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Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a IX-a A

Diriginte: Voicu Florina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Poeti englezi Vizionare film Scriitori americani Stil de viaţă sănătos Business English

Domeniul în care 
se încadrează

Cultural Educaţie estetică Cultural Educaţie pentru 
sănătate

Educaţie formală

Scopul activităţii Dezvoltarea abilităţilor Dezvoltarea spiritului 
critic

Dezvoltarea 
aptitudinilor estetice

Deprinderea unor reguli
de igienă

Dezvoltarea abilităţilor

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Dezvoltarea 
cunoştiinţelor

Să identifice valorile 
umane

Să aprecieze diferite 
stiluri, arhitecturi

Să cunoască un stil de 
viaţă sănătos

Să comunice în mod 
eficient

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM 6 h / Mall AFI 
Cotroceni

6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a IX-a B

Diriginte: Lixandru Alina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Vizionare filme in 
scoala

Autocunoaştere şi 
dezvoltare personală

Vizită la  Muzeul 
Ţăranului Român

Stil de viaţă sănătos Vizionare film

Domeniul în care 
se încadrează

Educaţie estetică Comunicare şi 
cunoaştere

Cultural Educaţie pentru 
sănătate

Educaţie estetică

Scopul activităţii Dezvoltarea spiritului 
critic

Exersarea resurselor 
personale

Educaţie estetică Îmbunătăţirea calităţii 
stilului de viaţă

Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Să identifice valorile 
umane

Dezvoltarea încrederii 
în sine

Să identifice valorile 
culturale

Stabilirea factorilor 
care îmbunătăţesc 
calitatea vieţii

Să identifice valorile 
umane

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM 6 h / CEVM Muzeul Ţăranului 
Român

6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri Muzeul Ţăranului 
Român

Cadre didactice 
asociate

Prof. Mihaela Raileanu Prof. Mihaela Raileanu



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a IX-a C

Diriginte: Velniceru Nicoleta

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Vizionare film in scoala Vizionare piese de 
teatru din Arhiva TVR

Vizită la  Muzeul 
Ţăranului Român

Autocunoaştere şi 
dezvoltare personală

Stil de viaţă sănătos

Domeniul în care 
se încadrează

Educaţie estetică Educaţie estetică Cultural Comunicare şi 
autocunoaştere

Educaţie pentru 
sănătate

Scopul activităţii Dezvoltarea spiritului 
critic

Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Educaţie estetică Explorarea resurselor 
personale

Îmbunătăţirea calităţii 
stilului de viaţă

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Să identifice valori 
umane prin intermediul 
cinematografiei

Identificarea valorilor 
umane

Dezvoltarea valorilor 
culturale

Dezvoltarea încrederii 
în sine

Stabilirea factorilor care
îmbunătăţesc / 
deteriorează calitatea 
vieţii

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / Muzeul Ţăranului 
Român

6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri Muzeul Ţăranului 
Român

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a IX-a D

Diriginte: Radu Irina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Vizită la  Muzeul 
Ţăranului Român

Vizionare film religios 
in scoala

Autocunoaştere şi 
dezvoltare personală

Atelier icoane pe sticla Stil de viaţă sănătos

Domeniul în care 
se încadrează

Cultural Educaţie estetică Comunicare şi 
cunoaştere

Educaţie estetică Educaţie pentru 
sănătate

Scopul activităţii Educaţie estetică Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Exersarea resurselor 
personale

Dezvoltarea spiritului 
critic

Îmbunătăţirea calităţii 
stilului de viaţă

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Dezvoltarea valorilor 
culturale

Identificarea valorilor 
umane

Dezvoltarea încrederii 
în sine

Să identifice valori 
umane prin intermediul 
cinematografiei

Stabilirea factorilor care
îmbunătăţesc calitatea 
vieţii

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / Muzeul Ţăranului 
Român

6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri Muzeul Ţăranului 
Român

Cadre didactice 
asociate

Prof. Mihaela Raileanu



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a IX-a E

Diriginte: Gogoloi Ioan

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Vizită la  Muzeul 
Ţăranului Român

Vizionare film Autocunoaştere şi 
dezvoltare personală

Vizionare piese de 
teatru din Arhiva TVR

Stil de viaţă sănătos

Domeniul în care 
se încadrează

Cultural Educaţie estetică Comunicare şi 
cunoaştere

Educaţie estetică Educaţie pentru 
sănătate

Scopul activităţii Educaţie estetică Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Exersarea resurselor 
personale

Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Îmbunătăţirea calităţii 
stilului de viaţă

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Dezvoltarea valorilor 
culturale

Identificarea valorilor 
umane

Dezvoltarea încrederii 
în sine

Identificarea valorilor 
umane

Stabilirea factorilor care
îmbunătăţesc calitatea 
vieţii

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / Muzeul Ţăranului 
Român

6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri Muzeul Ţăranului 
Român

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a IX-a F

Diriginte: Petrache Anca

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii - Managementul 
timpului de studiu
- Managementul 
stresului si a 
situatiilor de criza

- Vizitare Biblioteca 
Naţională

-  Intalnire cu psihologii 
Centrului de Educatie 
Emotionala a 
Comportamentului 
Copilului
-  Curs Arta dramatica

Vizionare piese de 
teatru din Arhiva TVR

- modele de viata
- modele de cariera

Domeniul in care 
se incadreaza

consiliere cultural consiliere Educaţie estetică consiliere

Scopul activitatii Dezvoltare abilităţi Dezvoltarea 
cunoştinţelor

Dezvoltare abilităţi Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Dezvoltare abilităţi

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Dezvoltare abilităţi Dezvoltarea 
cunoştinţelor

Dezvoltare abilităţi Identificarea valorilor 
umane

Dezvoltare abilităţi

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore
CEVM

6 ore
Biblioteca Naţională

6 ore
CEVM

6 h / CEVM 6 ore
CEVM

Parteneri CEECC
UNATC

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a IX-a G

Diriginte: Dumitru Emil

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Stil de viaţă sănătos (*) Vizită Grădina Botanică Cerc de cultură rusă Ziua filmului rus Vizionare film 
documentar

Domeniul în care 
se încadrează

Educaţie pentru 
sănătate

Cultural Cultural Educaţie estetică

Scopul activităţii Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Să conştientizeze 
importanţa conservării 
naturii

Dezvoltarea valorilor 
culturale

Dezvoltarea 
aptitudinilor estetice şi 
morale

Identificarea valorilor 
umane

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM Grădina Botanică 6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri

Cadre didactice 
asociate

Prof. Burlacu Iulia Prof. Burlacu Iulia Prof. Burlacu Iulia

(*) Se incearca invitarea dnei prf. Univ dr. Aneta Dobre pentru sustinerea unei prelegeri



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a IX-a H

Diriginte: Manta Iulia

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Vizitonare filme 
frantuzesti vechi

Vizita la Institutul 
Francez

Autocunoaştere şi 
dezvoltare personală

Vizionare piese de 
teatru din Arhiva TVR

Stil de viaţă sănătos

Domeniul în care 
se încadrează

Cultural Cultural Comunicare şi 
cunoaştere

Educaţie estetică Educaţie pentru 
sănătate

Scopul activităţii Educaţie estetică Educaţie estetică Exersarea resurselor 
personale

Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Îmbunătăţirea calităţii 
stilului de viaţă

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Dezvoltarea valorilor 
culturale

Dezvoltarea valorilor 
culturale

Dezvoltarea încrederii 
în sine

Identificarea valorilor 
umane

Stabilirea factorilor care
îmbunătăţesc calitatea 
vieţii

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM 6 h / Institutul Francez 6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a IX-a I

Diriginte: Palade Ligia

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii - Managementul 
timpului de studiu

-- Managementul 
stresului si a 
situatiilor de criza

-  Intalnire cu psihologii 
Centrului de Educatie 
Emotionala a 
Comportamentului 
Copilului
-  Curs Arta dramatica

Vizionare piese de 
teatru din Arhiva TVR

- modele de viata
- modele de cariera

Domeniul in care 
se incadreaza

consiliere consiliere consiliere Educaţie estetică consiliere

Scopul activitatii Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Dezvoltarea culturii 
cinematografice

Dezvoltare abilităţi

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Identificarea valorilor 
umane

Dezvoltare abilităţi

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore
CEVM

6 ore
CEVM

6 ore
CEVM

6 h / CEVM 6 ore
CEVM

Parteneri CEECC
UNATC

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a IX-a J

Diriginte: Cojocaru Carmen

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Autocunoasterea, 
mijloc de progres

Combaterea 
discriminarii, 
vizionare film 
documentar „A class 
divided”

Rolul literaturii in viata 
adolescentilor

Arhitectura 
Bucurestiului, traditie
si modernitate

Clubul curiosilor: 
Stiati ca?

Domeniul in care 
se incadreaza

social social cultural cultural stiintific

Scopul activitatii Facilitarea intelegerii 
inelui

Promovarea tolerantei 
in randul tinerilor

Consolidarea 
cunostintelor in 
domeniul literar

Promovarea valorilor 
nationale, ale 
patrimoniului cultural

Imbunatatrirea 
cunostintelor generale

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Interactionarea cu 
diverse grupuri, 
personaje, in vederea 
autocunoasterii

Extinderea 
cunostintelor relevante 
despre toleranta

Extinderea 
cunostintelor in 
domeniul literar

Extinderea 
cunostintelor in ceea ce
priveste arhitectura 
Bucurestiului

Dezvoltarea 
cunostintelor generale

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore
CEVM

6 ore
CEVM

6 ore
CEVM

6 h / Muzeul Taranului 
Roman, Muzeul Satului

6 ore
CEVM

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa aXa A

Diriginte Prof Cristina Ghinescu

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Intalnire cu un 
trainer invitat

Spectacol de 
opereta Paris Mon 
Amour

Pasiuni impartasite Vizionarea si 
comentarea  unui 
film 

Intreceri sportive 

Domeniul in care 
se incadreaza

Discursul public
Paul Ardeleanu

Cultural Artistic Cultural-artistic Sportiv 

Scopul activitatii Perfectionare 
abilitatilor de 
comunicare 

Largirea orizontului 
cultural

Exprimarea prin arta a 
personalitatii

Educarea prin arta Educarea prin 
sport

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Sa cunoasca tehnici 
de comunicare in 
public 

Sa cunoasca diferite
genuri muzicale 

Sa-si afirme talentele 
artistice   

Sa-si exprime opinia 
Sa dezbata tema 

Sa si afirme 
aptitudinile 
sportive 

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

8.00-14.00
Col. Ec Virgil 
Madgearu

19.oo-21.30 8.00-14.00 8,00-14.00
Col Ec Virgil 
Madgearu

8.00-14.00
Col Ec Virgil 
Madgearu

Parteneri Opera romana

Cadre didactice 
asociate

Prof Dragut Mihaela Prof Danalache



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a X-a B

Diriginte: Pascale Crenguţa

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Tur virtual al  
Bibliotecii Naţionale

Codul bunelor maniere Managementul carierei Vizită la Palatul 
Mogoşoaia

Managementul carierei

Domeniul în care 
se încadrează

Cultural Educaţie civică Orientare şcolară şi 
profesională

Cultural Orientare şcolară şi 
profesională

Scopul activităţii Promovarea valorilor Dezvoltarea 
comportamentului 
civilizat

Planificarea carierei Promovarea valorilor Planificarea carierei

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Creare de oportunităţi 
prin creşterea nivelului 
educaţiei

Dobândirea abilităţii de
convieţuire socială

Dobândirea unor 
cunoştinţe şi abilităţi 
necesare pentru 
realizarea unor planuri 
de carieră realiste şi 
adaptarea la cerinţele 
pieţei muncii

Creare de oportunităţi 
prin creşterea nivelului 
educaţiei

Dobândirea unor 
cunoştinţe şi abilităţi 
necesare pentru 
realizarea unor planuri 
de carieră realiste şi 
adaptarea la cerinţele 
pieţei muncii

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / Palatul Mogoşoaia 6 h / CEVM

Parteneri

Cadre didactice 
asociate

Prof. Cojocaru Violeta



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a X-a C

Diriginte: Stancu Marilena

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Vizionare film Vizionare piese de 
teatru

Economie aplicată în 
firmele de exerciţiu

Vizită muzeu Vizionare film

Domeniul în care 
se încadrează

Cultural Divertisment Educativ Cultural Divertisment

Scopul activităţii Educativ Recreativ Să identifice scopul 
firmelor de exerciţiu

Educativ Recreere

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Să cunoască trecutul şi 
arhitectura veche

Să-şi îmbunătăţească 
inteligenţa artistică

Să dezvolte abilităţi 
antreprenoriale

Să cunoască arhitectura
veche

Să aprecieze umorul de 
bună calitate

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / Muzeul Cotroceni 6 h / CEVM

Parteneri Clasa a XI-a F Clasa a XI-a F Clasa a XI-a F

Cadre didactice 
asociate

Prof. Plăiaşu Mihaela Prof. Ilinca Claudia Prof. Plăiaşu Mihaela
Prof. Ilinca Claudia

Prof. Plăiaşu Mihaela



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a X-a D

Diriginte: Niculescu – Mizil Carmen

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Campionat de volei şi tenis între clase

Domeniul în care 
se încadrează

Activitate sportivă

Scopul activităţii Implicarea elevilor în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor acestora şi stimularea lor de a participa la diferite
acţiuni

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă
Aplicarea şi respectarea regulilor şi a regulamentelor specifice
Adoptarea unui comportament adecvat
Valorificarea informaţiilor, metodelor şi mijloacelor specifice jocurilor

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

7 – 9 aprilie – volei
10 – 11 aprilie – tenis de masă
Sala de sport

Parteneri

Cadre didactice 
asociate

Diriginţii claselor implicate în competiţie



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a X-a E

Diriginte: Necşuţu Ioana

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Vizionare film Vizită la Biblioteca 
Naţională

Curs artă dramatică Tur virtual al  Muzeului
Satului

Stil de viaţă sănătos

Domeniul în care 
se încadrează

Educaţie estetică Cultural Consiliere Cultural Educaţie pentru 
sănătate

Scopul activităţii Dezvoltarea spiritului 
critic

Dezvoltarea abilităţilor 
şi a cunoştinţelor

Dezvoltarea abilităţilor Dezvoltarea 
aptitudinilor estetice şi 
morale

Deprinderea unor reguli
de igienă

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Să indentifice valorile 
umane

Dezvoltarea 
cunoştinţelor

Să dezvolte abilităţi Să aprecieze diferite 
stiluri arhitectonice

Să cunoască un stil de  
viaţă sănătos

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM 6 h / Biblioteca 
Naţională

6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri Biblioteca Naţională UNATC

Cadre didactice 
asociate

Prof. Cristina Lemnaru Prof. Voicu Florina Prof. Brătescu Catrinel Prof. Matei Andreea



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a X-a F

Diriginte: Matei Andreea

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Atelier literar Vizită la Muzeul 
Literaturii Române

Stil de viaţă sănătos Vizionare film Tur virtual al  Muzeului
Satului

Domeniul în care 
se încadrează

Educaţie, cultural Cultural Educaţie pentru 
sănătate

Educaţie estetică Cultural

Scopul activităţii Dezvoltarea 
aptitudinilor creatoare

Dezvoltarea 
aptitudinilor estetice

Practicarea regulilor de 
igienă

Dezvoltarea spiritului 
critic şi estetic

Dezvoltarea 
aptitudinilor estetice şi 
morale

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Să scrie diferite texte 
ficţionale şi 
nonficţionale

Să aprecieze valorile 
literaturii române

Să cunoască şi să aplice
regulile stilului de  
viaţă sănătos

Să indentifice valori 
umane

Să aprecieze diferite 
stiluri arhitectonice

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM 6 h / Muzeul Literaturii 
Române

6 h / CEVM 6 h / CEVM 6 h / CEVM

Parteneri Muzeul Literaturii 
Române

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a X-a G

Diriginte Sandulescu Mihaela

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Calitati si valori 
personale

Vizionare film in 
scoala

Managementul 
stresului si al 
situatiilor de criza

Rolul literaturii in 
viata 
adolescentului

Vizionare spectacol
de teatru

Domeniul in care 
se incadreaza

Abilitati de viata Cultural Consiliere Cultural Cultural

Scopul activitatii Promovarea 
valoriloe personale

Dezvoltarea 
cunostintelor

Dezvoltarea 
abilitatilor

Formarea abilitatilor
de lectura

Valori culturale

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Identificarea 
calitatilor personale

Dezvoltarea 
cunostintelor

Dezvoltarea 
abilitatilor

Formarea abilitatilor
de lectura

Valori culturale

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6 ore/Teatru

Parteneri - - - - -

Cadre didactice 
asociate

- - - - Prof. Ion Florina



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a X-a H

Diriginte Radescu Valentina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Cerc de literatura Vizitarea Muzeului
de Arta

Vizionare filme Calitate si valori 
personale

Vizionare film in 
scoala

Domeniul in care 
se incadreaza

Dezvoltarea 
personalitatii

Cultural Educatie estetica Educatie pentru 
democratie

Cultural

Scopul activitatii Educatie 
nonformala

Educatie estetica Dezvoltarea 
spiritului civic

Educatioe pentru o 
societate 
democratica

Dezvoltarea 
cunostintelor

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Dezvoltarea 
creativitatii

Imbunatatirea 
inteligentei artistice

Identificarea 
valorilor umane prin
intermediul 
cinematografiei

Valorificarea 
modelului uman al 
uni parinte

Dezvoltarea 
cunostintelor

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6ore/Muzeul de Arta
(13.00-18.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6ore/CEVM (13.00-
18.00)

Parteneri - - - - -

Cadre didactice 
asociate

- - - - -



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a X-a I

Diriginte: Profesor Liviu Mitache

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Concurs de sah Elaborarea unei 
reviste scolare 
(Oikumene)

Vizionare film in 
scoala

Muzica tinerilor Vizita la Muzeul 
Satului

Domeniul in care
se incadreaza

Educational Educational Cultural Educational Educational

Scopul activitatii Dezvoltarea 
gandirii tinerilor

Dezvoltarea 
capacitatii de 
redactare a unui 
text

Dezvoltarea 
cunostintelor

Cultivarea gustului
pentru muzica

Educatia in spiritul
valorilor 
traditionale

Obiectivele 
educationale ale      
activitatii

Dezvoltarea gandirii 
logice, a atentiei, a 
spiritului de lupta

Dobandirea unor 
cunostinte privind 
redactarea si 
tehnoredactarea unei 
reviste

Dezvoltarea 
cunostintelor

Dobandirea unei 
culturi muzicale, 
formarea gustului

Cunoasterea 
valorilor satului 
romanesc

Durata si locul 
de desfasurare al
activitatii

7:30-13:30 – 
Colegiul Ec. „Virgl 
Madgearu”

7:30-13:30 – 
Colegiul Ec. „Virgl 
Madgearu”

6ore/CEVM (13.00-
18.00)

7:30-13:30 – 
Colegiul Ec. „Virgl 
Madgearu”

Muzeul Satului – 
Bucuresti - cat va fi 
nevoie pentru 
vizitare

Parteneri Federatia Romana de 
Sah

- - Radio Romania Muzeul Satului

Cadre didactice 
asociate

Vor fi alese la 
timpul potrivit

Vor fi alese la 
timpul potrivit

Vor fi alese la 
timpul potrivit

Vor fi alese la 
timpul potrivit

Vor fi alese la 
timpul potrivit



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a X-a J

Diriginte Ciobanu Mariana

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Calitati si valori 
personale

Rolul literaturii in 
viata 
adolescentului

Vizitarea virtuala a
Bibliotecii 
Nationale

Managementul 
stresului si al 
situatiilor de criza

Vizite obiective 
turistice in 
Bucuresti

Domeniul in care 
se incadreaza

Abilitati de viata Cultural Cultural Consiliere Cultural 

Scopul activitatii Promovarea 
valorilor personale

Formarea abilitatilor
de lectura

Dezvoltarea 
cunostintelor

Dezvoltarea 
abilitatilor

Valori culturale

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Identificarea 
calittailor personale

Formarea abilitatilor
de lectura

Dezvoltarea 
cunostintelor

Dezvoltarea 
abilitatilor

Cunoasterea 
obiectivelor 
culturale ale 
Bucurestiului

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6ore/CEVM (13.00-
18.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6ore/Obiective 
turistice (13.00-
18.00)

Parteneri - - - - -

Cadre didactice 
asociate

- - - - -



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a X-a K

Diriginte Vasile Paulina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Minte sanatoasa in
corp sanatos

Autocunoasterea si
dezvoltarea 
personalittaii

Vizitarea Muzeului
Grigore Antipa

Clubul curiosilor Vizionare film in 
scoala

Domeniul in care 
se incadreaza

Educatie pentru 
sanatate

Comunicare si 
autocunoastre

Cultural stiintific Cultural stiintific Cultural 

Scopul activitatii Imbunatatirea 
calittaii vietii

Dezvoltarea 
abilitatilor personale

Dobandirea de noi 
cunostinte

Dobandirea de noi 
cunostinte

Valori culturale

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Evidentierea unor 
obiceiuri de viata 
sanatoase

Dezvoltarea 
abilitatilor personale

Dezvoltarea 
cunostintelor despre
variettaea vietii

Identificarea de noi 
surse de informare 
stiintifica

Identificarea 
valorilor umane prin
intermediul filmului

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6ore/ Muzeul 
Grigore Antipa

6 ore/sala de 
clasa/CEVM 
(13.00-18.00)

6ore/ CEVM (13.00-
18.00)

Parteneri - - - - -

Cadre didactice 
asociate

- - - - -



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014
 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a XI-a A
Diriginte Zamfir Iuliana

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Vizita ASE (asistenta 
cursuri)

Dinamica pietei 
munii. Catre ce ma 
indrept?

Vizionare film in 
scoala

Stil de viata sanatos Vizionare film

Domeniul in care 
se incadreaza

Orientare scolara si 
profesionala

Consiliere Cultural Educatie pentru 
sanatate

Educatie estetica

Scopul activitatii Dezvoltare personala Dezvoltarea 
personlitatii. Facilitarea
trecerii de la scoala la 
viata activa

Valori culturale Practicarea regulilor de 
igiena

Dezvoltarea spiritului 
critic si estetic

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Dezvoltarea 
cunostintelor pentru 
adaptarea viitoare a 
elevilor la mediul 
universitar

Formarea 
competentelor 
antreprenoriale ale 
elevilor din dom 
turism.

Identificarea 
valorilor umane prin
intermediul filmului

Cunoasterea si 
aplicarea regulilor 
stilului de viata sanatos

Identificarea valorilor 
umane prin intermediul 
filmului

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore/ASE/CEVM 
(8.00-14.00)

6 ore/sala de 
clasa/CEVM (7.30-
13.00)

6ore/ Muzeul National 
al Literaturii Romane

6 ore/sala de 
clasa/CEVM (7.30-
13.00)

6ore/CEVM (7.30-
13.00)

Parteneri Prof. Universitar Platis Absolventi ai CEVM -

Cadre didactice 
asociate

- - - - -



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a XI-a B

Diriginte prof. DRAGAN CRISTINA

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii - Vizionare 
spectacol de teatru
sau film in scoala

- Planul personal de cariera - Vizita la muzeu - Managementul timpului 
de studiu
- Managementul stresului 
si a situatiilor de criza

- Vreau sa stiu mai 
multe despre o 
ocupatie

Domeniul in care 
se incadreaza

Domeniul  cultural
artistic 

Domeniul educaţie civică Domeniul  cultural
artistic 

Consiliere Consiliere

Scopul activitatii  Valori
culturale

Pregătirea pentru eventualele 
schimbări, perfecţionarea sau
dobândirea unor aptitudini

Promovarea valorilor
nationale ale 
patrimoniului cultural

Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi

Obiectivele 
educationale ale   
activitatii

Valori
culturale

Identificarea  intereselor  şi
alegerea  carierei;  obţinerea
educaţiei  care  să  permită
exercitarea acesteia

Crearea de oportunităţi
prin creşterea nivelului
educaţiei

Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore
CEVM

6 ore
CEVM

6 ore
Muzeul de Arta

6 ore
CEVM

6 ore
CEVM

Parteneri Parintii elevilor

Cadre didactice 
asociate

Prof. Cristina 
Lemnaru



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014
 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a-XI a C
Diriginte Roxana Finichiu

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Codul bunelor 
maniere

Petrecerea timpului 
liber: hobby-uri 
personale

Managementul 
carierei 

Managementul 
carierei

Vizitare Biblioteca 
Nationala
Plimbare cu autobuzul
turistic

Domeniul in care se 
incadreaza

Domeniul educatiei 
civice

Domeniul orientare 
scolara si profesionala

Domeniul orientare 
scolara si profesionala

Domeniul orientare 
scolara si profesionala

Domeniul cultural

Scopul activitatii Dezvoltarea unui 
comportament civilizat

Dezvoltarea abilitatilor 
de management al 
stilului de viata

Planificarea carierei Dezvoltarea abilitatilor 
de managementul 
informatiei si al 
invatarii

Promovarea valorilor
nationale ale 
patrimoniului cultural

Obiectivele 
educationale ale       
activitatii

Dobandirea unor 
abilitati de convietuire 
sociala 

Promovarea unui stil de
viata sanatos: exemple 
de bune practici

Dobandirea unor 
cunostinte si abilitati 
necesare pentru 
realizarea unor planuri 
de cariera realiste si 
adaptarea la cerintele 
pietei muncii

Dobandirea unor 
abilitati de informare 
necesare in optimizarea
performantei in 
invatare, a procesului 
de luare a deciziilor 

Crearea de oportunităţi  
prin creşterea nivelului 
educaţiei

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h /Biblioteca 
Nationala
Obiective turistice 
importante din 
Bucuresti

Parteneri Parintii elevilor Biblioteca Nationala
Ghidul turistic

Cadre didactice 
asociate

Pana Floriana Pana Floriana Pana Floriana 



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a-XI a D

Diriginte Pana Floriana

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Vizionarea unor filme 
in scoala

Domeniul educatiei 
civice

Rolul familiei si al 
prietenilor in viata 
personala

Vizitarea unor 
institutii bancare din  
Bucuresti

Cine sunt eu? Cum 
ma vad ceilalti?

Domeniul in care se 
incadreaza

Cultural Dezvoltarea unui 
comportament civilizat

Consiliere Informare bancar-
financiara

Consiliere 

Scopul activitatii Dezvoltarea valorilor 
culturale

Dobandirea unor 
abilitati de convietuire 
sociala 

Intelegerea rolului 
familiei si al prietenilor

Imbogatirea 
cunostintelor, orientare 
scolara si profesionala

Cunoastere si 
autocunoastere

Obiectivele 
educationale ale       
activitatii

Dezvoltarea valorilor 
culturale

6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

Dezvoltarea valorilor 
sociale

Dezvoltarea 
cunostintelor ptr 
adaptarea viitoare pe 
piata muncii

Dezvoltarea abilitatilor 
de autocunoasterei

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

Domeniul educatiei 
civice

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / Institutii bancare 
vizitate

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

Parteneri BNR, BCR, etc

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a XI-a E

Diriginte: Necula Carmen

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Moduri de a infrunta 
anxietatea

Despre prietenia pe 
retelele de socializare

Invatam sa traim in 
diversitate

Strategii de dezvoltare 
a stimei de sine

Plimbare cu vaporasul 
pe Lacul Herastrau

Domeniul în care 
se încadrează

Consiliere Consiliere Consiliere Consiliere Recreere

Scopul activităţii Dezvoltarea abilităţilor Dezvoltarea abilităţilor Dezvoltarea abilităţilor Dezvoltarea abilităţilor Recreere

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Dezvoltarea abilităţilor Dezvoltarea abilităţilor Dezvoltarea abilităţilor Dezvoltarea abilităţilor Recreere

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM (7.30-13) 6 h / CEVM (7.30-13) 6 h / CEVM (7.30-13) 6 h / CEVM (7.30-13) 6 h / Parcul Herastrau

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a XI-a F

Diriginte:Plaiasu Mihaela

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Matematica distractiva Vizionarea unor filme 
in scoala

Vizionare piese teatru 
vechi

Vizita muzeu Cotroceni Vizionare film

Domeniul în care 
se încadrează

Stiintific Cultural Divertisment Cultural Divertisment

Scopul activităţii Informare Dezvoltarea valorilor 
culturale

Educativ Educativ Recreere

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Dezvoltarea creativitatii Dezvoltarea valorilor 
culturale

Cunoasterea artistilor 
romani

Imbunatatirea 
inteligentei artistice

Aprecierea umorului de 
buna calitate

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM (7.30-13) 6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / CEVM (7.30-13) 6 h / Muzeu 6 h / CEVM (7.30-13)

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014
„Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a-XI-a G
Diriginte: Costea Crina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Despre prietenia pe
retelele de socializare

Vizita ASE Stil de viata
–obiceiuri pozitive si

negative

Modele de viata, modele
de cariera

Vreau sa stiu mai multe
despre o ocupatie

- Vizionare spectacol de
teatru/film in scoala

- dezbatere

Domeniul in care
se incadreaza

consiliere consiliere /economic consiliere educaţie civică cultural

Scopul activitatii dezvoltare abilităţi Identificarea
intereselor şi alegerea

carierei; 
Dezvoltarea

cunostintelor

dezvoltare abilităţi Consolidarea
cunoştinţelor în

domeniul în care elevii
doresc să activeze

Valori culturale

Obiectivele
educationale ale

activitatii

dezvoltare abilităţi Interacţiunea cu
diverse persoane,

grupuri din domeniul
economic

(invatamantul
superior)

dezvoltare abilităţi Interacţiunea cu
diverse persoane,

grupuri sau asociaţii
profesionale pentru a
cunoaste obstacolele
întâlnite de-a lungul

carierei

Valori culturale

Durata si locul de
desfasurare al

activitatii

6 h /C.E. ,,Virgil
Madgearu’’

6 ore /ASE 6 h /C.E. ,,Virgil
Madgearu’’

6 h /C.E. ,,Virgil
Madgearu’’

6 h /C.E. ,,Virgil
Madgearu’’

Parteneri Parintii elevilor

Cadre didactice
asociate

Burlacu Iulia Burlacu Iulia



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a XI-a H

Diriginte:Schiaua Mariana

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Strategii de dezvoltare
a  stimei de sine

- Vizionare spectacol de
teatru/film in scoala

- dezbatere

Strategii de dezvoltare
a  stimei de sine

Strategii de dezvoltare
a  stimei de sine

Viziita Muzeul de arta

Domeniul în care 
se încadrează

Dezvoltarea 
personalitatii

cultural Dezvoltarea 
personalitatii

Dezvoltarea 
personalitatii

Cultural

Scopul activităţii Educatie nonformala Valori culturale Educatie nonformala Educatie nonformala Educatie moral-estetica

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Dezvoltarea 
personalitatii

Valori culturale Dezvoltarea 
personalitatii

Dezvoltarea 
personalitatii

Cunoasterea valorilor 
artei nationale

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h / CEVM (7.30-13) 6 h /C.E. ,,Virgil
Madgearu’’

6 h / CEVM (7.30-13) 6 h / CEVM (7.30-13) 6 h / Muzeu

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa 11 I Diriginte DICU ELENA DENISSA

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii -Sa cunoastem  
vegetatia si animalele 
din Europa prin 
imagini

- Concursuri sportive Siguranţa în mediul 
online 

-Ghid de pregatire 
pentru examene

Vreau sa stiu mai 
multe despre o 
ocupatie

Domeniul in care se 
incadreaza

Domeniul educaţie Domeniul educaţie 
fizica

Domeniul educaţie 
civică

Domeniul educaţie Domeniul  cultural
artistic  –  folclor,
tradiţii, obiceiuri

Scopul activitatii Imbunatatirea 
cunostintelor de 
geografie

Dezvoltarea spiritului 
de competie

Consiliere Consolidarea 
cunoştinţelor 

Promovarea valorilor
nationale ale 
patrimoniului cultural

Obiectivele 
educationale ale       
activitatii

Interactiunea  dintre
imagini  si
cunostiintele teoretice

Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Crearea de 
oportunităţi  prin 
creşterea nivelului 
educaţiei

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h /Muzeul taranului 
roman

Parteneri Salvati copii

Cadre didactice 
asociate

Adriana Jarcau Danalache Costel Adriana Jarcau



Tabel de activităţi, săptămâna 7-11 aprilie 2014

 „Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Clasa a XI-a J

Diriginte:Cojocaru Violeta

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activităţii Codul bunelor 
maniere

Managementul carierei - Vizionare spectacol de
teatru/film in scoala

- dezbatere

Managementul carierei Vizita la Palatul 
Mogosoaia

Domeniul în care 
se încadrează

Domeniul educatiei 
civice

Orientare scolara si 
profesionala

cultural Orientare scolara si 
profesionala

Cultural

Scopul activităţii Dezvoltarea unui 
comportament civilizat

Planificarea carierei Valori culturale Planificarea carierei Promovarea valorilor

Obiectivele 
educaţionale ale     
activităţii

Dobandirea unor 
abilitati de convietuire 
sociala 

Dobandirea unor 
cunsotinte si abilitati 
necesare pentru 
realizarea unor planuri 
de cariera

Valori culturale Dobandirea unor 
cunsotinte si abilitati 
necesare pentru 
realizarea unor planuri 
de cariera

Cresterea nivelului 
educatiei

Durata şi locul de 
desfăşurare al 
activităţii

6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’  (7.30-13)

6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’  (7.30-13)

6 h /C.E. ,,Virgil
Madgearu’’

6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’  (7.30-13)

6ore/Palatul 
Mogosoaia

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a XII-a A

Diriginte: Bercaru Geta

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Vizionare spectacol de
teatru

Managemtul stresului 
si a situatiilor de criza

Vizita la muzeul de arta Plan personal de 
cariera

Vreau sa stiu mai 
multe despre o 
ocupatie

Domeniul in care 
se incadreaza

Cultural Consiliere Cultural Educatie civica consiliere

Scopul activitatii Valori culturale Dezvoltare abilităţi Promovarea valorilor 
nationle

Dobandire de aptitudini Dezvoltare abilităţi

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Valori cultural Dezvoltare abilităţi Cresterea nivelului 
educatiei

Identificarea interselor 
in alegerea cariere

Dezvoltare abilităţi

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 h / Teatrul National 6 ore
CEVM (7.30-13.00)

6 h / Muzeulde arta 6 ore
CEVM (7.30-13.00)

6 ore
CEVM (7.30-13.00)

Parteneri Parintii elevilor Parintii elevilor

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a XII-a B

Diriginte: Petcu Rodica

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Vizionare spectacol de
teatru

Managemtul stresului 
si a situatiilor de criza

Vreau sa stiu mai 
multe despre o 
ocupatie

Ghid de pregatire 
petrnu examene

Planul personal de 
cariera

Domeniul in care 
se incadreaza

Cultural Consiliere consiliere Consiliere Consiliere

Scopul activitatii Valori culturale Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Imbunatatirea 
performantelor scolare

Dezvoltare unor 
aptitudini

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Valori culturale Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Extinderea 
cunostintelor relevante 
despre pregatirea ptr 
examen

Identificarea intereselor
si alegerea carierei

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 h / Teatrul Mic 6 ore
CEVM (7.30-13.00)

6 ore
CEVM (7.30-13.00)

6 ore
CEVM (7.30-13.00)

6 ore
CEVM (7.30-13.00)

Parteneri

Cadre didactice 
asociate

Prof. Ion Florina Prof. Ion Florina



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a XII-a D

Diriginte: Brătescu Dana-Catrinel

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Strategii de dezvoltare
a  stimei de sine

- Ghid de pregatire 
pentru examene
- Planul personal de 
cariera

-  Intalnire cu psihologii 
Centrului de Educatie 
Emotionala a 
Comportamentului 
Copilului
-  Curs Arta dramatica

- Vizitare Biblioteca 
Naţională

- Managementul 
timpului de studiu
- Managementul 
stresului si a situatiilor
de criza

Domeniul in care 
se incadreaza

Dezvoltarea 
personalitatii

consiliere consiliere cultural consiliere

Scopul activitatii Educatie nonformala Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Dezvoltarea 
cunoştinţelor

Dezvoltare abilităţi

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Dezvoltarea 
personalitatii

Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Dezvoltarea 
cunoştinţelor

Dezvoltare abilităţi

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 h / CEVM (7.30-13) 6 ore
CEVM

6 ore
CEVM

6 ore
Biblioteca Naţională

6 ore
CEVM

Parteneri CEECC
UNATC

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a XII-a F

Diriginte: Duta Doina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Un zambet pentru 
copiii speciali

Vizionare spectacol Un zambet pentru 
copiii speciali

Un zambet pentru 
copiii speciali

- Ghid de pregatire 
pentru examene

Domeniul in care 
se incadreaza

Consiliere Cultural Consiliere Consiliere Domeniul educaţie 
civică

Scopul activitatii Dezvoltare abilitati Valori culturale Dezvoltare abilitati Dezvoltare abilitati Imbunătăţirea 
performanţelor 
tranziţiei de la şcoală la 
viaţa activă

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Dezvoltare abilitati Valori culturale Dezvoltare abilitati Dezvoltare abilitati Extinderea 
cunoştinţelor relevante 
despre  pregatirea 
pentru examene

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore
CEVM (7.30-13.00)

6 ore
Metropolis

6 ore
CEVM (7.30-13.00)

Scoala Speciala nr.6 6 ore
CEVM (7.30-13.00)

Parteneri Scoala Speciala nr.6 Scoala Speciala nr.6 Scoala Speciala nr.6

Cadre didactice 
asociate

Prof Lemnaru Cristina



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a XII-a G

Diriginte: Nica Cristina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii Matematica distractiva Vizionare spectacol Un stil de viata 
sanatos

Vizionare film - Ghid de pregatire 
pentru examene

Domeniul in care 
se incadreaza

Stiintific Cultural Educatie pentru 
sanatate

Divertisment Consiliere

Scopul activitatii Informare Valori culturale Practicarea regulilor de 
igiena

Recreere/educatie 
estetica

Dezvoltare abilitati

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Dezvoltarea creativitatii Valori culturale Cunoasterea si 
aplicarea stilului de 
viata sanatos

Aprecoerea umorului 
de buna calitate

Dezvoltare abilitati

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 h / CEVM (7.30-13) 6 ore
Teatrul National

6 ore
CEVM (7.30-13.00)

6 ore
Cinema

6 ore
CEVM (7.30-13.00)

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa a XII-a H

Diriginte: Vasile Corina

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii - Ghid de pregatire 
pentru examene
- Planul personal de 
cariera

- Vizita Palatul 
Mogosoaia

-  Dinamica societatii
- valori culturale

- modele de viata
- modele de cariera

- Vizionare film 
cinema
- dezbatere

Domeniul in care 
se incadreaza

consiliere cultural dezbatere consiliere cultural

Scopul activitatii Dezvoltare abilităţi Dezvoltarea 
cunoştinţelor

Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Valori culturale

Obiectivele 
educationale ale     
activitatii

Dezvoltare abilităţi Dezvoltarea 
cunoştinţelor

Dezvoltare abilităţi Dezvoltare abilităţi Valori culturale

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 ore
CEVM

6 ore
Palatul Mogosoaia

6 ore
CEVM

6 ore
CEVM

6 ore
Cinematograf

Parteneri

Cadre didactice 
asociate



Tabel de activitati, saptamana 7-11 aprilie 2014

 „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

Clasa  a XII-a I

Diriginte:  MANOLE TEIA

Luni Marti Miercuri Joi Vineri

Titlul activitatii - Dinamica pietei 
muncii: cererea si 
oferta de munca

- Planul personal de 
cariera

- Modele de viata, 
modele de cariera

- Ghid de pregatire 
pentru examene

- Vreau sa stiu mai 
multe despre o 
ocupatie

Domeniul in care se 
incadreaza

Domeniul educaţie 
civică

Domeniul educaţie 
civică

Domeniul educaţie 
civică

Domeniul educaţie 
civică

Domeniul  cultural
artistic  –  folclor,
tradiţii, obiceiuri

Scopul activitatii Facilitarea trecerii 
absolvenţilor de la 
şcoală la viaţa activă 

Pregătirea pentru 
eventualele schimbări,
perfecţionarea sau 
dobândirea unor 
aptitudini

Consolidarea 
cunoştinţelor în 
domeniul în care elevii
doresc să activeze

Imbunătăţirea 
performanţelor 
tranziţiei de la şcoală 
la viaţa activă

Promovarea valorilor
nationale ale 
patrimoniului cultural

Obiectivele 
educationale ale       
activitatii

Formarea
competenţelor
antreprenoriale  ale
elevilor  din  domeniul
economic,  pentru  a
acţiona  eficient  în
economia de piaţă 

Identificarea
intereselor şi  alegerea
carierei;  obţinerea
educaţiei  care  să
permită  exercitarea
acesteia

Interacţiunea cu 
diverse persoane, 
grupuri sau asociaţii 
profesionale pentru a 
cunoaste obstacolele 
întâlnite de-a lungul 
carierei 

Extinderea 
cunoştinţelor 
relevante despre  
pregatirea pentru 
examene

Crearea de 
oportunităţi  prin 
creşterea nivelului 
educaţiei

Durata si locul de 
desfasurare al 
activitatii

6 h /C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h / Vizita la locul de 
munca al parintilor

6 h / C.E. ,,Virgil 
Madgearu’’

6 h /Muzeul taranului 
roman

Parteneri Parintii elevilor Parintii elevilor

Cadre didactice 
asociate

Baloi Nicoleta Iftemie Liliana Manole Teia Iancu Cristina Manole Teia 




