Colegiul German Goethe
Str. Stanislav Cihoschi nr. 17
Sector 1 Bucureşti 010592
Telefon 021 / 211 34 25
E-mail: secretariat@colegiulgoethe.ro
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Ciclul de învățământ - Liceal
Titlul Proiectului

Clasă /
Nivel de
clase

Profesor(i) coordonator(i)

Obiectivele Proiectului

Activități Educative

XII A

Ioachim Ștefania / Grădinescu
Monica / Niculiu Cristina

Îmbogățirea cunoștințelor culturale ale elevilor, dezvoltarea abilităților de
comunicare, oferirea unor perspective pentru viitoarea profesie

Teatru / Pictură / Excursie

XB

Dăneasa Monica

Cunoașterea probelemelor legate de mediu, argumentarea părerii personale,
realizarea de prezentări PowerPoint, transpunerea ideilor în situații
concrete

Bacalaureat 2020

XII

Szepesi Manuela

Familiarizarea candidaților cu noile modele de subiecte pentru examenul de
bacalaureat, eficientizarea timpului în vederea rezolvării favorabile a
subiectelor în timpul alocat

Tururi Ghidate Virtuale (Fantasievolle
Rundgänge)

VIII / XII

Popescu Cristina

Folosirea limbii germane în contexte noi / Elemente de civilizație germană

Orașul București în secolul al XIX-lea

VI - XII

Croitoru Carmen / Cernăianu
Emilia

Cunoașterea obiectivelor de patrimoniu arhitectural și cultural de secol
XIX din București și recunoalterea unor elemente ale diferitelor stiluri în
arhitectură / Identificarea direcțiilor de manifestare în artele vizuale
contemporane și familiarizarea cu spațiul de lucru al unui artist plastic

Să fim cei mai buni

VIII C / XII
A

Niculiu Cristina

Pregătire suplimentară pentru examenul de evaluare națională și
bacalaureat

Bewegung und Energie în reinem
Zustand

IX / XI

Lazăr Diana / Neagu Camelia

Enbtwicklung von verschiedenen Fähigkeiten: Kommunikation,
Beobachtung, sportliches Verhalten

Incursiune în Parcul Național „Piatra
Craiului” / Studiul fenomenelor fizice în
natură

XI A

Ungureanu Daniela / Dumitrașcu
Simona

Dezvoltarea abilităților de colaborare și cooperare în cadrul grupului /
Dezvoltarea simțului artistic și practic-organizatoric al elevilor

Titlul Proiectului

Clasă /
Nivel de
clase

Să cunoaștem și să ne cunoaștem

IX / X

„Adevăratul cititor e un om Extins / Un IX / X / XII
mare cititor e Nemuritor” - Concursul
Național Humanitas

Profesor(i) coordonator(i)

Obiectivele Proiectului

Papacică Ionela / Chiriac Rodica Însușirea unor tehnici de prim ajutor / Dobândirea de cunoștințe culturale /
istorice / vizite obiective turistice
Popa Camelia / Condrache
Nicoleta

De la lector inocent la lector avizat

Practică

XI C

Dochinoiu Dorin

Elevii vor lua contact cu mediul de lucru specific companiilor pentru a-i
ajuta în orientarea profesională

Descoperind tainele Bucureștiului

Gimnaziu /
Liceu

Dumitrescu Mihai

Educație prin descoperire și cunoaștere

Voluntariat / Excursie / Film
documentar

XD

Cotigă Teodor

Realizarea coeziunii colectivului clasei. Lărgirea orizontului cultural prin
vizitarea unor obiective culturale și istorice / Formarea spiritului civic prin
acțiuni de voluntariat

Literatura, cinematografia și teatrul

XB

Gheorghe Gabriela

Vizionarea filmului „Cercul poeților dispăruți” / Identificarea elementelor
cinematografice / Explicarea semnificației unor elemente de limbaj
cinematografic / Improvizarea unei scheme pornind de la o scenă a filmului

Educaţie pentru viaţă

IX D

Nistor Bogdan

Dezvoltare fizică armonioasă / Informare juridică / Informare pentru
sănătate

Excursie / Un Bac de nota 10

IX / X / XII

Popa Camelia Petronela

Excursie Brașov / Pregătire pentru simulare și examen de bacalaureat

Periplu prin literatura germană / Eine
Reise durch die deutsche Literatur

XII D

Drâmbă Gabriela

Denumirea epocilor literare și caracteristicilor acestora, enumerarea
operelor ce aparțin acestor epoci, argumentarea apartenenței acestora,
alcătuirea analizei literare și caracterizarea personajelor principale din
operele selectate

Abiturvorbereitung

XII C

Manger Oliver

Pregătire pentru probele scrise ale examenului german de bacalaureat

Klimawandel und Umweltschutz

IX - X

Franziska Feß

Vortrag einer Referentin / Verschiedene Projekte zum Thema: Debate /
Planspiel / Fotoprojekt / CO2 Fußabdruck

Practikum

XI

Suciu Alina / Poloni Victoria /
Moisoiu Roxana

Deyvoltarea abilităţilor şi formarea competenţelor privind cariera prin
activităţi de practică, internship şi voluntariat

De la amator la performanţă

VIII / IX / X

Kettler Traian

Volei şi badminton pentru cunoscători (avansaţi)

