
 
 

 

 

                                                                                                             

                                                                
                                                     

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015 

 

SEMESTRUL I 

Nr. 

crt. 
Denumirea şi tipul activităţii Data/perioada Loc de desfăşurare Cine răspunde Cine participă 

1.   ,,Bun venit la şcoală!”- festivitatea de deschidere a 

anului şcolar 2014/2015 
15 sept. 2014 

Sala Operei Române din 

Craiova 

Directori 

Consilierul Educativ 

Profesorii şi 

învăţătorii 

Oficialităţi  

Elevi, părinţi, 

2.  

 Programul Naţional „Educaţie pentru cetăţenie 

democratică” 
-stabilirea normelor de conduită pentru elevi şi 

celelalte persoane cu acces în şcoală 

-monitorizarea comportamentului elevilor  pe 

parcursul anului şcolar 

permanent 
Incinta şi împrejmuirile 

şcolii 

Cons. educativ 

Dirigintii / învăţătorii 

Elevi, părinţi, 

profesori 

3.  
 „ Diversitate culturala in Europa” - Ziua europeană 

a limbilor – realizarea unui portofoliu tematic, 

colaborare la parteneriatul Comenius 

26 septembrie 

2014 
Incinta şcolii 

Prof. limba română şi 

limbi străine 

Elevi, profesori 

 

4.   ,,Săptămâna prevenirii criminalităţii!” activitate de  

tip flash-mob 

29 septembrie 

2014 

Piaţa Mihai Viteazul din 

Craiova 

Profesori  

Cons. educativ 

Elevi, profesori/ 

învăţători 



 
 

 

 

5.   „Şcoala mea dragă”- 5 oct.Ziua Mondială a 

Educaţiei – program de activităţi cultural-artistice 
4 oct.2014 

Holul şcolii 

Lab. Informatocă 

 

Cons. educativ 

Invăţătorii şi profesorii 

Elevi, cadre 

didactice, 

informaticianul 

6. @ „Proiect Comenius”- speranţe, nelinişti ale 

adolescenţilor europeni 
5-11oct.2014 Mobilitate Lituania Ionicescu Alina Profesori, elevi 

7.   „Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua mondială a 

alimentului - întâlnire cu medicul şcolii 
16 oct. 2014 

Cabinetul medical şcolar/ 

  

 

Înv. Clasele pregătitoare 

şi cls. I 

Medical şcolar, 

asistent medical, 

elevii, învăţătorii 

8.  “Educaţie culturală”-Festivalul international de 

sound & slam poetry 
16 oct. 2014 Sala de festivităţi 

Profesori  

Cons. educativ 

Elevi, profesori 

Invitati 

9.  “Ziua Armatei Române în şcoli” 21 oct 2014 Sala de festivităţi 
Profesori  

Cons. educativ 

Elevi, profesori 

Invitati 

10.   ,,Cinste lor!”- Ziua armatei române – dezbatere, 

întâlniri  
25 oct. 2014 Lab. informatică 

Întâlnire cu reprezentanţi 

ai armatei 

Prof.istorie 

Elevii şi 

înv.claselor a IV 

11.   ,,Împreună de Halloween!” – parada dovlecilor/ 

costumelor- concurs, expozitie 
30 oct. 2014 

Sala de sport/Holul 

şcolii/ cabinetul de 

engleză 

Învăţătorii, prof. lb. 

engleză 

elevi, părinţi, 

profesori 

12.   ,,Ziua Internaţională a Mării Negre”-  Simpozion 
01. noiembrie 

2014 
Sala de festivităţi  Prof. coordonatori   

Profesori din 

Judeţ, invitaţi 

13.   ,,Oameni şi copii- drepturile noastre” – Ziua 

internatională a drepturilor copilului- Masă rotundă 

19 noiembrie 

2014 
CDI  

Profesori înv.primar 

Invitat Protecţia 

Copilului  

Consilierul Educativ 

Profesori, 

învăţători 



 
 

 

 

14.  
 ,,Fumatul dăunează grav sănătăţii!” – Ziua 

naţionala fără tutun-campanie împotriva fumatului- 

pliante, afise, dezbateri 

21 noiembrie 

2014 
Incinta şcolii 

Diriginţii 

Prof. Camelia Simeanu 

Prof diriginţi 

Elevi şi părinţi 

15.   ,,La mulţi ani, Românie dragă!” – Ziua Naţională a 

României- activităţi cultural-artistice 
1 dec. 2014 

Muzeu de istorie 

Sala de sport a şcolii 

  

Consilierul Educativ  

Prof. Băluţoiu Valentin. 

şi prof. Irina Barbu. 

Elevi,  învăţători 

16.   ,,Fii darnic!”- acţiuni caritabile de sărbătoarea Sf. 

Nicolae 
6 dec. 2014 

 
Prof. înv. primar  

Elevii şi 

învăţătorii 

17.   ,, Lângă bradul de Crăciun” – activităţi cultural 

artistice, expoziţii de felicitări, tradiţii şi obiceiuri 
20 dec. 2014 Sala de festivităţi 

Cons. Educativ 

Prof. de muzică 

Prof. înv.primar  

Părintele Belcineanu 

Vintilă 

Elevi, părinţi, 

cadre did. 

18.   ,,Şcoala8pn”- actualizare site-ul şcolii  lunar Lab.informatică 
Informatician 

Cons.educativ 

Informatician, 

profesori, 

învăţători 

19.  
 ,,A fost odată ca-n poveşti…”- comemorare 

Eminescu- şezătoare literară, concurs de cultură 

generală 

15 ian. 2015 Sălile de clasă 
Prof. Cristina Pretorian, 

Pârvuleasa Constanţa 

Elevii claselor a 

VII-a şi a VIII-a 

20.   ,,Uniţi în cuget şi-n simţiri!” – dezbatere, prezentări 

ppt., hora unirii 
24 ian. 2015 

Lab.informatică 

Curtea şcolii 

  

Prof. Gîju Adriana 

Cons.eduvativ 

 

elevi, prof., 

învăţători 



 
 

 

 

SEMESTRUL AL II-LEA 

21.   „Valentine’s Day”- reuniuni dansante, ateliere de 

lucru 

14 februarie 

2015 
Salile de clasă 

Consilierul educative 

Dirigintii şi învăţătorii 

Elevii claselor III-

VIII 

22.   ,,Strada - un pericol?”- săptămâna educatiei rutiere/ 

dezbateri, acţiuni de circulaţie rutieră concrete 
24-28 feb.2015 

Lab.informatică 

Împrejurimile şcolii 

 

Consilierul Educativ, 

Lica Ovidiu, Gîju 

Adriana, Buşu Adrian 

Elevi,  profesori 

23.   ,, Mărţişorul, bucuria primăverii” – ateliere de 

lucru, concurs, expoziţii 
28 feb.2015 

Sălile de clasă 

 

Înv. Irina Barbu 

Prof. Cornelia Mititelu 

Consilierul Educativ 

Elevi, preşcolari, 

profesori 

24.   ,,Ce dragă-mi este mama!” – program artistic 7 martie 2015 Sala de festivităţi 
Învăţători 

Prof. de muzică 

 Elevii claselor 

primare 

părinţi 

25.   ,,Alege, este dreptul tău!” – aplicarea de chestionare 

despre alimentaţia sănătoasă, statistici, dezbateri 
martie 2015 Incinta şcolii  

Cons. educativ 

Consiliul elevilor 

Elevii claselor II-

XII 

Învăţătorii/Dirigin

ţii  

26.   ,,Protejaţi pădurea, protejaţi pământul!” – parade 

costumelor eco,expoziţie de desene,  concurs ppt-uri  

15 aprilie 2015 

23 aprilie 2015 

Holul şcolii 

Curtea şcolii 

 

Prof.Gică Gabriela  

Prof. Camelia Simeanu 

Consilierul Educativ 

Elevi, profesori 

27.  Săptămâna ,,şcoala altfel- să ştii mai multe, să fii 

mai bun!”- activităţi specifice 
7-11 aprilie Şcoală/alte locaţii 

Cons. Educativ 

Responsabili diriginţi 
Elevi, profesori 



 
 

 

 

28.   ,,Tradiţii şi obiceiuri Pascale” – ateliere de lucru, 

expoziţii 
aprilie 2015 

Sălile de clasă 

          

Prof. religie  

 

 

Elevi,  profesori  

29.  

 Săptămâna educaţiei globale ”Fiecare copil are 

nevoie de un profesor. Profesori bine pregătiţi 

pentru toţi copiii.”- dezbateri, ppt-uri, activităţi 

interactive 

22 – 28 aprilie 

2015 

Incinta şcolii 

 

Cons.educativ 

Prof.  

Elevi,  profesori, 

invitaţi 

30.   ,,Luna florilor” – concurs de decorare a sălilor de 

clasă 
mai 2015 

Sălile de clasă 

 

Învăţătorii  

 Diriginţii  

Elevi, părinţi, 

profesori 

31.   ,,9 Mai – Ziua Europei” – panouri, mape tematice, 

dezbateri 
9 mai 2015 Incinta şcolii 

Prof. Grigorie Otilia, 

Prof. Dincă Cristina 

Elevi, profesori, 

invitati  

32.  
 ,,Arbori şi păsări” – Ziua mondială a păsărilor şi 

arborilor – vizite Muzeul de Ştiinţe, drumeţii în 

împrejurimi 

10 mai 2015 
Muzeu 

Pădurea Bucovăţ 

Învăţătorii 

Diriginţii 
Elevi, profesori 

33.   Activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Liceului C.N. 

Carol I 
20 mai 2015 

Incinta şcolii 

Localuri închiriate 

Învăţătorii / profesorii 

Cons. educativ 

Elevi, părinţi, 

cadre didactice 

34.   ,,1 Iunie – Ziua Internaţională a copilului” – 

activităţi recreative, jocuri ale copilăriei, excursii 
1-2 iunie 2015 

Incinta şcolii, zone 

învecinate 

           Învăţătorii 

Profesorii  
Elevi, profesori 

35.   ,,Omagiu dascălului meu!” – activităţi cultural 

artistice 
5 iunie 2015 

Incinta şcolii 

Biblioteca judeţeană 

Prof. Gavrilă Marian 

 

Elevi, cadre 

didactice, invitaţi 

36.   ,,Un mediu mai curat!”- excursii tematice iunie 2015 Trasee turistice Învăţătorii / diriginţii 
Elevi, părinţi, 

profesori 

37.   ,,La revedere, şcoală dragă!” – festivităţi de sfârşit 

de an şcolar 

16-20 iunie 

2015 

Incinta şcolii 

Localuri închiriate 

Învăţătorii / profesorii 

Cons. educativ 

Elevi, părinţi, 

cadre didactice 



 
 

 

 

38.  
 Concursurile, proiectele şi parteneriatele şcolii – 

participarea la concursuri, întreceri, proiecte, 

parteneriate, etc. 

Conform 

calendarului 
Incinta şcolii 

   Cons.educativ, 

responsabilii/ prof. sport  

Elevi, cadre 

didactice, părinţi, 

parteneri 

 

 

DIRECTOR,                                                                                                                                              CONSILIER EDUCATIV, 

                 Alexandrina THORWACHTER                                                                                    Maria CIOBANU 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


