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Argument  

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date 

mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale.Accentul trece de 

pe informativ pe formativ. 

Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre 

universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai 

poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să 

devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident 

faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, 

îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 

 

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

 

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. Timpul istoric pe care îl 

trăim cere oameni în a căror formaţie caracterul şi inteligenţa se completează pentru 

propria evoluţie a individului. 

În şcoala contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 

elevul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună 

bazele formării personalităţii elevilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 

psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu 

cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, 

apare ca o necesitate. 

 



După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică 

educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia 

informală – reprezintă influienţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii 

de zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în 

cadrul unor organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare organizate de şcoala noastră au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple,activităţi de joc sau de 

participare la viaţa şi activitatea comunităţii local. 
 

 
                                        

                                          OBIECTIVE  
 Identificarea nevoilor de educaţie şcolară şi extraşcolară ale elevilor.  

 Corelarea activităţilor organizate în şcoală cu calendarul activităţilor educative 

extracurriculare.  

  Diversificarea ofertei de activităţi educative şcolare şi extraşcolare.  

 

                                      ACTIVITĂŢI  
  Elaborarea planului managerial al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. 

 Elaborarea programului activităţilor educative şcolare pentru anul şcolar 2016-2017.  

  Elaborarea programului activităţilor educative extraşcolare pentru anul şcolar 2016-

2017.  

 Asigurarea logisticii necesare desfăşurării activităţilor educative.  

 Stabilirea relaţiilor de parteneriat.  

 

                                 EVALUARE  
 Expoziţii cu lucrările elevilor (desene, fotografii, albume)  

  Mediatizarea proiectelor şcolii în mass-media şi pe site-ul şcolii.  

 Rezultatele obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare. 
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                              Plan managerial an şcolar: 2016-2017 

Strategii de realizare 

Acţiuni 

Responsabilităţi Termen Evaluare 

Obiectiv:1. Formarea personalităţii elevilor prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale 

Realizarea planificării anuale: 

lecţii cu tematică specifică, teste 

de pesonalitate, referate, 

concursuri, vizite la muzee, 

vizionări de filme, întâlniri cu 

personalităţi, psihologul şcolii. 

Profesorii diriginţi 

Consilier scolar si 

educativ 

Conform 

planificărilor 

Respectarea structurii din ghidul 

metodologic 

Planuri de lecţii 

Teste de personalitate 

Întocmirea 

proiectelor/schemelor de lecţii 

Profesorii diriginţi 

 

Conform 

planificărilor  

Completitudine 

Conformitate 

Adaptarea resurseor strategice şi 

a conţinutului specific orei de 

dirigenţie la particularităţile de 

vârstă ale elevilor. 

Profesorii diriginţi 

Consilier scolar 

Conform 

planificărilor 

Ponderea elevilor care ating 

standardele educaţionale 

corespunzătoare vârstei  

Teste de personalitate aplicate 

Valorificarea continuă prin 

lecţie a potenţialului de 

autoanaliză şi comunicare prin 

raportarea la valorile culturale 

Profesorii diriginţi 

 

Permanent Numărul de lecţii, vizite, excursii 

tematice 

Managementului clasei, 

diversificarea modalităţilor de 

organizare a colectivului de 

Profesori diriginţi Permanent  Ponderea metodelor interactive faţă de 

metode aplicate pentru realizarea 

obiectivelor propuse 



elevi pentru a facilita progresul 

în ritm propriu, diferenţiat al 

elevilor. 

Realizarea asistenţelor/interasistentelor 

la orele de consiliere şi orientare 

profesionala 

Utilizarea eficientă a 

auxiliarelor curriculare 

(tradiţionale şi moderne inclusiv 

a soft-ului educaţional) 

Profesorii diriginţi Permanent Baza de date funcţională 

Parteneri: Consilierul scolar si educativ, Consiliul de profesori al clasei, Cabinetul psihologic, Muzeul de istorie, Muzeul 

de artă, scriitori, oameni de ştiintă 

Obiectiv:2. Educarea în spiritual respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale demnităţii şi 

toleranţei 

Lecţii informative/vizita, 

dezbateri tematice, concursuri 

Profesorii diriginţi Permanent Concursuri, chestionare, desene, creaţii 

literare 

Parteneri: Mass-media, prof.de socio-umane 

Obiectiv: 3. Orientarea activităţilor educative având în vedere tridimensionalitatea idealului educaţional: 

psihologică, pedagogică, sociala 

 

 

Întâlniri cu psihologi, sociologi, 

vizite la leagane de copii, Azilul de 

bătrani, vizionarea unor filme, studii 

de caz, serbări, carnaval. 

Profesorii diriginţi Conform 

planificărilor 

Monitorizarea activităţilor 

Parteneri: Biserica, Leaganul de copii, Azilul de bătrâni. 

Obiectiv: 4. Formarea capacităţii intelectuale , a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea 

de cunoştinte umaniste, ştiintifice, tehnice şi estetice 

Susţinerea de lecţii şi referate în 

cadrul comisiei, vizite la muzee, 

activităţi commune cu biblioteca, 

posturile locale de radio şi TV 

Profesorii Semestrial Monitorizarea activităţilor 

 

Procese - verbale 

Parteneri: Biblioteca judeţeană, Muzeul de istorie, Muzeul de artă, scriitori, oameni de ştiintă. 



Obiectiv: 5. Redimensionarea capacităţii parteneriatului educaţional – părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, 

O.N.G-uri, potentiali sponsori 

Constituirea grupului de lucru 

(profesori, elevi) şi stabilirea 

programului de acţiuni: întâlniri, 

programe commune 

Profesorii diriginţi 

Consilieri  

Permanent Responsabilităţi cunoscute şi asumate  

Realizarea unor sondaje de opinie în 

rândul elevilor, a cadrelor didactice şi 

părinţilor în scopul identificării 

priorităţilor educative şi eficientizarea 

activităţilor 

Parteneri: Comitetul de părinţi, Primăria, Poliţia, Biserica. 
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GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR   EXTRAŞCOLARE  ŞI  EXTRACURRICULARE  
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Nr.crt. Denumirea activităţii Data Responsabil 

1. Festivitatea de deschidere a anului şcolar 15.sept.2016 Directori ,profesori 

 2. Ziua europeană a limbilor  sept.2016 Goşa Lidia,Albină Iulia, 

 3. Proiectul “Plant a Tree for Peace 2016” 21 sept.2016 Carastanef Rodica ,Marin 

Amalia,Gorgan Florica 

 4. Săptămâna Mondiala a Spaţiului Cosmic oct.2016 Vrânceanu Tincuţa 

 5. Sărbători din spaţiul cultural anglo-saxon 

(Halloween,Christmas, Valentine’s Day)  

oct.2016,  

dec.2016,  

febr.2017 

Goşa Lidia,Burac Virgil, 

Bisrtriceanu Daniela 

Albină Iulia ,Căpinaru Ilona, 

6. Ziua Mondială a Educaţiei  5 oct.2016 Directorii 

7. Ziua Internaţională a Toleranţei  oct.2016  Rusu Adriana 

8. Ziua  liceului 26.oct.2016  Carastanef Rodica, Marin 

Amalia,Goşa Lidia 

9. Balul Bobocilor 2016 nov.2016 Diriginţii cls.a XII a 

10. ,,Firma ca exerciţiu”-concurs dec.2016 Streinu Dumitru 

11. 1 Decembrie -Ziua Naţională a României dec.2016 Catedra de istorie 

12.  Ziua Mondială a Voluntariatului 5 dec. 2016 Carastanef Rodica,Gorgan 



Florica 

13. Ziua Mondială a Solidarităţii dec.2016 Marin Amalia 

14. Poveste de  Crăciun dec.2016 Carastanef R.,Marin Amalia,  

Şuşu Gabi 

15 Medalion literar…( M.Eminescu, 

N.Stănescu  ,T.Arghezi, 

15 ianuarie,31 

martie,21 mai 

2017 

 

Doicu Mariana,Carastanef R., 

Suliman Carmen 

16. Ziua scrisului de mână 23 ianuarie 

2017 

Doicu Mariana 

17 Cuza vodă şi Unirea 24 ianuarie 

2017 

Zaharia Petru 

18.. Concursul ,,Atalica!”-Învăţ în şcoală, aplic 

în viaţă 

Februarie 

2017 

Catedra de mecanică 

19. Zilele Francofoniei  Albină Iulia 

20. Concursul “Cangurul lingvist” Martie 2017 Bistriceanu  Daniela 

21. Concursul european de matematică aplicată 

,,Cangurul” 

 Vişan Felicia 

22. Mărţişoare ,mărţişoare 1 martie 2017 Carastanef Rodica 

23. Ziua femeii 8 martie 2017 Stanciu Tănase 

24. Ziua Mondială a Apei  Martie 2017 Marcu Marius  

25. Vizita de documentare Aprilie 2017 Diriginţii claselor  a XIII a  

26. Programul “Să ştii mai multe,să fii mai 

bun!” 

Aprilie 2017 Carastanef Rodica 

Suliman Carmen 

27. Ziua Mondiala a Pamantului 22 apr.2017 Suliman Carmen 

28. Ziua Internaţională a Cărţii 23 aprilie 2017 Doicu Mariana 

29. Campionatul şcolii la jocuri sportive Conform Oprea Mihaela 



calendarului 

30. 9 Mai- Ziua Europei Mai 2017 Marin Amalia 

31. Festivaluri de teatru  

Participă trupa   ,,Tandem” 

Conform  

calendarului 

Carastanef Rodica 

32. Prezentarea ofertei educaţionale 

universitare 

mai 2017 Dirigintii cls.a XII-a 

33. Târgul Liceelor mai 2017 Directorii, Rusu Adriana 

34. Concursul de proiecte antidrog”Impreună”; 

Concursul 

naţional “Mesajul meu antidrog”  

Mai 2017 Rusu Adriana 

35. Ziua Internaţională a Copilului 1 Iunie 2017 Stanciu Mihaela 

36. Ziua Mondiala a Mediului Inconjurator 5 iunie 2017 Răduţă Georgeta 

37. Concursuri judeţene şi naţionale de creaţie Conform 

calendarului 

Carastanef Rodica 

39. ,,Părinţii noştri nu sunt ...în ţară” permanent Rusu Adriana 

40. Concursul “Sanitarii pricepuţi” mai-iunie 

2017 

Suliman Carmen 

41. “Să ne cunoaştem oraşul”-vizitarea unor 

obiective de interes cultural şi turistic din 

oraşul Buftea şi Bucureşti 

permanent Diriginţii 

42. Programul ECO-ŞCOALĂ permanent Gorgan Florica 

43. Programul “Strategia naţională de acţiune  

comunitară”-parteneriat  

permanent Catedra de socio-umane 

44. Activităţi sportive-conform calendarului 

competiţional 

Conform  

calendarului 

Catedra de educaţie fizică 

45. Orientarea şcolară şi profesională a elevilor 

de liceu 

permanent Rusu Adriana  



46. Concursul naţional “Educaţie rutieră-

educatie pentru viaţă » 

 

Conform  

calendarului 

Liţă Anca 

47. Olimpiadele şcolare Conform  

calendarului 

Directorii 

48. Traficul de persoane   Rusu Adriana 

49. Drumeţii permanent Cadrele didactice 

50. Prezentarea revistei liceului* permanent Marcu Marius 

51. Acţiuni umanitare ; acţiuni de voluntariat permanent Suliman Carmen 

52. “Să ne cunoaştem ţara”-excursii în ţară permanent Catedra de geografie 

53. Vizionări de spectacole permanent Diriginţii 

54. Ziua învăţătorului 5 iunie 2017 Directorii 

55. Festivitatea de încheiere a anului şcolar Iunie 2017 Carastanef Rodica 

   

 

Director,                           Dir.adj.Prof.Corcodel Larisa                   Cons.educativ 

prof.Constantin Eliza          prof.Corcodel Larisa                              prof.Carastanef Rodica 
   


