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Prof. dr. Carmen Cosmulescu 

 

PLAN MANAGERIAL 

al Coordonatorului pentru  proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

AN ŞCOLAR 2020-2021 

  

Prof. Tătaru Mihaela 

 
 

 “Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici; nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.” 

(J. W. Goethe) 

Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să 

contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. Prin urmare, investiţia pe termen lung în 

calitatea educaţiei, promovarea unei educaţii aprofundate şi complete trebuie să fie o prioritate a tuturor 

proiectelor educaţionale, cu repercusiuni certe asupra calităţii vieţii, muncii şi relaţiilor interumane. 

 Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul 

este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei 

să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele 

individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create de 

diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii 

tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea 

competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii 

şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. 

Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi. 

             

 

PREMISE   

 Planul managerial al activităţilor şcolare şi extraşcolare se fundamentează pe dorinţele societăţii 

româneşti actuale de a considera învăţământul drept prioritate naţională, sub toate aspectele acestuia.  
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Planul managerial al Colegiului Național „Spiru Haret” Tg Jiu  pentru anul școlar 2020-2021, este 

conceput și elaborat pornind de la:  

- Legea Educației Naționale Nr.1/2011, actualizată la data de 3.04.2018.   

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei.  

- Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - 

Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 

5079/2016 privind aprobarea ROFUIP.  

- Statutul Elevului, aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016.  

- Ordinul M.E.C.I nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte  

- Raportul general privind starea și calitatea învățământului din Colegiul Național „Spiru Haret” Tg 

Jiu, pentru anul școlar 2020-2021. 

 

VIZIUNE  

 Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca scop dezvoltarea liberă, 

integrală, responsabilă şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a 

tinerilor ce vor deveni astfel apţi pentru integrarea socio-culturală şi profesională deplină, într-o lume 

dinamică supusă unor transformări din ce în ce mai rapide.  

Colegiul Național „Spiru Haret” Tg Jiu a adaptat oferta educaţională la cerinţele pieţii muncii, 

oferind servicii educaţionale de calitate. Prin specializările studiate de elevii noștri dorim să le oferim o 

gamă de abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de înţelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin 

intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare practică. Bazându-ne pe o strategie elaborată, pe un 

management performant şi o ofertă educaţională generoasă, urmărim formarea unor tineri capabili să se 

integreze într-o societate aflată în continuă schimbare. Şcoala noastră facilitează formarea unei personalităţi 

armonioase, creative, ataşată valorilor eterne naţionale şi universale, a unui cetăţean european democratic, 

performant, capabil să se integreze şi să sprijine pozitiv societatea. Pentru toţi elevii, avem în vedere 

formarea competenţelor: de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management şi de 

comunicare într-o limbă modernă. Şcoala noastră oferă elevilor săi posibilitaea de a dobândi certificări de 

tip IC3-GS4, fiind Centru de testare acreditat, respectiv aprofundarea competenţelor IT, în cadrul Academiei 

Locale CISCO. Se are în vedere nevoia de dezvoltare a elevilor prin: formare şi autoformare continuă, 

deschidere la nevoile şi cerinţele comunităţii din care fac parte, formarea şi dezvoltarea individuală a 

fiecărui elev ca personalitate de sine stătătoare, dezvoltarea capacităţii creatoare a fiecărui elev în parte, 

crearea unui climat de încredere reciprocă, ceea ce asigură o mai bună tranziţie de la şcoală la viaţa activă.  

Această viziune are ca bază de pornire alinierea la învăţământul european, manifestându-se prin:   

- racordarea cu învăţământul european; 

- dezvoltarea parteneriatelor externe şi interne pentru îmbunătăţirea formării profesionale; 

- aplicarea principiilor descentralizării în educaţie; 

- eliminarea discriminării; 

- formarea continuă a cadrelor didactice conform standardelor de calitate în învăţământ; 

- dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale existente. 

http://www.spiruharetgorj.ro/


COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TG-JIU 
Cod poştal: 210243 

     Tel / Fax: 0253237710 
                      E-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro 

                         Web-site: www.spiruharetgorj.ro 
    CUI: 4666231 

3 
 

- Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală 

şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ). 

- Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de 

intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative 

ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului. 

  

MISIUNE       

Scopul fundamental al şcolii noastre este de a furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii 

noştri să primească o educaţie superioară, cadrele didactice, elevii şi părinţii să fie părtaşi la succes, iar 

societatea să beneficieze de absolvenţi performanţi.  

Singurul scop al educaţiei este de a transforma oglinzile în ferestre - Sydney Harris -    Colegiul 

Național „Spiru Haret” Tg Jiu este o instituţie de învăţământ ce dă sens dimensiunii europene, oferind o 

pregătire temeinică, urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire 

de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi pe formarea de competenţe profesionale, care să 

le permită elevilor exercitarea unei profesii, continuarea studiilor în învăţămânntul superior sau realizarea 

propriei afaceri. Răspundem cerinţelor de satisfacere a nevoilor personale ale tinerilor şi adulţilor din zona 

ocupaţională Gorj, asigurându-le o pregătire la nivelul standardelor, dezvoltându-le creativitatea, spiritul 

întreprinzător, gândirea critică, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, flexibilitatea, capacitatea de 

comunicare şi adaptare la condiţiile sociale actuale.   Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi 

economic urmăreşte transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite 

comunităţii. 

 

DIAGNOZA INSITUȚIONALĂ – ANALIZA S.W.O.T.   

 

PUNCTE  TARI  

Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative 

derivate dintr-o problematică educativă diversă. 

Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: 

inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel 

judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul 

diriginte şi corpul profesoral – la nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor  - la 

nivelul unităţii şcolare; 

Diversitatea programului de activităţi educative.   

Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii non-guvernamentale şi 

guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional.   

Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: 

inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel 

judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul 

diriginte şi consiliul clasei – la nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor  - la nivelul 

unităţii şcolare.   
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Colaborarea cu Asociația de părinți cu statut juridic “Bona Fide” Gorj și instituţii specializate în 

activităţi educative extraşcolare în care sunt implicaţi elevii noştri.   

Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar.   

Rezultate bune și foarte bune ale elevilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale, 

naţionale şi internaționale.   

Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale elevilor prin participarea la competiţii la nivel de 

unitate, local, judeţean, regional.   

Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate şi societate prin mass-media 

locală şi judeţeană, pe site-ul colegiului, dar şi prin spectacole, concursuri, competiţii. 

 

PUNCTE  SLABE  

Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra 

dezvoltării personalităţii elevului 

În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ 

al conţinutului.   

Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.   

Insuficienta implicare a cadrelor didactice în activitățile educative desfășurate în școală sau în 

activitățile ce promoveaza imaginea Colegiului. 

Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi.   

Fonduri inexistente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.  

Lipsa de responsabilizare a Consiliului elevilor şi implicarea pro-activă în problemele specifice 

şcolii.     

Carențe în colaboararea cadrelor didactice în scopul realizării unor proiecte educaționale 

interdisciplinare. 

 

OPORTUNITĂŢI    

Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viaţa 

publică.   

Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii.   

Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională.   

Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva 

descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei.   

Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de 

roluri.   

Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare. 

Realizarea educației ecologice, juridice, etc. 

Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor.   

 

AMENINŢĂRI  
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  Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative, si nu in ultimul rand desfasurarea activitatilor scolare/extrascolare/extracurriculare in regim de 

pandemie (Covid -19) exclusive online. 

Oferta negativă a străzii şi internetului, chiar și a mass mediei 

Timiditatea elevilor cu potențial și neîncurjarea acestora pentru o implcare mai activă în activitațile 

sau domeniile care îi interesează 

Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.       

 

PRINCIPII ŞI VALORI     

Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată după principiile: 

- principiul priorităţii educaţiei, ca responsabilitate asumată de guvernul României:  

- principiul accesului egal la educaţie – conform Constituţiei şi Convenţiei ONU a Drepturilor 

Copilului, fiecare copil are dreptul la educaţie – OM 272/2000;  

- principiul continuităţii  activităţilor care au caracter permanent şi se bazează pe experienţa 

anterioară;   

- principiul complementarităţii formal –non-formal;   

- principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;  

- principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale 

locale prin coordonare;  

- principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare şi integrate; 

- principiul transparenţei implementării strategiei, cu participarea societăţii civile, alături de 

instituţiile guvernamentale în vederea realizării obiectivelor;  

- principiul cooperării – implementarea strategiei are la bază cooperarea instituţională, atât la nivel 

naţional, cât şi internaţional.   

 

SCOPUL 

Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor, 

în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.  

  

 OBIECTIVE 

- Optimizarea relaţiei școală - familie; 

- Diversificarea activităţii extracurriculare; 

- Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în 

vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, 

violenţă verbală şi fizică, etc. 

- Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi 

culturalizare; 

- Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor nou constituit, proiectarea de activităţi 

extracurriculare cu specific cultural; 
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- Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor; 

- Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional și 

internațional; 

- Continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate și în anii trecuți. 

- Atragerea parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu şcoli din alte localităţi 

  

OBIECTIVE STRATEGICE  

  Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului școlar și comunitar alelevilor, în 

vederea diminuării punctelor slabe legate de traseulul lor educative: note scăzute la purtare, absenteeism, 

violență verbal și fizică, etc. 

1. Atragerea Comisiei diriginților și a elevilor în activități și programe de socializare și 

culturalizare 

2. Susținerea propunerilor și proiectelor Consiliului Școlar al Elevilor CNSH 

3. Recunoașterea activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune fundamental a 

procesului instructiv-educativ.  

4. Creșterea responsabilizării fiecărui profesor prin implicarea în activități educative şcolare, 

extraşcolare şi extracurriculare.   

5. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 

personală; 

6. Promovarea educației diferențiate prin adaptarea demersului instructiv-educativ la nevoile 

imediate și de perspectivă ale elevului.   

7. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională.   

8. Atragerea de proiecte, programe, parteneriate cu părinții și schimburi de experiență, cu 

comunitatea și cu instituțiile de învățământ superior și de cultură.   

9. Elaborarea de parteneriate cu factorii locali și cu familia, în vederea evitării abandonului 

școlar, precum și pentru monitorizarea și consilierea elevilor proveniți din mediul familial monoparental sau 

dezorganizat.   

10. Susţinerea performanţelor elevilor prin activităţi şcolare, extraşcolare şi extracuriculare şi 

dezvoltarea spiritului de competiţie.   

11. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 

evaluarea impactului acesteia în comunitate.   

12. Promovarea eficientă şi realistă a imaginii liceului pe plan local, naţional şi european. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE  

 1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.  

2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în 

proiectarea activităţii educative.  

3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.  
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4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.  

5. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de 

impact.  

  

 GRUPUL ŢINTĂ  

Beneficiari direcți: elevii claselor 0-XII, cadrele didactice din unitatea şcolară   

Beneficiari indirecți: familia, societatea civilă, comunitatea şi societatea în ansamblul ei.  

  

  REZULTATE AŞTEPTATE  

 Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ.  

1. Creşterea ratei promovabilităţii şcolare.  

2. Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului  şi absenteismului şcolar. 

4. Multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea comunității (şcolare).  

5. Creşterea calităţii resursei umane certificate profesional prin instituţia şcolară.  

6. Asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la 

potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra pe 

piața muncii. 

7. Constituirea Comisiei metodice a diriginților coordonată de prof. Popescu Motomancea Aurelia 

8. Constituirea Consiliului consultativ la fiecărei clase și a Consiliului Școlar al Elevilor, prezentarea 

Reulamentului acestuia și a programului de activități propus de membri acestuia 

9. Colaborarea cu poliția de proximitate și jandarmeria în scopul realizării unor activități cu caracter 

educative-civic și monitorizarea permanentă de către Poliție a elevilor și a spațiilor școlare. 

 

MODALITĂŢI DE REALIZARE 

- Monitorizarea disciplinei în şcoală; 

- Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de 

delincvenţă juvenilă; 

- Colaborarea cu familia, Poliţia, Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică în vederea 

reducerii fenomenului de absenteism şi de violenţă şcolară; 

- Încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din 

şcoală sau din afara şcolii; 

- Activităţi de orientare şcolară şi profesională; 

- Activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din rândul 

specialiştilor; 

- Implicarea și colaborarea elevilor/cadrelor didactice în vederea realizării site-ului, revistei şcolii 

și în activități artistice; 

- Excursii tematice, vizite la muzee, drumeții etc. 
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Domeniul Obiective Activitati Termen Cine raspunde Obs. 
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Cunoaşterea şi respectarea actelor normative care 

reglementează activitatea educativă 
1 octombrie 

2020 

Directori, 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

Repartizarea dirigintilor/învățătorilor pe clase 
9 septembrie 

2020 

Directori/Diriginti/invatatori/ 

Consiliul de administraţie 
 

Întocmirea bazei de date privind situaţia disciplinară, 

absenteismul, delicvenţa 
lunar 

Consiliul de 

administraţie/responsabilul 

comisie 

 

Elaborarea Programului activităţilor / proiectelor 

educative şcolare şi extraşcolare 

23 

octombrie 

2020 

Directori/Coordonator 

programe şi proiecte educative 

şcolare şi extraşcolare 

 

Întocmirea proiectărilor anuale şi semestriale a 

activităţii de consiliere şi orientare / a activităţilor 

extracurriculare conform noilor reglementări  

12 

octombrie 

2020 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

Întocmirea programelor de parteneriate educaţionale. permanent Directori   

Revizuirea Regulamentului de ordine interioară 
1 octombrie 

2020  
Consiliul de administratie  

Întocmirea profesorilor de serviciu pe şcoală 
saptamanal 

 
Dir. Adj. Tudorache Adela  

Constituirea comisiei pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar 

15 

octombrie 

2020 

Director, Consiliul de 

Administrație 
 

Organizarea Consiliului Elevilor  
23 

octombrie 

2020 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare, 

dirigintii/invățătorii 

 

http://www.spiruharetgorj.ro/


COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET” TG-JIU 
Cod poştal: 210243 

     Tel / Fax: 0253237710 
                      E-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro 

                         Web-site: www.spiruharetgorj.ro 
    CUI: 4666231 

9 
 

Motivarea 

pentru 

iniţiativă a 

Consiliului 

Elevilor nou 

constituit, 

proiectarea 

de activităţi 

extracurricu

lare cu 

specific 

cultural; 

Organizarea Consiliului reprezentativ al părinţilor 
1 octombrie 

2020 

Director, Consiliul de 

Administrație,  Coordonator 

programe şi proiecte educative 

şcolare şi extraşcolare, 

Președintele Consiliului 

Reprezentativ al Părinților 

 

Întocmirea graficului de interasistenţe la orele de 

consiliere  

23 

Octombrie 

2020 

Director, 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

      

2
. 
IM

P
L

E
M

E
N

T
A

R
E

 

      

 

 

 

 

 

Abordarea 

complement

ară a 

dimensiunii 

curriculare 

cu cea cross-

curriculare 

şi 

extracurricu

lare în 

proiectarea 

activităţii 

educative. 

1.Desfăşurarea orelor de consiliere conform noilor 

reglementări privind activitatea de consiliere şi 

orientare  
săptămânal 

Diriginti / învățători  

 
 

2.Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu 

şi a celor din parteneriate 
Conform 

calendarului 

Coordonator programe 

Responsabilii comisiilor 

metodice - Parteneriate 

 

3.Acţiuni de prevenire a absenteismului şi 

abandonului şcolar, de ameliorare a disciplinei şcolare 
permanent 

Director  

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

4.Acţiuni de prevenire a consumului de droguri, a 

delicvenţei juvenile, a traficului de persoane 
Conform 

planificării 

Director 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

 

5.Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar 

Raportare 

statistică a 

5-a zi din 

lună 

Comisia pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar 
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Introducere

a şi 

valorificarea 

elementului 

educativ în 

fiecare 

unitate de 

învăţare. 

 

 

 

Implementa

rea 

metodelor 

activ-

participative 

pentru 

ridicarea 

calităţii 

rezultatelor 

învăţării. 

 

 

 

 

6.Acţiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei 

şi culturii naţionale, europene, mondiale 
Conform 

planificării 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

Prof. istorie / educatie civica 

 

7.Acţiuni de însuşire  şi respectare a normelor de 

igienă, de prevenire a îmbolnăvirii  
Conform 

planificării 

Dirigintii/învățătorii/ 

educatoare 

 

 

8.Acţiuni de cunoaştere şi respectare regulilor de 

protecţia muncii, a normelor de circulaţie, de 

prevenire a incendiilor 

Conform 

calendarului 

Dirigintii/ invatatorii 

 
 

9.Acţiuni de cunoaştere şi respectare a normelor de 

protecţia a mediului 
Conform 

calendarului 
Diriginti/ învățători  

10.Organizarea de programe specifice pentru 

- ed. ptr. dezv. personală 

- ed. inter şi multiculturală 

- ed. pentru pace 

- ed. ptr. drepturile copilului 

- ed. pentru sănătate 

- prevenirea abandonului şcolar 

- prevenirea traficului de persoane 

- prevenirea exploatării  

- prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului 

prin muncă a copiilor 

- promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, 

grupuri dezavantajate) 

- ed. ptr. dezvoltarea comunitară  

- ed. ecologică 

- ed. prin sport 

- ed. globală 

Permanent 

Director  

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

Responsabili comisii metodice 

 

 

11.Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii (Zilele 

Scolii, Ziua educatiei, ziua învățătorului, etc). 
Conform 

planificării 

Consiliul de administraţie, 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  
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Redimension

area orei de 

consiliere şi 

orientare 

şcolară din 

perspectiva 

valenţelor 

educaţiei de 

impact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complement

arizarea 

educației 

formale cu 

cea non-

formale prin 

initierea de 

activități 

educative 

interdiscipli

12. Dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale Permanent 

Director 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

13.Organizarea de reuniuni de informare şi iniţiere 

pentru conceperea, monitorizarea şi evaluarea 

proiectelor  

Nov. 2020 

Aprilie 2021 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

Director 

 

14.Eficientizarea activităţii de consiliere privind 

cariera 
Sem.  II 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

Diriginti-clasele a VIII-a 

 

15. Eficientizarea pregătirii elevilor pentru concursuri, 

competitii, examen admitere liceu 
Permanent 

Dirigintii claselor a VIII-a 

Profesori 
 

16. Permanentizarea parteneriatelor  cu autorităţile 

locale, mass-media, agenţi economici 
Permanent 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

Director 

 

17. Organizarea concursurilor civice, artistice, 

sportive 
Conform 

planificării 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

Dirigintii/învățătorii/profesorii 

de educatie fizica si sport 

Responsabilii comisiilor 

 

18. Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin ambientizarea 

personalizată, apariţii în presă, pe site-uri educaţionale 

 
Permanent 

Director  

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

 

19. Optimizarea relaţiei de comunicare cadre didactice 

- părinţi  

 
Permanent 

Dirigintii/ invatatorii 
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nare diverse 

20. Elaborarea de materiale şi instrumente de lucru 

specifice (mape de documentare) 
Lunar 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

Responsabilii comisiilor 

 

21. Responsabilizarea membrilor Consiliului elevilor  

şi a elevilor cu responsabilităţi  la nivelul claselor 

pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini 

 

Permanent 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

 

 

 

 

3. 

CONTRO

L ŞI 

EVALUAR

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilierea 

și evaluarea 

activităților 

educative 

școlare și 

extrașcolare 

pe baza 

standardelor

, criteriilor și 

indicatorilor 

de calitate. 

Realizarea unui număr de asistenţe la orele de 

consiliere si orientare 
Periodic 

Director 

Responsabil Comisia 

diriginților Coordonator 

programe şi proiecte educative 

şcolare şi extraşcolare 

 

Realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul 

elevilor pentru a evidenţia priorităţile educative 
Lunar 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare  

Președinte Consiliul elevilor 

 

Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi 

ale inn  cadrul orelor de consiliere si orientare 
Periodic 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

Evaluarea impactului activităţilor educative asupra 

stării disciplinare a elevilor 
Semestrial 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

 

Rezolvarea eficientă a eventualelor conflicte apărute 

în şcoală 
Periodic 

Coordonator programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare 

Dirigintii/învățătorii 

 

 

 

Director,       Coordonator programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare, 

Prof. Dr. Carmen Cosmulescu     Prof. Tătaru Mihaela 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ale CNSH 

în ANUL SCOLAR  2020-2021 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității Descrierea activității Locul  

desfășurării 

Data Cine răspunde Cine participă 

1.  ”Incepe scoala!” 

 

Ddeschidere a anului școlar 2020-

2021  

 

Salile de 

clasa/online 

14 sept 

2020 

Directorii, 

consilierul 

educativ 

Directorii, 

consilierul 

educativ, cadrele 

didactice, alti 

invitați 

2.  ”Activitate de protecția 

persoanei” 

 

 *  Reguli de comportament acasă 

şi la şcoală. 

 * Regulamentul şcolar. Se discută 

regulile prezentate de către cadrul 

didactic. Semnătura de luare la 

cunoştinţă 

Sala de 

clasă/online 

sept 2020 Directorii, 

consilierul 

educative, 

informatician 

Învățători, 

diriginți, 

informatician 

3.  Campanie educațională ”Din 

nou împreună” 

 

Facilitarea acomodării preșcolarilor 

și elevilor la noul context școlar prin 

acțiuni outdoor desfășurate sub 

coordonarea Ministerul Educației și 

Cercetării. 

Outdoor: parcu

ri din localitate, 

teren de sport, 

curtea unității 

de învățământ 

20-30 sept 

2020 

Directorii, 

consilierul 

educativ, 

consiler scolar, 

CJRAE 

Consilierul 

educativ 

4.  Campania ”Fii liber!” 

 
 

Campania va fi implementată, la 

nivel național, de Agenţia Naţională 

Antidrog (ANA), în calitatea sa de 

coordonator naţional al politicilor 

publice în domeniul reducerii cererii 

și ofertei de droguri 

Sala de 

clasă/online 

Sept-dec 

2020 

Directorii, 

consilierul 

educativ, 

consilier scolar 

Învățători, 

diriginți, elevi, 

consilere educativ 
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5.  ”Mesajul meu antidrog” 

 

Activități de informare-educare-

comunicare cu privire la efectele 

nocive ale consumului de alcool, 

tutun, droguri si substanțe cu 

proprietăți pshihoactive 

Sala de clasă – 

concurs 

programat 

lunar Diriginti, 

consilier 

educativ, 

Mihuț Adina, 

Tătaru Mihaela 

Consilierul 

educativ, Mihuț 

Adina, Tătaru 

Mihaela, elevi, 

profesori 

6.  ”5 octombrie – Ziua 

Mondială a Educaţiei” 

 

Marcarea Zilei Mondiala a 

Educatiei prin de activități la clasa 

cu elevii: copacul educației, afișe 

pe tema educației, vizionare de 

piese de teatru si filme, concursuri 

interactive, desene pe asfalt, etc 

CNSH, Tg Jiu 5 oct 2020 Directorii, 

consilier 

educative, 

informatician 

Elevi, consilierul 

educativ, cadrele 

didactice din 

colegiu, 

informatician 

7.  ”Needed skills for the job 

market” 

 

Proiect Erasmus + : schimb de 

experiență intre elevi si profesori 

din mai multe tari implicate 

Italia 

Slovacia 

Turcia 

Macedonia 

Romania 

oct 2019-

aug 2021 

Directorii, 

consilier 

educativ, Prof. 

Boian Flavius 

Prof. Boian 

Flavius elevi si 

profesori al 

Colegiului 

8.  Diverse teaching methods 

based on students' learning 

styles 

 

Proiect Erasmus + : schimb de 

experiență intre elevi si profesori 

din mai multe tari implicate 

Italia 

Grecia 

Turcia 

Portugalia 

Romania 

oct 2019-

aug 2021 

Directorii, 

consilier 

educativ, Prof. 

Boian Flavius 

Prof. Boian 

Flavius elevi si 

profesori al 

Colegiului 

9.  "Sprijinirea tranziției 

elevilor către piața muncii 

prin stagii de practică 

inovatoare (STEP-

PRACTINOV)" 

 

Proiect POCU co-finantat din Fondul 

Social European prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Creșterea participării la programe de 

învățare la locul de muncă a elevilor și 

ucenicilor din învățământul secundar și 

terțiar non-universitar, cu accent pe 

sectoarele economice cu potențial 

competitiv identificate conform SNC 

și din domeniile de specializare 

inteligentă conform SNCDI 

Online 2020-2021 Directorii, 

consilier 

educativ 

Responsabil 

desemnat: dir. 

adj. Tudorache 

Ionescu Adela 

Nicoleta 
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10.  Clubul de dezbateri Quasar 

 

Clubul de dezbateri QUASAR va 

asteapta pentru relansarea 

dezbaterilor academice.. Va 

propunem un model de educatie 

alternativa care formeaza abilitati 

de comunicare si care stimuleaza 

creativitatea. 

Online Nov-iun 

2020 

Directorii, 

consilier 

educativ 

Prof. Gavan 

ELena 

11.  ”Camera cu povesti” 

 

Intalniri online prin Zoom ale 

rezprezentantilor Bibliotecii 

Județeane ”Christian Tell” cu cei 

mai mici dintre elevi – Filiala 

pentru copii 

online Nov-17 

dec 2020 

Directorii, 

consilier 

educativ, 

invatatori 

Directorii, 

consilier educativ, 

invatatori 

12.  ”Sanatatea inainte de toate” 

 

Activități de prevenire a 

îmbolnăvirii, campanii de 

informare despre sănătate, în 

parteneriat cu DSP Gorj 

Sala de 

clasa/online 

An scolar 

2020-2021 

Directorii, 

consilierul 

educativ, 

profesorii 

coordonatori, 

medici, as. 

medicali 

Profesori 

coordonatori, 

elevi, medici, 

asistenti medicali 

13.  Programul național J.A. 

Romania 

 

Inscrierea la programele nationale 

JA Romania 
Brosura proiecte si competitii JA 
Romania by JA Romania - Issuu 

Online An scolar 

2020-2021 

Directorii, 

consilierul 

educative, 

informatician 

Profesori, 

invatatori,  elevi, 

consilierul 

educative, 

informatician 

14.  Programul internațional 

J.A. 

  

Inscrierea la programele 

internationale JA Romania 
Brosura proiecte si competitii JA 
Romania by JA Romania - Issuu 

Online An scolar 

2020-2021 

Directorii, 

consilierul 

educative, 

informatician 

Profesori, 

invatatori, elevi, 

consilierul 

educative, 

informatician 
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15.  ”Atelier de teatru si 

improvizatie” 

 

Ipostaze teatrale cu actorul Ion 

Alexandrescu si echipa de teatru a 

CNSH 

Online saptamana

l 

Diriginții, 

consilier 

educativ, CSE 

CNSH 

CSE, consilier 

educativ 

a.  ”E greu sa fii tolerant?” 

 

Dezbateri în cadrul orelor de 

dirigenție – Ziua internațională 

pentru toleranță 

Sali de 

clasa/Online 

16 nov 

2020 

Diriginții, 

consilier 

educativ 

Diriginții, 

invatatorii și 

elevii 

16.  ”Pretuieste viata!” 

 

Proiect judetean  Online Nov 2020 Diriginții, 

consilier 

educativ 

Prof. Cornoiu 

Elena 

17.  ”Noaptea cercetatorilor” 

 

Activități – concurs, care vor 

îmbina știința cu învățarea și 

promovarea științelor. Experimente 

de fizică, de chimie, de mecanică, 

demonstraţii cu roboţi, roboţei şi 

gheaţă carbonică, cu laseri şi soldaţi 

din cutare sau cutare război, un 

spectacol al rezultatelor, un 

spectacol al inteligenţei, vesel şi 

definitiv încurajator! 

Online  17 nov 

2020 

Directorii, 

consilierul 

educativ, 

Profesori de 

fizică-chimie-

biologie 

Profesori de 

fizică-chimie-

biologie, elevi 

18.  Ziua naţională  a României 

 
 

Diverse activitati realizate cu elevii 

nostri pentru marcarea Zilei 

Nationale a Romaniei 

 

  

 

 

Online 23 nov- 1 

dec 2020 

Directorii, 

consilierul 

educativ, 

Consiliul 

Scolar al 

Elevilor, 

informatician 

Profesori, 

invatatori, elevi, 

consilierul 

educativ, CSE 

CNSH, 

informatician 
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19.  ”Ziua felicitarilor de 

Craciun” 

”Uite vine Mos Craciun!” 

 

Serbare de Crăciun la nivel de clasa 

*Intonarea de colinde; 

*Poezii şi scenete tematice; 

      *Sosirea lui Moş Crăciun. 

      *Concurs de felicitari 

Sala de 

clasă/online 

 

  

9-18 dec 

2020 

Directorii,cons

ilier educativ 

Învățători, prof. 

elevi, părinți 

20.  ”Balul brazilor de Craciun” 

 

Concurs cu cel mai frumos brad al 

participantilor 

Online 25 dec 

2020 

Directorii,cons

ilier educative, 

Consiliul 

Scolar al 

Elevilor 

Învățători, prof. 

elevi, părinți,m 

CSE CNSH 

21.  

 

 

 

”Ziua Culturii Nationale” 

 

 Audiții muzicale pe versuri 

de Mihai Eminescu 

 Momente lirice în memoria 

luceafărului 

 Spectactol omagial 

Biblioteca 

Județeană 

”Christian 

Tell”/Online 

15 ian 

2021 

Profesorii de 

limba romana, 

invatatori 

Profesorii de 

limba romana  

Invatatori  

Elevi ai CNSH 

22.  „Revoluţia de la 1821” 

 

Ziua Proclamaţiei locuitorilor Ţării 

Româneşti (Proclamaţia de la 

Padeş) prin care Tudor 

Vladimirescu îi chema la luptă 

Marcam 240 de ani de la nașterea 

lui Tudor Vladimirescu 

Biblioteca 

Județeană 

”Christian 

Tell”/Online 

23 ian 

2021 

Profesorii 

istorie, 

invatatori 

Profesorii de 

istorie 

Invatatori  

Elevi ai CNSH 
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23.  ”Mica Unire în istoria 

românilor” 

 
„Pe-al nostru steag e scris 

unire!” 

-Confectionarea steagului Romaniei Sali de 

clasa/Online 

24 ian 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ 

 

Invatatori, elevi 

24.  ”Să știi mai multe, să fii mai 

bun” - Școala Altfel 

 

Activități specifice Școală/alte 

locații 

Sem II 

2021 

Consilierul 

educativ, 

profesori, 

învățători, 

informatician 

Consilierul 

educativ, 

profesori, 

învățători, 

informatician 

25.  Prezentare de carte ”Limba 

engleză în 2020 texte grilă”  

 

Prezentare de carte  Cabinet de lb. 

engleză 

februarie 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, Prof. 

Munteanu 

Diana 

Prof. Munteanu 

Diana, prof din 

comisia de limbi 

moderne 

26.  ”Dragobetele – Sarbatoarea 

dragostei” 

 

Istoric, traditii si obiceiuri Sali de 

clasa/Online 

24 

februarie 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ 

 

Directori, 

consilierul 

educativ 

Dirigintii si 

invatatorii 

27.  ”Martisor din suflet de 

copil” 

 

Ateliere de lucru pentru 

confecționarea și oferirea de 

mărțișoare și felicitări 

Referate 

Tradiții și obiceiuri - serbare 

 

Sali de 

clasă/online 

1 martie 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, 

profesori, 

învățători, 

diriginți 

Elevii CNSH, 

profesori, 

învățători 
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28.  ”De ziua ta!” 

 

Programe artistice dedicate Zilei 

internaționale a Femeii, a mamei, a 

primăverii, florilor, etc 

Desene, referate, felicitari 

Sali de clasă 8 martie 

2021 

Directori, 

consilier 

educativ, prof., 

înv., prof  

muzică, prof 

educație 

artistică/plastic

ă 

Elevii CNSH, 

profesori, 

învățători, prof . 

de muzică, de 

educație 

artistică/plastică 

29.  ”Cultura și civilizație” 

 

Concurs intre elevii claselor IX-XII 

– limba engleza si franceza 

Amfiteatru Martie 

2021 

Directori, 

consilier 

educativ, 

catedra de 

limbi moderne 

Catedra de limbi 

moderne 

elevi 

30.  ”Ziua Internațională a 

Francofoniei” 

 

Concursuri, realizarea de planșe, 

prezentări PowerPoint 

Amfiteatru/sal

a de clasa 

20 martie 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, 

profesori de 

limba franceză 

Elevii CNSH, 

profesori de limba 

franceză 

31.  ”Ziua Internațională a 

copiilor străzii” 

 

Marcarea  ”Zilei Internaționale a 

copiilor străzii” prin vizionarea de 

filme educative 

 

Amfiteatru/sal

a de 

clasa/curtea 

scolii/online 

21 martie 

2021 

Directori, 

Consilier 

educativ, prof. 

de eductie 

civica 

Consilier 

educativ, prof. de 

eductie civica, 

elevi 

32.  ”Ziua Mondială a Protecției 

Apelor” 

 

Concursuri, realizarea de planșe, 

prezentări PowerPoint 

Acțiuni ecologice pentru un mediu 

sănăntos 

Amfiteatru/cur

tea scolii/ 

În parc 

22 martie 

2021 

Directori, 

Consilier 

educativ 

Profesorii de 

chimie, 

biologie, 

învățătorii 

Elevii CNSH, 

profesori de 

chimie, biologie, 

învățătorii 
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33.  ”Ziua Poliției Române” 

 

Participare la Ziua Porților deschise  

Activități în colaborare cu Poliția 

Tg Jiu 

Sediul Poliției 

Tg Jiu 

25 martie 

2021 

Diriginții 

Consilier 

educativ 

Elevi CNSH, 

profesori 

34.  - ”Ziua Internaţională a 

Cărţii pentru Copii” 

- ”Ziua Mondială a Cărţii şi 

a Dreptului de Autor” 

 

Activități elevi-profesori de 

încurajarea lecturii, în mod special 

a tinerilor, pentru a descoperii 

plăcerea de a citi, activități axate pe 

libertatea de exprimare, concurs 

pentru tinerii poeţi/prozatori, 

ateliere de lucru, cum ne protejăm 

propriile creații 

 

Sali de clasă 

Amfitatru 

Colegiului, 

Biblioteca 

județeană 

”Christian 

Tell” Tg Jiu 

  

27 martie 

2021 

23 apr 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, prof. 

de Lb. română 

și informatica 

dirigintii, 

invatatorii, 

informatician 

Directori, 

consilierul 

educativ, prof. de 

Lb. română si 

informatica, 

dirigintii, 

invatatorii 

elevi, 

informatician 

35.  ”Pe urmele lui 

Shakespeare” 

 

Manifestari cultural artistice 

dedicate marelui scriitor britanic 

Cabinetul de 

engleză 

Aprilie 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, 

catedra de lb. 

engleza 

Directori, 

consilierul 

educativ, catedra 

de lb. engleza, 

elevi 

36.  ”Tradiții și obiceiuri 

pascale” 

 

Ateliere de lucru, expoziții, 

prezentari PowerPoint 

Săli de clasă Aprilie – 

mai 2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, 

profesorii de 

religie, 

învățători 

Elevi, profesori, 

învățători 

37.  „Pamantul e in mainile 

noastre” 

 

Realizarea de afise, prezentari 

powerpoint, discutii despre Pamant 

si despre cauzele degradarii 

mediului cu ocazia Zilei mondiale a 

Pamantului 

Natura  

Săli de 

clasă/online 

22 apr 

2021 

Directorii, 

consilier 

educativ, 

învățători, 

informatician 

Invățători 

Elevi 

Informatician 
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38.  ”Triplă semnificație a zilei 

de 9 Mai” 

 

Activități și comunicări ștințifice 

în colaborare cu Muzeul Județean 

de Istorie ”Alexandru Ștefulescu” 

Tg Jiu  

și Serviciul Județean Gorj al 

Arhivelor Naționale 

Muzeul 

Județean de 

Istorie  

Serviciul Jud. 

Gorj al 

Arhivelor 

Naționale/onli

ne 

10 Mai 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, prof. 

Cornoiu Elena 

Elevi cls a XI-a 

C, prof. Cornoiu 

Elena, profesori 

39.  ”Suntem copiii Europei” 

 

Evocarea insemnatatii zilei de 9 

Mai 

Romania in UE - informare 

Jocuri de rol 

Activități practice pe grupe 

Școală 

Sala de 

clasă/online 

10 mai 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, 

profesori, 

învățători 

Elevi, profesori, 

învățători 

40.  „Eu si familia mea” 

 

Discutii despre importanta familiei 

Prezentarea de albume cu fotografii 

din familie 

Relații de familei 

Realizarea de catre fiecare elev a 

unui mic arbore genealogic al 

familiei 

Sala de 

clasa/online 

15 mai 

2021 

Directori, 

consilierul 

educativ, 

învățători 

Elevi, învățători 

41.  ”Balul absolventului” 

 

Manifestări dedicate absolvenților 

de liceu 

Centrul 

municipiului 

Tg Jiu 

mai 2021 Directori, 

consilierul 

educativ, 

informatician 

Elevi, profesori, 

informatician 

42.  ”1 Iunie, zi de vis!...” 

 

Rolul copilului in societate – 

referate 

Drepturile copilului și îndatoririle 

copiilor – prezentare PPT 

Desene pe asfalt 

Carnaval/concurs de dans 

Jocuri ale copilăriei 

Curtea liceului, 

sala de clasa 

1 iun 2021 Directori, 

consilierul 

educativ, 

profesori, 

învățători 

Elevi, profesori, 

învățători 
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43.  ”Omagiu dascălului meu” 

 

Activități cultural artistice Incinta 

școlii/curtea 

scolii/online 

5 iunie 

2021 

Directori, 

profesori, 

diriginți, 

învățători, 

informatician 

Elevi, profesori, 

învățători, 

informatician 

44.  „Ziua Mondială a Mediului 

Înconjurător” 

 

Concursuri, realizarea de planșe, 

prezentări PowerPoint 

Acțiuni ecologice pentru un mediu 

sănăntos 

Amfiteatru 5 iunie 

2021 

Profesorii de 

fizică, chimie, 

biologie, 

învățătorii 

Elevii CNSH, 

profesori de 

fizică, chimie, 

biologie, 

învățătorii 

45.  ”Rămas bun școală, bun 

venit vacanță” 

 

Festivități de sfârșit de an 

Decernare de premii pentru elevii 

cu rezulatate bune la învățătură 

Incinta 

școlii/localuri 

închiriate 

14-18 

iunie 2021 

Directori, 

profesori, 

diriginți, 

învățători, 

informatician 

Elevi, profesori, 

învățători, 

informatician 

46.  Cadrele didactice ai CNSH vor participa și la alte activități, proiecte, parteneriate cu alte instituții, concursuri, etc. 

 

 

Consilier educativ, 

  Prof. Tătaru Mihaela 
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