Dragi elevi, stimați părinți, oameni curioși,
Sâmbătă, 14 mai 2022, vă invităm cu drag la „Ziua porților deschise” la Colegiul Național
„Moise Nicoară” Arad.
IMPORTANT:
În intervalul 9.00 – 13.00 se pot face înscrieri la secretariat, la cele trei clase a V-a, intensiv
engleză.
Repere ale derulării activităților:

Când?
9.00 – 9.30

Unde?
Sala Festivă

Etaj I, sala 80

Etaj I, sala 75

Etaj I, sala 74
Etaj I, sala 73
9.30- 13.00

Etaj I, sala 69

Etaj I, sala 71
Etaj I, Biblioteca

Etaj I, sala 67

Ce?

Cât?

Cuvânt de întâmpinare
Sperăm, jumătate de oră…
(director, reprezentanți ai elevilor și
ai părinților, invitați)
Galeria personalităților școlii
Cuvântul de salut al absolvenților
Fotolimbajul
–
atelier
de 7 – 10 minute pentru
comunicare
fiecare grup de vizitatori
Franceză și germană – expoziție de Durează până descoperim
simboluri, joc, prezentare broșuri harta
Franței
și
a
DELF - OSD
Germaniei și te convingem
că poți învăța franceză și
germană, dacă intri în
dialog cu elevii noștri.
Istorie și prezent – expoziție, jocuri Cât dorești să te joci?
și alte activități
Atelier interactiv – limbă, literatură Dacă te simți bine, durează
română și interculturalitate
mai mult de 5 minute.
Sala trofeelor
2-3 minute de exercițiu de
(expoziție dovezi ale performanței la admirație
„Moise Nicoară”)
Geografie – jocuri de inteligență și Cât faci cunoștință cu
nu numai
Terra
Ronda masă – atelier despre
Durează cât o amintire
parfumul, culoarea, sunetul, gustul
cărții
Matematică – rebus, șah și voie Momente de căzut pe
bună
gânduri

Matematică – atelier de origami,
geometrie în spațiu și cuburi magice
Informatică
–
exerciții
de
programare
Informatică – vizită laborator

Cât pocnești din degete

Demisol stânga
(40)

Noi
programăm,
nu
butonăm!
Alt loc unde se învață…
Stai puțin, să nu deranjezi.
Per aspera ad astra...
Ne uităm la astre cât și
dacă e soare
Religie, pictură și muzică
O clipă de reculegere și o
(ateliere interdisciplinare, jocuri picătură de talent
pictură, karaoke, jocuri de ritm )
Biologie – pledoarie pentru științe
10 minute, cât să extragem
ADN-ul
Se apropie EN și BACUL
Stai puțin, să nu deranjezi.
(asistă la pregătirea elevilor pentru Aici se învață.
examenele naționale)
Fizică
Vreme de-un experiment
Chimie – experimente spectacol
Până se spune o poveste
despre întâlniri
substanțiale…
Engleză – quizz cu de toate
În cât timp mănânci o
brioșă? Apoi, poți s-o
ștergi englezește...
Consiliul elevilor – ce ai face dacă ai Cât pui întrebări despre
fi pentru o zi președinte?
cum se simt elevii la
„Moise Nicoară”.
Gogoașa argumentativă
Dacă vrei o gogoașă,
trebuie să fii convingător.
Alege gustul materiilor preferate
Cât mănânci o bomboană
Galeria de artă... culinară
Ca să-ți priască mâncarea,
ia cu pictură!
Robotul din catacombe
Dacă îți place, stai mai
(demonstrație a echipei de robotică) mult de 3 minute.

Demisol dreapta
(40)

Muzică și mișcare
(vizită sală de gimnastică)

Curtea mare,
coridoare

Fii FAN „MOISE NICOARĂ”
(fotografii – numai pentru fani)

Curtea mare

Intră în echipă
(ping pong și badminton pe muzică)
Jocuri de echipă
Scrie un gând în cartea de onoare

Dă de două ori din pedale,
te rostogolești și sari cu
mingea, dacă vrei.
Durează până îți pui
întrebarea retorică dacă ești
fan pe viață „Moise
Nicoară”.
5 minute, apoi lasă și pe
alții.
Poți bate mingea 3 minute?
Ei, cât timp îți ia să scrii că
ți-a plăcut?

Etaj I, sala 63
Etaj I, sala 64
Etaj I, sala 65
Observatorul
astronomic
Parter, sala 20

Parter, sala 18
Parter, sala 16

Parter, sala 30
Parter, sala 5

Parter, sala 9

Parter, sala 11
Curte mică 1
Curtea mică 1
Cantină

Sala de sport
La ieșire

Echipa „Moise Nicoară” te așteaptă!

