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PLANUL DE ACTIVITĂTI EDUCATIVE ȘI EXTRAȘCOLARE
AN ȘCOLAR 2017 -2018
OBIECTIV
O1. Asigurarea
cadrului legislativ
specific activităţii
educative şcolare şi
extraşcolare

FUNCȚIA

Organizare
1.1. Elaborarea şi
aprobarea actelor
normative de
reglementare a
activităţilor educative
şcolare şi
extraşcolare . 1.2.
Actualizarea actelor
legislative în vigoare
prin modificări,
completări şi
adăugiri.
O2. Ridicarea calităţii Implementare
actului educaţional
2.1. Implementarea
prin:
abordării intra-,
A. Abordarea
cross- şi
complementară: intra- extracurriculare în
, cross- şi
procesul
extracurriculară în
instructiveducativ

ACTIVITĂȚI

RESURSE

-reactualizarea bazei de date
privind situaţia disciplinară,
absenteismul, delicvenţa; elaborarea planului managerial
al activităţii educative şcolare şi
extraşcolare; -încheierea
parteneriatelor educative şi
stabilirea responsabilităţilor în
cadrul echipelor de proiect; elaborarea calendarului
activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare – stabilirea
responsabilităţilor;
-crearea echipelor de lucru
interdisciplinare pentru iniţierea,
organizarea şi implementarea
proiectelor educative;
-desfăşurarea orelor de consiliere
şi orientare şcolară conform
cerinţelor Ghidului metodologic

Consiliul de
Administraţie
Director
Director
adjunct
Diriginţi
Învăţători
Părinți

Consiliul de
Administraţie
Director
Director
adjunct
Diriginţi
Învăţători

RESPONSABILI/
COLABORATORI
Diriginţi /Învăţători
Poliţia

TERMEN
sept.2017
oct.2017

Consilierul Educativ
Elevii
Permanent

proiectarea activităţii
didactice şcolare şi
extraşcolare. B.
Realizarea unui raport
echilibrat între
conţinutul educativ şi
celştiinţific în
activitatea didactică
de predare – învăţare.
C. Racordarea
conţinutului învăţării
şi a didacticilor la
tendinţele de
dezvoltarea ale
societăţii
D.
Complementarizarea
educaţiei formale cu
cea nonformale prin
iniţierea de activităţi
educative
interdisciplinare
diverse
E. Recunoaşterea
educaţiei nonformale
ca dimensiune
fundamentală a
procesului instructiv
educativ

2.2. Introducerea şi
valorificarea
elementului educativ
în fiecare unitate de
învăţare. 2.3.
Permanenta
actualizare a
conţinutului învăţării
pentru a răspunde
nevoilor de
dezvoltare ale
societăţii cunoaşterii.
2.4. Utilizarea, cu
preponderenţă, a
metodelor
activparticipative
centrate pe elev. 2.5.
Restructurarea
activităţii educative
şcolare şi
extraşcolare în
funcţie de priorităţile
în educaţie la nivel
local, judeţean şi
naţional. 2.6.
Întărirea statutului
educaţiei nonformale ca spaţiu al
dezvoltării personale.
2.7. Recunoaşterea
educaţiei nonformale ca spaţiu
aplicativ pentru
educaţia formală.
2.8.Profesionalizarea
educaţiei non-

;
-operaţionalizarea activităţilor
educative din calendarul propriu
şi al celor de parteneriat;
-acţiuni de prevenire a
absenteismului, abandonului
şcolar, fenomenelor antisociale;
-organizarea de concursuri de
proiecte educative şcolare şi
extraşcolare înparteneriat cu
Comitetul de părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii
locale;
-dezvoltarea componentei
educative în proiectarea
activităţii didactice;
-derularea activităţilor
tradiţionale ale şcolii:
sărbătorirea marilor evenimente
istorice, serbări şcolare cu
diferite ocazii, organizarea etapei
pe şcoală / județeană a
concursurilor şi olimpiadelor
şcolare, sărbătorirea Zilei Şcolii,
activităţi culurale organizate cu
sprijinul bibliotecii etc.

Consilierul
educativ
Instituţii partenere
Consiliul
Reprezentativ Biblioteca Județeană
alPărinţilor
„Nicolae Iorga” şi
Biblioteca şcolii

Lunar

Periodic
Bibliotecarele
şcolii

O 3 :Consilierea şi
evaluarea activităţilor
educative şcolare şi
extraşcolare pe baza
standardelor,
criteriilor şi
indicatorilor de
calitate.

formale prin
dezvoltarea acesteia
pe tipuri de educaţie
complementară. 2.9.
Dezvoltarea
dimensiunii europene
a activităţii educative
extraşcolare şi
extracurriculare prin
multiplicarea
programelor şi
proiectelor educative
internaţionale. 2.10.
Creştereavizibilităţii
eficienţei în educaţia
non-formală prin
prevenirea şi
reducerea
fenomenelor
antisociale, de
abandon şcolar,
absenteism şi
analfabetism.
Evaluare

-realizarea unor sondaje de
opinie în rândul elevilor, al
cadrelor didactice şi părinţilor în
scopul identificării priorităţilor
educative şi eficientizării
activităţilor;
-realizarea asistenţelor la orele
de consiliere şi orientate şcolară;
întocmirea portofoliului
activităţilor educative la nivelul
şcolii;
-analiza stadiului de îndeplinire
a programelor de activităţi ale

Consilierul
educativ
Consiliul de
Administraţie
Diriginţi
Învăţători
Consiliul
Profesoral

Diriginţi Învăţători
Consiliul de
Administraţie
Consiliul Profesoral

Periodic

Conform
graficului
de
asistenţe

Permanent

Comisiei Diriginţilor;
-Acordarea unui punctaj
corespunzător cadrelor didactice
care participă la organizarea şi
desfăşurarea activităţilor la nivel
judeţean, naţional şi
internaţional;
-Premierea elevilor şi
personalului didactic.

Lunar
Semestrial

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ȘI EXTRAȘCOLARE
AN ŞCOLAR 2017 – 2018
SEMESTRUL I
Participanți
Clasele 0 XII
FLASH MOB – ASB ROMANIA
Elevi din
clasele a Xa
Ziua Mondială a Educației
Activități specifice, având caracter Toate
educativ și extracurricular
clasele
Încheierea Proiectului
Trimiterea documentului spre evaluare Elevi ai
EUROSCOLA – Împreună stăpânim Comisiei Naționale EUROSCOLA
claselor a Xtimpul!
a C, I, a XIa D, a XII-a
B, E
În siguranță în drum spre școală
Lecție demonstrativă pe tema ed.
Clasa a V-a
rutiere în cadrul subcomisiei metodice
A
a diriginților de gimnaziu
Diferiţi, dar egali – Învăţăm
Proiect educaţional în parteneriat cu
Elevii clasei
împreună
Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu
a V-a A
Handicap Fizic, filiala Prahova

Nr.crt.
Activitatea
1.
Din nou la școală!
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Targ de educatie pentruc sanatate

8.

Ziua liceului

9.

Balul Bobocilor

10.

Concursul „The Best”

Tipul de activitate
Deschiderea noului an școlar 2017 2018
Flashmob pe teme de prim-ajutor și
prevenție

expozitie

Toate
clasele
Activități
specifice:
concursuri, Toate
dezbateri, afișe
clasele
Activitate recreativă
Clasele
IX-a
Participare la concursul pe teme de
Elevii de

Termen
11.09.2017
28.09.2017

5.10.2017

Responsabili
Directorii
și
cadrele
didactice
Fundația ASB Romania

10.10.2017

Directorii,
consilierul
educativ, cadrele didactice
Profesorii coordonatori

24.10.2017

Prof. Nedeloiu V.

Oct.2017

Consilierul educativ prof.
Deaconu Nicoleta, prof.
Popa Anca, Nedeloiu
Verginia, Ioan Gabriela,
Ciulac Bianca, Butunoi
Elena, Oana Dumitraşcu
(Asociaţie)
Noiembrie Catedrele de biologie si de
2017
religie si geografie
15.11.2017 Directorii
și
cadrele
didactice
a 17.11.2017 Diriginții claselor a IX-a,
Consiliul elevilor
Nov. – dec. Consilierul educativ

cultură generală pentru elevi
Manifestări
cultural-artistice
Sărbătoarea Sf. Andrei
Spectacol muzical

liceu
de Toate
clasele
Toate
clasele

Ziua Națională a României

Manifestări specifice, concursuri,
spectacole

Toate
clasele

2.12.2017

14.

Aproape de Nichita

Manifestări artistice

13.12.2017

15.

Săptămâna „Școala Altfel”

16.

Colindăm la oameni buni

Activități educative și extrașcolare cu
program/ orar special
Concert de colinde

Clasele de
gimnaziu și
liceu
Toate
clasele
Toate
clasele

17.

Aproape de Eminescu – Ziua
Culturii Române
Să cinstim istoria patriei!
- Ziua Unirii Principatelor
Lumea lui Caragiale – „Ce lume,
dom’le, ce lume!
Autocunoașterea

11.

Tradiții și sărbători la români

12.

Nu uita că ești român!

13.

18.
19.
20.

Manifestări cultural-artistice; dezbateri

2017
30.11.
2017
29.11.2017

18 –
22.12.2017
18.12.2017

Profesorii de educație
muzicală și plastică
Prof. ed. muzicală
Dumitru Adela; consiliul
elevilor
Catedra de istorie și științe
sociale; consilierul
educativ, Consiliul
elevilor
Catedra de limba română

30.01.2018

Directorii și cadrele
didactice
Prof. ed.muzicală
Dumitru Adela; Consiliul
elevilor
Catedra de limba română;
Consiliul elevilor
Catedra de istorie şi ştiinţe
sociale; prof. ed. plastică
Catedra de limba română

22.11.2017

Prof. Rizea I.

Termen
Dec.2017 –
febr.2018

Responsabili
Prof. Ioana Constantin,
catedra de limba engleză

Toate
clasele
Panouri tematice, programe artistice,
Toate
expoziţii de desene
clasele
Concurs județean de creație, eseuri și Clasele de
interpretare teatrală
gimnaziu
Lecție
demonstrativă
în
cadrul Clasa a IX-a
subcomisiei diriginților de clasa a IX-a A

15.01.2018

Tipul de activitate
Concurs de debate în limba engleză

24.01.2018

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr.crt.
Activitatea
National Public Speaking
1.
Competition

2.

De drag de
Dragobete…sauValentine’s Day

Spectacol muzical; după-amiază
distractivă; confecţionat de felicitări

Participanţi
Elevii de
clasele a
VII-a – a
XII-a
Toate
clasele

14.
- Catedra de limba engleză,
26.02.2018 prof. de ed.tehnologică,

3.

Ziua siguranţei pe internet

Referat în cadrul comisiei metodice

4.

Ziua Mărţişorului

5.

Pentru tine, mamă!

6.

Nichita Stănescu – „Dreptul la
timp”

7.

Ziua Francofoniei

Expoziţii de mărţişoare, felicitări în
limba română şi limbile străine
studiate, prezentări PowerPoint; târg
de mărţişoare
Serbări şcolare, confecţionare şi
expoziţii de felicitări
Concurs interjudeţean de creaţie şi
interpretare în parteneriat cu Consiliul
Local şi cu Primăria Municipiului
Concurs de haiku-uri în limba franceză

8.

Un mediu curat, o viaţă mai bună - Panouri / mape tematice, expoziţii de
Luna Pădurii,
desene, îngrijirea spaţiilor verzi,
- Ziua Apei,
dezbateri
- Ziua Pământului
Tradiţii şi obiceiuri laice şi
Vizite la Muzeul Judeţean de Istorie şi
religioase
Arheologie, donaţii şi vizite la casele
- Floriile, Paştele
de copii şi de bătrâni, confecţionări de
felicitări, vopsirea ouălor etc.
Ziua Mondială a Cărţii
Expoziţie de carte, târguri, donaţii de
carte
RIIUF Bucureşti
Târg de oferte educaţionale pentru
viitorii studenţi în parteneriat cu RIIUF
România
Porţi deschise
Târg de oferte educaţionale pentru
elevi în parteneriat cu ISJ Prahova

9.

10.
11.

12.

13.

Banchetul claselor a XII-a

Excursie şi cină festivă

14.

Cheia succesului

Parada claselor a XII-a; festivităţi de

Clasele de
22.02.2018
gimnaziu şi
liceu
Clasele 0 - 1.03.2018
VIII

Toate
clasele
Elevii de
liceu
Elevii de
liceu
Toate
clasele

prof. de ed. muzicală
Prof. Nedeloiu V., Rizea
I., Bondoc M., Leotescu
R., Ioan G.
Profesorii de învăţământ
primar, diriginţii, prof. de
limbi moderne

8.03.2018

Cadrele didactice,
diriginţii, învăţătorii
30.03.2018 Prof. Popa Anca, Ioan
Gabriela; catedra de limba
română
Martie 2018 Catedra de limba franceză
Martie –
aprilie 2018

Catedra de geografie

Toate
clasele

Aprilie
2018

Catedra de religie,
prof.ed.tehnologică,
diriginţii, învăţătorii

Toate
clasele
Elevii
claselor a
XII-a
Elevii
claselor a
VIII-a
Elevii
claselor a
XII-a
Elevii

23.04.2018

Catedra de limba română

Oct.2017,
mai 2018

Diriginţii

Mai 2018

Direcţiunea, cadrele
didactice

Mai 2018

Diriginţii claselor a XII-a

Mai 2018

Directorii şi diriginţii

premiere; desemnarea şefului de
promoţie
Expoziţii cu vânzare din produsele şi
creaţiile elevilor

claselor a
XII-a
Toate
clasele
Clasele a
VIII-a
Clasele
primare şi
de gimnaziu
Clasele 0 XI
Toate
clasele
Elevii de
liceu

iunie 2018

claselor a XII-a

15.

Târg de primăvară

16.

Banchetul claselor a VIII-a

Cină festivă

17.

Copii zâmbesc lumii

Concurs de desene pe asfalt

18.

Vine vacanţa!

Serbarea de sfârşit de an şcolar

19.

Patrula Eco

20.

The Duke of Edinborough Award

Concurs de fotografie pe teme de
conservare a mediului
Proiecte internaţionale de dezvoltare
personală

21.

Abilităţile mele pentru o carieră de
succes

Proiect educaţional

Clasa a VI-a
B

permanent

22.

Euritmie – dans şi comunicare
nonverbală

Proiect educaţional

Elevii
liceului

permanent

23.

Caligrafia – arta scrisului

Proiect educaţional în parteneriat cu
Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie

Elevii
liceului

permanent

Mai 2018

Directorii, consilierul
educativ, Asociaţia
părinţilor
Diriginţii claselor a VIII-a

1.06.2018

Învăţătorii şi diriginţii;
Asociaţia părinţilor

16.06.2018

Directorii, cadrele
didactice
Catedra de geografie

permanent
permanent

Prof. Cornelia Costache,
Deaconu Nicoleta, Popa
Anca, Ioan Gabriela,
Leotescu Raluca, Corneci
Cristina
Consilierul educativ,
dirigintele clasei, prof.
Moisescu Mihaela, prof.
Butunoi Elena
Eleva Petcu Cătălina, prof.
Popa Anca, Nedeloiu
Verginia, Ioan Gabriela,
Ciulac Bianca, Szekely
Vasile, Trofim Marieta,
Damian Nicolae, Butunoi
Elena şi consilierul
educativ
Prof. Popa Anca, Nedeloiu
Verginia, Ioan Gabriela,
Mocanu Dragoş, Ciulac
Bianca, Butunoi Elena şi

24.

Şahul – arie de interes a elevilor

Proiect educaţional în parteneriat cu
Asociaţia elevilor

Elevii
liceului

permanent

25.

Voluntar în şcoala mea

Proiect educaţional

Elevii
claselor
primare şi
de liceu

permanent

26.

Şcoala de flori

Elevii
liceului

Conform
programului

27.

ASB România

Proiect educaţional pe teme de mediu
în parteneriat cu „Şcoala de flori”
Lipăneşti
Cursuri de prim-ajutor, măsuri de
prevenţie şi de sprijin organizate de
ASB România

Elevii de
liceu

Oct.-mai
2018

Director
Prof. Băjenaru Carmen Veronica

consilierul educativ
Prof. Popa Anca, Nedeloiu
Verginia, Ioan Gabriela,
Ciulac Bianca, Butunoi
Elena şi consilierul
educativ
Învăţătorii; Prof. Popa
Anca, Nedeloiu Verginia,
Ioan Gabriela, Ciulac
Bianca, Butunoi Elena şi
consilierul educativ
Consilierul educativ

Consilierul educativ,
catedra de biologie

Coordonator de programe şi proiecte educative şi extraşcolare/ Consilier educativ:
Prof. Nicoleta Deaconu

