
Activitățile desfășurate în Săptămâna Altfel 

 

Activitățile din Săptămâna Altfel au debutat cu o activitate organizată de Catedra Om și 
societate. Pe data de 26 martie 2018, la Liceul Tehnologic Hârlău, s-a desfășurat o lecție 
interactivă intitulată „Scurtă incursiune în istoria geto-dacilor”. Lecția a fost susținută de către 
doamna profesoară Anca Voinescu în colaborare cu domnul Alexandru Berzovan, membru al 
asociației culturale Geto-Dacii din Moldova și arheolog specializat în cercetarea celei de-a doua 
epoci a fierului.  

 





 



A doua activitate organizată de Catedra Om și societate a fost intitulată 

UNIREA BASARABIEI - PRIMA TREAPTĂ SPRE IDEALUL ROMÂNIEI MARI 
și a fost realizată în colaborare cu  Catedra de Limba și Literatura Română 

   

Programul activității a fost alcătuit din prezentarea unui scurt istoric de către doamna 
profesoară Anca Voinescu cu ajutorul unei prezentări multimedia cu tema Unirea Basarabiei cu 
România, recital de poezie Scrisoare din Basarabia - versuri ale poeților Grigore Vieru și Mihai 
Eminescu, lansarea cărții -“La răscruce” a domnului profesor Dumitru Hriscu. Activitatea s-a 
încheiat cu un spectacol folcloric oferit de  ansamblul ”Rapsodia Hîrlăului” coordonat de 
doamna profesoară Gabriela Sandu. 

 









 

Tot în cadrul Săptămânii Altfel la Liceul Tehnologic Hîrlău a fost organizată activitatea Învățăm 
să conducem automobile la simulatorul auto al liceului. Elevii implicați au fost de la clasa a IX-a 
F și au fost îndrumați de domnul profesor Adrian Cristea. 

 



 

 

 

 

 



Catedra de Matematică a organizat în cadrul Săptămânii altfel activitatea Matematica altfel cu 
elevii clasei a-X-a B. Activitatea a fost coordonată de doamna profesoară Raluca Loghin. 

 

 

 



Tot în Săptămâna Altfel elevii au avut ocazia unei întâlniri cu Poliția. Elevii claselor a 
IX-a D, a X-a A, a X-a C, a XI-a E au aflat mai multe despre comportamentul civilizat și corect 
în societate dar au aflat și cum să prevină evenimentele nedorite, periculoase pentru propria 
integritate. 

 

 



  De asemenea, în Săptămâna Altfel, Liceul Tehnologic Hîrlău a organizat un Flash-mob 
pentru a sărbători Centenarul Unirii Principatelor Române. Flashmobul a fost realizat de elevi 
coordonați de cadrele didactice: Gabriela Sandu, Olivia Lefter, Anca Voinescu, Hriscu Dumitru, 
Elena Ursache. 

 

 



 

Activitățile din Săptămâna Altfel continuă cu activitatea Nu mai vrem gunoaie! 
Activitatea a fost organizată în cadrul colectivului clasei a X-a B de către doamna profesoară 
Mirabela Scurtu. 

 



 

De asemenea, în Săptămâna Altfel a fost organizată o Campanie de informare a elevilor 
de la clasele a IX-a și a X-a despre bolile cu transmitere sexuală(BTS). Profesorii care au 
coordonat această activitate sunt: Rodica Gheorghiescu, Monica Vulpe, Roșu Corina, Ionuț 
Acasandrei. 

 





 

Tot în Săptămâna Altfel a fost organizată activitatea Recomandări pentru o alimentație 
sănătoasă cu elevii claselor a X-a J, a XI-a I, a XII-a D. Profesorii coordonatori ai activității sunt 
Iulia Coșmincu și Lăcrămioara Roiu. 

 

 

De asemenea, în Săptămâna Altfel, elevii Liceului Tehnologic Hîrlău au mers în vizită 
cultural și de studiu la Muzeul Viei și Vinului din Hîrlău.  

La activitate au paricipat elevii claselor a IX a D, a IX-a E, a IX-a I și a IX-a J însoțiți de 
doamnele profesoare Mirabela Scurtu, Daniela Poșișnicu, Mariana Andronic și Mihaela Lăbușcă.  



 

 



 

Activitățile continuă în Săptămâna Altfel cu activitatea Parada personajelor literare organizată 
de Catedra de limba și literatura română. Tot în cadrul Catedrei de limba și literature română s-
au mai organizat: Vizionare de film literar – Moromeții, Felix și Otilia și atelier de teatru – 
Exerciții de muzicaltate pură pentru actorii debutanți, Cabaretul cuvintelor după M. Vișniec. 

 













 

De asemenea, în Săptămâna Altfel a fost organizată o activitate de voluntariat la biserica 
Sf. Gheorghe din Hîrlău. La activitate au participat elevii clasei a IX-a C coordonați de doamna 
profesoară Rodica Gheorghiescu și de domnul profesor Alexandru Diaconescu. 





 

Tot în Săptămâna Altfel, elevii Liceului Tehnologic Hîrlău au mers în vizită la fabrica de 
încălțăminte S.C. Marțîn Conf. La activitate au participat elevii clasei a IX-a D, însoțiți de 
doamnele profesoare Angela Neghină, Delia Hortopan și Mariana Andronic. 

 





 
 
 

În ultima zi a Săptămânii Altfel elevii Liceului Tehnologic Hîrlău au mers în excursie. 
Excursia s-a numit "Itinerarii Bahloviene" întrucât a constat într-o drumeție pe traseul Biserica 
Sf. Gheorghe din Hîrlău - Curtea Domnească Hîrlău - Pădurea Zagavia - Dealul Sângeap - 
Mănăstirea Sângeap-Basaraba.  

 







 


