05.2022
Limba
maghiară

Limba
română

08:00

11:00

Arany János: Toldi
(részösszefoglalás)

VINE VARA!

lecție de
formare și
consolidare a
Arany János életműve
priceperilor
și
deprinderilor

Trânca Ramona

Bolgár Brigitta

(Limba romana)
Transformarea
propoziţiilor simple în
propoziţii dezvoltate

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Lumea tehnologiei

Dimitriu
Lacramioara

Rövid, egyszerű szöveg
olvasása, értelmezése

lecție de
formare și
consolidare a
priceperilor
și
deprinderilor

Olvasni öröm

Simon Tünde

Istoria familiilor
patriarhilor

Stamatie
Constantin

Viața comunității și
sărbătorile creștine

Favu Gabriela

lecție de
Viața lui Iosif, încercare și comunicare
și însușire de
înălțare
noi
cunoștințe
Praznice împărătești:
Înălțarea, Rusaliile

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

3624

3612

2969

3636

3797

3255

3632

3696

3548

3180

asistenta psihosociala
studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
ANECHITEI-DIACU
română
teologie ortodoxa
D-T. CRISTINAreligie ortodoxa
Limba
sociala
ANA-MARIA
română
teologie
consiliere pastorala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
teologie ortodoxa
română
ANECHITEI-DIACU
religie ortodoxa
pastorala
M. IULIAN
Limba
teologie
română
consiliere pastorala si
asistenta psihosociala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
superioare-lunga
română
BEGANU F.
durata /
religie ortodoxa Limba
FLORINA
postuniversitar
română
arta sacra
arta sacra
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
Limba
teologie ortodoxa
română
pastorala
BUDIANU M. MIHAI
religie ortodoxa
Limba
teologie
română
doctrina si
hermeneutica crestin
ortodoxa
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
BUGNAR F. PAUL
religie ortodoxa română
teologie ortodoxa
ADRIAN
pastorala

BUTAȘ D. RAUL
FLAVIU

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
religie ortodoxa română
teologie ortodoxa
pastorala

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
"HOREA" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
religie ortodoxa GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

HENS I. IONUȚ

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
teologie ortodoxa
română
religie ortodoxa
pastorala
Limba
teologie
română
ortodoxie romaneasca
si viata liturgica

lecție mixtă

Viața creștinului
împreună cu semenii

Corujan Ioana

Viața comunității și
sărbătorile creștine

Favu Gabriela

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a XI-a
ȘCOALA
ORTODOX
C
30.05.2022
GIMNAZIALĂ
MITROPOLITUL
religie ortodoxa
"ION
"NICOLAE
Limba
12:25
AGÂRBICEANU" COLAN" CLUJromână
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

Minuni și false minuni

lecție mixtă

Creștinismul și
provocările lumii
contemporane

Cherecheș
Ciprian

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a VII-a
ȘCOALA
ORTODOX
B
07.06.2022
GIMNAZIALĂ
MITROPOLITUL
religie ortodoxa
"ION
"NICOLAE
Limba
08:45
AGÂRBICEANU" COLAN" CLUJromână
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

Praznicile împărăteşti

lecție mixtă

Viața comunității şi
sărbătorile creştine

Hideg Cristian

clasa a VII-a 03.06.2022
B
08:00

CENTRUL NR. 6:
clasa a VI-a
ȘCOALA
ȘCOALA
A
07.06.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Mărturii despre ajutorul
religie ortodoxa
"ION
"HOREA" CLUJprimit de la Dumnezeu
Limba
14:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
"HOREA" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Limba
religie ortodoxa română

Recunoștința față de cei
care ne fac bine

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
religie ortodoxa română
teologie ortodoxa
didactica

DURA I. ALINA

09:00

Sărbători închinate
sfinților

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
"HOREA" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie ortodoxa limba si literatura
romana

Limba
română

CENTRUL NR. 6:
clasa a VII-a
ȘCOALA
ȘCOALA
C
06.06.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Comuniunea credincioșilor
Iubirea lui Dumnezeu și
religie ortodoxa
lecție mixtă
Corujan Ioana
"ION
"HOREA" CLUJîn Biserică
răspunsul omului
Limba
11:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
DAN E. CRISTIANA
religie ortodoxa română
teologie ortodoxa
asistenta sociala

DEIAK I. DANIELCOSMIN

clasa a II-a
C
06.06.2022

clasa a V-a
B
06.06.2022
Limba
română

08:00

clasa a II-a
C
30.05.2022

lecție mixtă

Iubirea lui Dumnezeu și
Corujan Ioana
răspunsul omului

Calitățile omului și slujirea
Iubirea lui Dumnezeu și
lecție mixtă
Corujan Ioana
lui Dumnezeu
răspunsul omului

Oferirea de sfaturi și
învățături

lecție mixtă

Viața creștinului
împreună cu semenii

Corujan Ioana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
clasa a III-a 07.06.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
A
"ION
"HOREA" CLUJ12:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Respectul față de sine și
față de ceilalți

lecție mixtă

Viața creștinului
împreună cu semenii

Corujan Ioana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
Când, unde și cui mă rog și însușire de
noi
cunoștințe

Viața creștinului
împreună cu semenii

Vlase Monica

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română

09:00

clasa a I-a
A
31.05.2022
Limba
română

09:00

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

3802

2864

2155

3799

3658

3670

3148

3168

3584

ILEA D. DANIELACLAUDIA

IUȘAN A. SORINION

LAZAR I. VASILE

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
teologie ortodoxa
română
religie ortodoxa
didactica
Limba
teologie
română
consiliere pastorala si
asistenta psihosociala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
Limba
religie ortodoxa română
teologie ortodoxa
pastorala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie ortodoxa
pastorala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
teologie ortodoxa
LEHACI V. VICTOR
pastorala
teologie
ortodoxie romaneasca
si viata liturgica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
teologie ortodoxa
MAGDĂU I.
pastorala
MIRCEA IONUȚ
teologie
doctrina si
hermeneutica crestin
ortodoxa
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
teologie ortodoxa
MISAROȘ V.
pastorala
SAMUEL-IOAN
teologie
bioetica - morala, etica
si deontologie
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
MOLDOVAN V.
teologie ortodoxa
OCTAVIAN IOAN
pastorala

MOLDOVAN N.M.
DELIA ROXANA

NEGREA M.
BOGDAN MARIUS

1307

3127

POP TL. LUCIAN
VASILE

1308

3653

POP G. DANA

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
ORTODOX
GIMNAZIALĂ
MITROPOLITUL
religie ortodoxa
"ION
"NICOLAE
AGÂRBICEANU" COLAN" CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA

clasa a V-a
A
30.05.2022
Limba
română

09:20

Dialogul despre credința în
lecție mixtă
Dumnezeu

Viața creştinului
împreună cu semeni

Cherecheș
Ciprian

Pentru cine mă rog

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Viața creștinului
împreună cu semenii

Vlase Monica

Pentru cine mă rog

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Viața creștinului
împreună cu semenii

Vlase Monica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
religie ortodoxa română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

Limba
română
religie ortodoxa
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a VII-a
ȘCOALA
ORTODOX
B
03.06.2022
GIMNAZIALĂ
MITROPOLITUL
Manifestarea bucuriei în
religie ortodoxa
"ION
"NICOLAE
viața omului
Limba
12:15
AGÂRBICEANU" COLAN" CLUJromână
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

lecție mixtă

Roade ale Duhului
Sfânt în viața
creştinului

Hideg Cristian

Limba
română
religie ortodoxa
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
clasa a III-a
ȘCOALA
ȘCOALA
A
30.05.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
"HOREA" CLUJLimba
12:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

lecție mixtă

Viața creștinului
împreună cu semenii

Corujan Ioana

Limba
română
religie ortodoxa
Limba
română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
"HOREA" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

Limba
religie ortodoxa română

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
B
31.05.2022

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
religie ortodoxa GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a II-a
A
31.05.2022

studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
religie ortodoxa română
arta sacra
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
teologie ortodoxa
română
pastorala
religie ortodoxa
Limba
teologie
română
doctrina si
hermeneutica crestin
ortodoxa
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
religie ortodoxa română
teologie ortodoxa
pastorala
studii universitare de religie ortodoxa

Limba

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
"HOREA" CLUJAGÂRBICEANU"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

religie ortodoxa CENTRUL NR. 6:

ȘCOALA

clasa a I-a 06.06.2022
B
09:00

clasa a I-a
A
07.06.2022
Limba
română

09:00

clasa a V-a
A
30.05.2022
Limba
română

Limba
română

Limba
română

08:00

11:10

10:00

clasa a V-a
A
06.06.2022
Limba
română

12:00

clasa a VII-a 02.06.2022
A
09:00

Importanța de a avea
răbdare cu cei din jur

Calitățile omului și slujirea
Iubirea lui Dumnezeu și
lecție mixtă
Corujan Ioana
lui Dumnezeu
răspunsul omului

lecție de
comunicare
Ajutorul dat celor bolnavi și însușire de
noi
cunoștințe

Viața creștinului
împreună cu semenii

Vlase Monica

lecție de
comunicare
Ajutorul dat celor bolnavi și însușire de
noi
cunoștințe

Viața creștinului
împreună cu semenii

Vlase Monica

Respectul în lumina
credinței

lecție mixtă

Viața creștinului
împreună cu semenii

Corujan Ioana

Sărbători închinate
sfinților

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Viața comunității și
sărbătorile creștine

Favu Gabriela

clasa a VI-a 30.05.2022 Mărturii despre ajutorul

lecție mixtă Iubirea lui Dumnezeu și Corujan Ioana

licenta / conversie
dupa ciclul i
teologie ortodoxa
sociala

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

3527

3793

3210

3221

3641

3683

2531

3698

3651

POPA D. RAMONA
ANDREEA

română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
religie ortodoxa română
teologie ortodoxa
didactica

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
arta sacra
română
POPESCU I. MARIA
religie ortodoxa
teologie
MĂDĂLINA
Limba
arta sacra română
conservarea,
restaurarea si crearea
bunurilor culturale
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
teologie ortodoxa
română
ȘAITIȘ DV. TUDOR
religie ortodoxa
pastorala
CĂTĂLIN
Limba
teologie
română
consiliere pastorala si
asistenta psihosociala
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
SIDOR A. ARSENTE
religie ortodoxa română
teologie ortodoxa
DUMITRU
pastorala

ŢĂRMURE T.
TEODORA

TODERICI G.T.
MELANIAANAMARIA

VĂCARIU N.
ROXANA-LAURA

ABRAHAM S.
CSILLA

APACZAI I. CSILLA

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie ortodoxa
didactica - asistenta
sociala

Limba
religie ortodoxa română

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
teologie ortodoxa
română
religie
ortodoxa
didactica
Limba
teologie
română
ortodoxie romaneasca
si viata liturgica
studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
Limba
licenta / conversie
română
religie ortodoxa Limba
dupa ciclul i
teologie ortodoxa
română
sociala
asistenta sociala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie protestanta
didactica
limba si literatura
engleza
superioare-lunga
durata /
postuniversitar

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
"HOREA" CLUJ"ION
NAPOCA
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

C

13:00

primit de la Dumnezeu

răspunsul omului

Limba
română

CENTRUL NR. 6:
clasa a VI-a
ȘCOALA
ȘCOALA
C
07.06.2022
GIMNAZIALĂ
GIMNAZIALĂ
Recunoștința pentru binele
Iubirea lui Dumnezeu și
religie ortodoxa
lecție mixtă
Corujan Ioana
"ION
"HOREA" CLUJprimit
răspunsul omului
Limba
13:00
AGÂRBICEANU"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA
CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a VII-a
ȘCOALA
ORTODOX
A
02.06.2022
GIMNAZIALĂ
MITROPOLITUL
religie ortodoxa
"ION
"NICOLAE
Limba
13:10
AGÂRBICEANU" COLAN" CLUJromână
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a III-a
B
30.05.2022

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

clasa a I-a
B
30.05.2022

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
ȘCOALA
ORTODOX
GIMNAZIALĂ
MITROPOLITUL
religie ortodoxa
"ION
"NICOLAE
AGÂRBICEANU" COLAN" CLUJCLUJ-NAPOCA
NAPOCA

Limba
română

Limba
română

10:00

09:00

clasa a X-a
B
30.05.2022

Frumosul în viața
creştinului

lecție mixtă

Roade ale Duhului
Sfânt în viața
creştinului

Hideg Cristian

Respectul față de sine și
față de ceilalți

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Viața creștinului
împreună cu semenii

Vlase Monica

lecție de
comunicare
Când, unde și cui mă rog și însușire de
noi
cunoștințe

Viața creștinului
împreună cu semenii

Vlase Monica

Astrologia, Numerologia

lecție mixtă

Creştinismul şi
provocările lumii
contemporane

Hideg Cristian

CENTRUL NR. 6:
COLEGIUL
clasa a VI-a
ȘCOALA
ORTODOX
B
27.05.2022
GIMNAZIALĂ
MITROPOLITUL
Milostenia, manifestare a
religie ortodoxa
"ION
"NICOLAE
iubirii față de semeni
Limba
10:25
AGÂRBICEANU" COLAN" CLUJromână
CLUJ-NAPOCA
NAPOCA

lecție mixtă

A trăi împreună cu
semenii. Învățătura
Mântuitorului

Chira Ionuț

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
religie ortodoxa
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"MIHAI
EMINESCU"
CLUJ-NAPOCA

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Viața creștinului
împreună cu semenii

Vlase Monica

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a IV-a
C
26.05.2022

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY

clasa a V-a 27.05.2022
B
08:00

religie
reformata

Limba
maghiară
Limba
română

religie
reformata

religie
reformata

Limba
maghiară

religie
reformata

Limba
română

07:30

clasa a III-a 06.06.2022
Nevoia de efort pentru a
B
obține rezultate
10:00

Limba
maghiară

10:10

Sistematizarea
Sarbatorilor crestine

Casa zidita pe stanca

lecție de
comunicare
Noul Testament și însușire de
Invatarea despre Iisus
noi
cunoștințe

lecție de
Noul Testament comunicare Invatarea despre Iisus
și însușire de

Biro Eniko

Biro Eniko

teologie reformata limba si literatura
straina/materna

1318

1319

1320

1321

1322

1323

superioare-lunga
durata /
postuniversitar
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
teologie reformata
didactica
limba engleza

"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

ISTVAN" CLUJNAPOCA

Limba
maghiară

noi
cunoștințe

religie
reformata

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a III-a
C
27.05.2022

religie romano catolica de
limba maghiara

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEORETIC
"BATHORY
ISTVAN" CLUJNAPOCA

clasa a V-a
B
03.06.2022

religie
unitariana

CENTRUL NR. 6:
ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
"ION
AGÂRBICEANU"
CLUJ-NAPOCA

LICEUL
TEOLOGIC
ADVENTIST
"MARANATHA"
CLUJ-NAPOCA

clasa a IV-a
A
08.06.2022

2580

studii universitare de
terapia
licenta / conversie
educationala
dupa ciclul i
Limba
complexa
si [...] maghiară
medii
BIRO V. ADRIENN(educatoare,
psihopedagogie
Limba
KAMILLA
invatatori,
speciala
maghiară
invatatori invatator - educatoare
educatori)

terapia
educationala
CENTRUL NR. 3:
complexa si [...]
LICEUL
(educatoare,
TEORETIC
invatatori,
"AVRAM IANCU"
invatatori CLUJ-NAPOCA
educatori)

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

2723

medii
terapia
studii universitare de
educationala
licenta / conversie
Limba
complexa
si [...] română
dupa ciclul i
KOSZORUS I. ILDI invatator - educatoare (educatoare,
Limba
invatatori,
psihopedagogie
română
invatatori speciala
educatori)

terapia
grupa mică
educationala
CENTRUL NR. 3:
A
02.06.2022
complexa si [...]
LICEUL
GRĂDINIȚA
(educatoare,
TEORETIC
SPECIALĂ CLUJinvatatori,
"AVRAM IANCU"
NAPOCA
Limba
10:30
invatatori CLUJ-NAPOCA
română
educatori)

Fluturii vin la flori Joc
didactic

Limba
română
Limba
română
Limba
română

terapia
grupa mare
educationala
CENTRUL NR. 3:
B
31.05.2022
complexa si [...]
LICEUL
GRĂDINIȚA
(educatoare,
TEORETIC
SPECIALĂ CLUJinvatatori,
"AVRAM IANCU"
NAPOCA
Limba
09:30
invatatori CLUJ-NAPOCA
română
educatori)

Eu spun una, tu spui
multe! Joc didactic

Limba
română

terapia
educationala
CENTRUL NR. 3:
grupa mare
lecție de
complexa si [...]
LICEUL
GRĂDINIȚA
B
02.06.2022
Ce este și la ce se folosește? recapitulare
(educatoare,
TEORETIC
SPECIALĂ CLUJJoc didactic
și
invatatori,
"AVRAM IANCU"
NAPOCA
Limba
09:30
sistematizare
invatatori CLUJ-NAPOCA
română
educatori)

2557

2609

3648

3057

1324

2013

1325

3451

CSIKI I. IBOLYA

religie
reformata

Limba
maghiară
Limba
română

studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
religie romano - maghiară
teologie romanoSZEKELY Á. BEÁTA
catolica de
catolica didactica
limba maghiara Limba
maghiară
teologie
consiliere pastorala
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
Limba
religie
RÁCZ M. MÁRIA
teologie protestanta
maghiară
unitariana
pastorala

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
licenta / conversie
terapia
dupa ciclul i
educationala
psihopedagogie
complexa
si [...]
speciala
RÉSZEG G. PETRA(educatoare,
pedagogia
CRINA
invatatori,
invatamantului primar
invatatori si prescolar
educatori)
stiinte ale educatiei
management,
consiliere si asistenta
psihopedagogica in
institutiile incluzive
studii universitare de
terapia
licenta / conversie
educationala
dupa ciclul i
complexa si [...]
pedagogia
TIRON T. LIVIA
(educatoare,
invatamantului primar
invatatori,
si prescolar
invatatori educatori)
VĂDAN A.V.
NICOLETA
DANIELA

studii universitare de
terapia
Limba
licenta / conversie
educationala
română
dupa ciclul i
complexa si [...] Limba
medii
(educatoare,
română
psihopedagogie
invatatori,
speciala
invatatori invatator - educatoare
educatori)

Limba
maghiară

Limba
maghiară

Limba
maghiară

12:10

Naşterea Bisericii-Rusaliile lecție mixtă

08:00

11:10

grupa mare
A
25.05.2022
Limba
maghiară

Fariseul si vamesul

lecție de
comunicare
Noul Testament și însușire de Invatarea despre Iisus Gyurka Izabella
noi
cunoștințe

09:30

Biblia - ajutorul meu

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Viaţa Bisericii în
primele veacuri

Hodor Erika

Cunoștințe despre
Biblie

Rácz Mária

lecție de
Prezentarea amanuntita
Meserii: o meserie la
comunicare
a unei meserii si
Kulcsar Anita,
alegere stiinte+arte (lucru și însușire de realizarea unui lucru
Peto Julia
manual)
noi
manual legat de meseria
cunoștințe
aleasa

lecție de
formare și
Sortare și grupare după
consolidare a
criteriul formă, mărime Harasztosi Dalia
priceperilor
și culoare
și
deprinderilor

lecție de
Folosirea corectă a
recapitulare
formelor singular și
și
plural a substantivelor
sistematizare

Obiecte de igienă
personală

terapia
CENTRUL NR. 3:
GRĂDINIȚA
grupa mare 30.05.2022 Numără și potrivește Joc
lecție de
Raportarea numărului
educationala
LICEUL
SPECIALĂ CLUJB
didactic
recapitulare
la cantitate și a
complexa si [...]
TEORETIC
NAPOCA
și
cantității la număr în
10:00
(educatoare, "AVRAM IANCU"
sistematizare
limitele 1-5
Limba
invatatori,
CLUJ-NAPOCA
română
invatatori educatori)

Koszorus Ildi

Koszorus Ildi

Koszorus Ildi

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

2554

2249

2894

3613

3323

2100

3502

VAJDA L.
ORSOLYA-KITTI

VELESCU V.
TATIANA

VLADAR P..
OFELIA

ISARIE C.L. VLADILIE

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
studii universitare de
terapia
licenta / conversie
educationala
dupa ciclul i
complexa si [...]
psihopedagogie
(educatoare,
speciala
invatatori,
pedagogia
invatatori invatamantului primar
educatori)
si prescolar
sociologie
consiliere si asistenta
in serviciile sociale
superioare-lunga
durata /
postuniversitar
studii universitare de
terapia
licenta / conversie
educationala
dupa ciclul i
complexa si [...]
psihologie
(educatoare,
pedagogia
invatatori,
invatamantului primar
invatatori si prescolar
educatori)
psihologie
psihologie clinica,
consiliere psihologica si
psihoterapie
superioare-scurta
durata
terapia
studii universitare de
educationala
licenta / conversie
complexa
si [...]
dupa ciclul i
(educatoare,
institutori - desen
invatatori,
pedagogia
invatatori invatamantului primar
educatori)
si prescolar

terapia
Limba
educationala
CENTRUL NR. 3:
maghiară
LICEUL
Limba Limba maghiară complexa si [...]
(educatoare,
TEORETIC
română
invatatori,
"AVRAM IANCU"
Limba
invatatori CLUJ-NAPOCA
maghiară
educatori)

ȘCOALA
GIMNAZIALĂ
SPECIALĂ
PENTRU
DEFICIENȚI DE
AUZ
"KOZMUTZA
FLORA" CLUJNAPOCA

grupa mare
A
27.05.2022
Limba
maghiară

09:30

lecție de
Exercitii de comunicare
Meserii: o meserie la
comunicare pe baza meseriei alese, Kulcsar Anita,
alegere, limba si
și însușire de
exercitii ritmice- invatre
Peto Julia
comunicare+ arte(muzica)
noi
cantec la alegere
cunoștințe

Limba
română
Limba
română
Limba
română

terapia
grupa mare
educationala
CENTRUL NR. 3:
B
31.05.2022
complexa si [...]
LICEUL
GRĂDINIȚA
(educatoare,
TEORETIC
SPECIALĂ CLUJinvatatori,
"AVRAM IANCU"
NAPOCA
Limba
10:30
invatatori CLUJ-NAPOCA
română
educatori)

Săculețul cu surpize Joc
didactic

lecție de
recapitulare Mijloacele de transport
și
terestre
sistematizare

Koszorus Ildi

Limba
română
Limba
română

terapia
grupa mare
educationala
CENTRUL NR. 3:
B
30.05.2022
complexa si [...]
LICEUL
GRĂDINIȚA
(educatoare,
TEORETIC
SPECIALĂ CLUJinvatatori,
"AVRAM IANCU"
NAPOCA
Limba
11:00
invatatori CLUJ-NAPOCA
română
educatori)

Recunoaște forma
geometrică Joc didactic

lecție de
Gruparea formei
recapitulare
geometrice după
și
criteriul culoare, formă,
sistematizare
mărime

Koszorus Ildi

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
Limba
inginerie si
turism si servicii română
management in
industria turismului

studii universitare de
licenta / conversie
dupa ciclul i
economia comertului,
Limba
turismului si serviciilor
română
MURĂȘANU I.
turism si servicii
MONICA-IOANA
administrarea
Limba
afacerilor
română
administrarea
afacerilor in turism,
comert si servicii
studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
maghiară
PALFI S. KINGAmanagement
turism si servicii
NIKOLETT
Limba
management
maghiară
managementul
afacerilor
studii universitare de
licenta / conversie
Limba
dupa ciclul i
PORUMBromână
geografia turismului turism si servicii
GHIURCO V.
Limba
COSMIN-GABRIEL
geografie
română
amenajare si
dezvoltare turistica

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL DE clasa a IX-a
lecție de
COLEGIUL
Sanctiuni pe tipuri de
SERVICII ÎN
P
27.05.2022
comunicare Respectara drepturilor
TEHNIC DE
abateri pentru
consumatorilor
turism si servicii
TURISM
și însușire de
Pop Ana Ioana
TRANSPORTURI
nerespectarea drepturilor
conform legislatiei in
"NAPOCA" CLUJnoi
Limba
09:00
"TRANSILVANIA"
consumatorilor
vigoare
NAPOCA
cunoștințe
română
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL DE clasa a XI-a
COLEGIUL
P1
27.05.2022
SERVICII ÎN
TEHNIC DE
turism si servicii TRANSPORTURI
TURISM
"NAPOCA" CLUJLimba
11:00
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

CENTRUL NR. 4:
LICEUL
COLEGIUL
TEORETIC
TEHNIC DE
turism si servicii
"BRASSAI
TRANSPORTURI
SAMUEL" CLUJ"TRANSILVANIA"
NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

clasa a X-a
B
30.05.2022
Limba
maghiară

10:00

CENTRUL NR. 4:
COLEGIUL DE clasa a XI-a
COLEGIUL
SERVICII ÎN
T1
30.05.2022
TEHNIC DE
turism si servicii
TURISM
TRANSPORTURI "NAPOCA" CLUJLimba
11:00
"TRANSILVANIA"
NAPOCA
română
CLUJ-NAPOCA

Echipamente necesare
efectuării curăţenie in
grupurile sanitare si
spatiile comune

lecție de
comunicare Curăţenia în grupurile
și însușire de
sanitare şi spaţiile
noi
comune
cunoștințe

lecție de
comunicare
Statele unite ale Americii și însușire de
noi
cunoștințe

Calcularea punctului de
rentabilitate

lecție de
comunicare
și însușire de
noi
cunoștințe

Surd Laura

Circulația turistică
internațională

Schwartzkopf
Timea Dolma

Planul financiar

Surd Laura

