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OBIECTIVE: 

 

 Identificarea nevoilor de educație școlară şi extrașcolară ale elevilor; 

 Intensificarea rolului consiliul elevilor în viața școlii; 

 Corelarea activităților organizate în şcoală cu calendarul activităților educative extracurriculară (www.edu.ro); 

 Diversificarea ofertei de activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

 Prevenirea și reducerea fenomenului de violenţă în şcoală; 

 Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor; 

 Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă. 

 

ACTIVITĂŢI: 

 

 Elaborarea programului activităţilor educative şcolare 2017-2018; 

 Elaborarea programului activităţilor educative extraşcolare 2017-2018; 

 Asigurarea logisticii necesare desfăşurării activităţilor educative; 

 Stabilirea relațiilor de parteneriat; 

 Întâlniri de lucru cu Consiliul Elevilor. 

 

EVALUARE: 

 

 Expoziții cu lucrări ale elevilor (desene, fotografii, albume, CD-uri); 

 Conceperea şi publicarea revistei/blogului liceului; 

 Actualizarea anuarului liceului; 

 Premierea elevilor performanți / concursuri şi olimpiade şcolare. 

http://www.edu.ro/
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 
AN ȘCOLAR 2017-2018 

ACTIVITĂŢI MODALITĂȚI DE 
REALIZARE 

RESPONSABILI RESURSE INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ Materiale/Financiare Umane Temporale 

 

FE
ST

IV
IT

Ă
Ţ

I 

Festivitatea de deschidere a 
anului școlar 

 
- ceremonii 
- discursuri 
- momente artistice 
- premierea elevilor 
- evidențierea 
cadrelor didactice 

Director -discursuri 
- mesaje  

Cadre didactice, 
elevi, părinți, invitați 

11.IX.2017  
-nr. participanți 
-nr. elevi premiați  
-nr. invitați 
-valoare premii 
acordate 

Festivitate de absolvire liceu Director, APLTOCT 
Diriginții XII 

-discursuri 
-fonduri premiere  

Cadre didactice, 
elevi, părinți, invitați 

24.V.2018 

Festivitate de absolvire gimnaziu Director, APLTOCT 
Diriginte VIII 

-discursuri 
-fonduri premiere  

Cadre didactice, 
elevi, părinți, invitați 

8.VI.2018 

Festivitatea de încheiere a anului 
școlar 

D, APLTOCT 
Diriginți/învățători 

-discursuri 
-fonduri premiere 

Cadre didactice, 
elevi, părinți, invitați 

15.VI.2018 

A
N

IV
ER

SĂ
R

I 

Ziua Europeană a Limbilor - workshopuri 
- recitări, dezbateri 

Prof. limbi străine -traduceri 
-istoricul limbilor  
-prezentări PPT 

Profesori , elevi 26.IX.2017 -prezentări PPT 
-fotografii 

Ziua mondială a educației 
 

- discursuri 
- arborele LT OCT 
- fotografii 
- dezbateri 
- moment artistic 

Coord. proiecte și 
programe, CSE 
LTOCT,diriginții 

-discursuri, obiecte 
vechi, fotografii, 
copacul educației 

Cadre didactice, 
elevi, părinți 

05.X.2017 - nr. participanţi,  
- arbore LTOCT 
-expoziție obiecte de 
colecție 

Ziua Holocaustului -prezentări referate 
-prezentări PPT 
-afișe, postere 

prof. de istorie 
Fărcaș Ciprian, 
Teleucă Cristian 

-desene, imagini, 
referate, materiale 
PPT 

Cadre didactice, elevi 
IX-XII 

10.X.2017 -nr. elevi implicaţi 
-expoziții 

Ziua Europeană a Luptei 
Împotriva Traficului de Persoane 

- prezentări PPT Coord. proiecte și 
programe, CSE 
LTOCT 

- poze, postere, 
PPT, filmuleţe 

Diriginţii, elevii 
claselor IX - XII 

18.X.2017 -nr. participanţi  
- album foto 

Ziua națională împotriva 
fumatului 

- activități  de 
informare, 
- afișe, postere 

Coord. proiecte și 
programe ,CSE 
LTOCT 

- poze, afișe, 
postere 

Diriginți, elevii 
claselor V-XII 

25.XI.2017 
(24.XI.2017) 

- nr. participanți 
- expoziții 

Ziua internațională a eliminării 
violenței față de femei 

- activități  de 
informare, 
- afișe, postere 

Coord. proiecte și 
programe, CSE 
LTOCT 

- poze, afișe, 
postere 

Diriginți, elevii 
claselor V-XII 

25.XI.2017 - nr. participanți 
- expoziții de desen, 
eseuri, planșe 

Ziua Națională a României - ceremonie 
depuneri coroane  

D, DA,  coord. 
Proiecte și 

Consiliul Local 
Topliţa 

Profesori şi elevi 
olimpici 

01.XII.2017 -nr. elevi premiaţi 
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-premiere olimpici programe Premii  

Ziua Voluntariatului -galerii, acțiuni 
caritabile 

 coord. proiecte și 
programe, 
voluntari OCT 

- desene, postere, 
obiecte colectate 
pentru donații 

-diriginții,elevii 05.XII.2017 -nr. participanți 
-nr./calitate activități 

Ziua Culturii Naționale -medalion 
aniversar Mihai 
Eminescu 

prof. lb. română, 
Biblioteca LTOCT, 
Casa de Cultură a 
municipiului Toplița 

-desene, eseuri, 
expoziție de carte 

-prof. de lb. română, 
elevi, bibliotecara,  

15.I.2018 -nr. participanți, 
expoziție de desene, 
eseuri. 

A
N

IV
ER

SĂ
R

I 

Unirea Principatelor Române - discurs, prezentări 
referate, scenetă 

 prof. istorie 
Biblioteca liceului 

-referate, desene -prof. de istorie 
bibliotecara,  elevi 

24.I.2018 - expoziție desene, 
referate 

Ziua LTOCT/patronul spiritual 
Octavian Codru Tăslăuanu 

- ceremonie  bust  
-discursuri,  PPT 
expoziții, recenzii  
-moment artistic 

prof.  lb. română, 
bibliotecar, 
prof. de muzică 

-referate -director, cadre 
didactice, elevi, 
părinți, invitați 

2.II.2018 -nr. participanți, invitați 
- nr./calitate activități 

Ziua Mărțișorului 
Imn femeii 

-workshop, 
expoziții 
-moment muzical 

 

DA, coord. proiecte 
și programe, 
profesori , bibl., 
Prof. de muzică 

-mărțișoare Profesori, elevi 01-
08.III.2018 

-nr. participanți 
-expoziție 

Ziua europeană a siguranței pe 
internet 

-activitate 
demonstrativă 

prof. informatică -lecția 
demonstrativă 

Profesori, elevi 03.III.2018 
(2.III.2018) 

-nr.participanți 
-materiale realizate de 
elevi 

Ziua internațională a 
francofoniei 

- referate, scenete, 
recitări, ateliere de 
lucru 

 prof. limbi străine referate, eseuri, 
desene 

Profesori, elevi 21.III.2018 -nr.participanți, eseuri, 
referate, expoziție 

Ziua cărții și a bibliotecarului-
Cartea, leac pentru suflet 

- referate, scenete, 
recitări, ateliere/ 
expoziții de carte 

prof. lb. română, 
bibliotecar 

- referate, desene, 
eseuri 

-bibliotecar, cadre 
didactice, elevi 

23.IV.2018 -număr de participanți, 
expoziții de eseuri, 
desene 

Ziua Europei - concurs, referate, 
discursuri 

prof. Istorie, 
coord. proiecte și 
programe 

- referate, desene, 
eseuri 

Coord. proiecte și 
programe, profesori, 
elevi 

09.V.2018 
(8.V.2018) 

-nr. participanți, 
referate, PPT 

Ziua Internațională a Copilului 
În lumea poveștilor 

 

- concursuri, jocuri 
pentru copii, cros 
-concurs de desene 
-desene pe asfalt 

Coord. proiecte și 
programe, CȘE, 
diriginții cls. IX 
Bibliotecar 

- diferite accesorii, 
desene 

- învățători, diriginți, 
elevi   

01.VI.2018 - participarea activă a 
elevilor 

 

Campania națională 
Victimă a traficului de persoane 

poți fi chiar tu! 

-activități tematice 
dirigenție  
-dezbateri  în Clubul 
de dezbatere LTOCT 

 diriginții IX-XII,  
Coord. proiecte și 
programe, prof. 
Croitor Victorița, 
Consilier 

- afișe, filme,  PPT, 
spoturi, pliante 
informative, 
eseuri. 

-diriginți, cadre 
didactice, elevi 

IX-X.2018 - materialele realizate 
de elevi, participarea 
activă a unui nr. cât mai 
mare de elevi 
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psihopedagog, 
 Matei Liliana 

 P
R

O
IE

C
TE

 E
D

U
C

A
TI

V
E 

                

E 
 Ș

I P
R

O
IE

C
T

E 
ED

U
C

A
TI

V
E 

  

Programul de asistenţă 
psihopedagogică 

Orientare școlară și profesională 

-activități tematice, 
referate, expoziție, 
mese rotunde 

Consilier 
psihopedagog, 
Matei Liliana 

-diplome, activităţi 
demonstrative 

- diriginţi,  
elevi cls. VIII, XII 

X-XI.2017 -nr. elevi participanţi 
-nr părinţi implicaţi 

Programul de asistenţă 
psihopedagogică 

Singur acasă 

-activități conform 
programului de 
intervenție 

Consilier 
psihopedagog, 
 Matei Liliana 

-planuri de 
intervenție 
personalizate, 
consiliere 
psihopedagogică 

-înv./diriginţi, cls I-XII 
-copiii cu părinţi 
plecați în străinătate 

An școlar 
2017-2018 

-ameliorare situație 
şcolară/stare 
emoțională 

Programul de îmbunătățire a 
situației la învățătură 

Conform Program 
operațional 

Director 
echipa de proiect 
consilier școlar 

-planuri intervenție 
consultații,pregătire  

-D, consilier șc., cadre 
didactice, elevi 

An școlar 
2017-2018 

- reducerea numărului 
corigențelor 

Programul pentru reducerea 
absenteismului 

Conform Program 
operațional 

Director 
echipa de proiect 
consilier școlar 

-planuri intervenție -D, consilier școlar, 
cadre didactice, elevii 

An școlar 
2017-2018 

- reducere cu 5% nr.   
absențe/note  purtare 
scăzute  

Programul pentru 
prevenirea/reducerea violenței 

Conform Program 
operațional 

Director 
echipa de proiect 
consilier școlar 

-planuri intervenție -D, consilier școlar 
cadre didactice, elevii 

An școlar 
2017-2018 

- reducerea actelor de 
violenţă 

Programul pentru prevenirea 
consumului de droguri 

Conform Program 
operațional 

Director 
echipa de proiect 
consilier școlar 

-planuri intervenție -D, consilier școlar 
cadre didactice, elevii 

An școlar 
2017-2018 

-prevenire consum  
droguri 

Proiectul național 
Patrula de reciclare 

- colectare deșeuri  
echipam. electrice 
şi electronice 
DEEE 

 coord. proiecte și 
programe, diriginții 

-materiale informative 
-aparatură electrică și 
electrocasnică, becuri 
și baterii uzate 

- diriginţii, 20 de elevi 
din clasele V-XII 

An școlar 
2017-2018 

- rezultat proiect, 
premii, materiale 
colectate, concurs de 
colectare 

Proiectul educațional 
Clubul antidrog 

- jocuri comunicare 
muncă în echipă, 
informare  

Coord. proiecte și 
programe, echipa 
proiect antidrog 

-broșuri, prezentări 
PPT, afișe, ghidul 
antidrog 

- Coord. proiecte și 
programe,clubul 
antidrog, elevii 
interesați 

An școlar 
2017-2018 

- activare Club antidrog  
pliante, broșuri 

Programul Săptămâna educației 
globale 

Lumea mea depinde de noi! 

întâlnire/dezbatere 
specialist invitat 
-vizionare film 
 
 

Coord. proiecte și 
programe, CSE 
LTOCT 

-materiale 
informative 
-dezbateri 
 

- Coord. proiecte și 
programe, CȘE, 
invitați 

13-17 
XI.2017 

-reprezentări  grafice, 
afișe, postere, 
conștientizarea condiției 
de cetățean democratic 

SĂPTĂMÂNA “ȘCOALA ALTFEL” 
 

Program special Director 
Coord. proiecte și 
programe 

Program aprobat 
CA 

Cadre didactice, 
elevi, părinți, invitați 

23-27 X. 
2017 

-participarea activă a 
elevilor 
-materiale realizate de 
elevi 
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Proiectul CONFUCIUS – LIMBĂ, 
CULTURĂ  ȘI CIVILIZAȚIE 

CHINEZĂ 

- cursuri, activități 
culturale, evaluări 

Institutul 
Confucius, ISJ HR,  
Director, Dir. adj. 
Prof. de lb. engleză 

- materiale 
informative, 
prezentări ppt., 
materiale video și 
audio 

- Prof. de lb. chineză 
Elevi V-XII 

X. 2017 -
VI.2018 

-participarea activă a 
elevilor 
-materiale realizate de 
elevi 
-examen de 
competențe lingvistice 

Proiectul educațional  
TRADIȚIA-O PUNTE ÎNTRE 

GENERAȚII 

- dansuri populare  
-prezentarea 
costumelor 
- activități culturale 
-cântece populare 

CJHR, APLTOCT, 
Centrul Cultural, 
instructor, D 

- costume 
populare 
-materiale 
informative 

Elevi V-XII IX.2017-
VI.2018 

 -participarea la 
festivaluri, competiții, 
sărbători locale 
-evenimente cultural-
artistice 

Proiectul educațional Prietenii 
mediului  

ț 
-activități de 
informare și 
conștientizare  
asupra sănătății 
mediului 

Prof. învățământ 
primar 

-materiale 
informative 
-excursii 

Elevi CP-IV An școlar 
2017-2018 

-afișe, postere, desene, 
fotografii 
 
 
 
 

Proiectul educațional Ziua 
ștafetei - Acum decid eu!  

-o zi la locul de 
muncă al 
mentorului/părinte
lui 

Consilier școlar, 
Coord.proiecte și 
programe 
educative, diriginții  

-Fundația Terre des 
hommes, Elveția 
-materiale 
informative 

Elevi IX-XII XI.2017 -pagini de jurnal după 
experiența la locul de 
muncă al mentorului 
-chestionar de feedback 

Acțiunea Un milion de stele 
pentru nevoiași 

- donații pentru 
cazurile sociale 
-spectacol caritabil  

Diriginții  
Prof. muzică 

Confederația 
Caritas Alba-Iulia 

Elevi CP-XII XI.2017 -candele aprinse 
-donații 
 
 
 

Programul Săptămâna fructelor 
și a legumelor donate  

-acțiune caritabilă 
-colectare legume, 
fructe  
-parteneriate cu 
alte instituții 
școlare locale  

Diriginții,  
Coord. proiecte și 
programe 
educative, 

-fructe, legume 
colectate 
 

Elevi CP-XII XI.2017 -contracte de 
parteneriat; 
-vizite la instituții locale 
 
 
 

Pogram educativ ”Școli-
ambasador ale Parlamentului 
European”, ediția 2017/201 

-activități pe teme 
europene 
 

Csiki Luminița, 
Echipa de proiect 

Asociația „Asistență 
și programe pt. 
dezv. durabilă-
Agenda 21” 

Elevi, profesori  An școlar Punct de informare UE 
Pagina Facebook 
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Proiect educațional  
Întâlnirile literare  

-activități de 
lectură, scriere 
creativă și 
interpretare de 
text 

Coord. proiecte și 
programe, prof. de 
Lb.română 

-fondul de carte al 
bibliotecii LTOCT 

Elevi IX-XII An școlar 
2017-2018 

-eseuri, texte inedite 
-expoziții 
-publicații 

P
R

ES
A

 

ŞC
O

LI
I Revista liceului 

Noi despre noi 
Site-ul web/blogul liceului 

Anuarul liceului 

-materiale 
informative 

Echipa de redacţie, 
CŞE LTOCT 
Director 
Resp. imagine 

-fonduri tipărire 
-promovare online 

elevii claselor CP – 
XII, CŞE, cadre 

didactice 

 XII 2017-  
V 2018 

-participarea activă a 
elevilor 
-înființarea blogului 
liceului   

P
R

O
IE

C
TE

 Ș
I P

R
O

G
R

A
M

E 

ED
U

C
A

ȚI
E 

P
EN

TR
U

 S
Ă

N
Ă

TA
TE

  Igiena personală - întâlniri  invitați 
specialiști 
 -dezbateri 

Coord. proiecte și 
programe 

- prezentare PPT - cadre didactice, 
elevi,  invitați 

An școlar 
2017-2018 

 

-nr. participanţi 

Schimbări în viața unei fete 
Prevenirea cancerului mamar 

- întâlniri  invitați 
specialiști 
 -dezbateri 

Coord. proiecte și 
programe, consilier 
școlar, diriginții 

- dezbatere - cadre didactice, 
elevi,  invitați 

XI.2017 
 

-nr. participanţi 

Ziua mondială a sănătății întâlnire  invitați 
specialiști 
 -dezbatere 

 prof.  biologie, 
consilier școlar, 
diriginți 

- dezbatere - cadre didactice, 
elevi,  invitați 

07.IV.2018 
(6.IV.2018) 

-nr. participanţi 

Ziua mondială împotriva 
fumatului 

- prezentare, 
dezbatere 

Coord. proiecte și 
programe, membrii 
clubului antidrog 

- postere, afișe - Coord. proiecte și 
programe, cadre 
didactice, elevi,  
invitați 

31.V.2018 -nr. participanți, 
articole, afișe 
 
 

Ziua internațională împotriva 
consumului și a traficului 

ilicit de droguri 

- prezentare, 
dezbatere 

Coord. proiecte și 
programe, membrii 
clubului antidrog 

- postere, afișe - Coord. proiecte și 
programe, membrii 
echipei antidrog 

VI.2018 -nr. participanți, 
articole, afișe 
 

ED
U

C
A

ȚI
E 

P
EN

TR
U

 

M
ED

IU
 

           E      P
EN

TR
U

 M
M

ED
IU

  

                  E 
P

T.
 M

ED
IU

 

Să trăim într-un mediu 
sănătos (ecologizare) 

- amenajare curtea 
școlii   

Coord. proiecte și 
programe, diriginți 

- saci menajeri , 
mănuși de cauciuc 

- elevii claselor V- XII, 
cadre didactice 

IV. 2018 -nr. participanți, 
cantitate deșeuri  

Plante și animale ocrotite 
Ziua animalului meu 

- culegerea datelor 
și a informațiilor 
- expoziție 

învățători, prof. 
biologie 

-reviste, internet 
-animale 
companie, 
fotografii, afișe 

cadre didactice, elevi IV. 2018 -referate, poze, 
participare activă elevi 
pagini de jurnal 

Ziua mondială a apei - informare, 
dezbateri 

prof. biologie -reviste, internet cadre didactice, elevi 22.III.2018 -referate, poze,  
-nr. participanți 

Ziua mondială a păsărilor - informare, 
dezbateri 

prof. biologie -reviste, internet cadre didactice, elevi 01.IV.2018 -referate, poze,  
-nr. participanți 

Ziua mondială a planetei 
Pământ 

- informare, 
dezbateri 

prof. biologie -reviste, internet cadre didactice, elevi 22.IV.2018 
(23.IV.2018) 

-referate, poze,  
-nr. participanți 
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Ziua mondială a mediului -informare, 
dezbatere 

prof. biologie, 
diriginți 

- afișe, planșe cadre didactice, elevi 5.VI.2018 -referate, poze,  
-nr. participanți 
 

A
C

T
IV

IT
Ă

Ț
I 

C
U

LT
U

R
A

LE
 

    U
U

U
U

U
U

U
U

. 

           

  

- 
TR

A
D

IŢ
II

 Ş
I O

B
IC

EI
U

R
I -

/ 
K

U
LT

U
R

Á
LI

S 
TE

V
ÉK

EN
Y

SÉ
G

EK
 

 

ED
U

C
A

ŢI
E 

 P
EN

TR
U

 P
R

O
TE

C
Ţ

IA
 M

ED
IU

LU
I 

Balul Boboceilor 
 

 

- concurs, întreceri, 
program artistic 

Coord. proiecte și 
programe,  diriginte 
elevi  cls. VIII 

- premii, cadouri, 
diferite accesorii 

Coord. proiecte și 
programe, cadre 
didactice 
elevi V-VIII 

25.X.2017 - nr. participanți,  
Miss și mister Bobocel 

Balul Bobocilor - concurs, întreceri, 
program artistic 

Coord. proiecte și 
programe, 
diriginți/elevi  cls.XII 

- premii, cadouri, 
diferite accesorii 

- elevii claselor IX – 
XII, cadrele didactice 

26.X.2017 - nr. participanți, miss si 
mister Boboc 

Halloween-ul între fabulos și 
real 

- concurs/expoziţii 
dovlecei sculptaţi 
- expoziţie de măşti 
- paradă costume 
-petrecere cu măști 

Coord. proiecte și 
programe, CŞE, 
diriginți 

-dovlecei,lumânări, 
cadouri, măști, 
diplome, premii 

- clasele IX –XII, cadre 
didactice 

 
27.X.2017 

- expoziţii,  
-nr. participanţi, premii 

Festivalul de colinde 
Florile Dalbe 

-festival de colinde, 
tradiții și obiceiuri 
de iarnă;  
-acțiune de caritate 

CJHR, APLTOCT, 
echipa proiect 
 

-afiș, decor, premii - Cadre didactice, 
elevi, părinți, școli 
partenere 

XI-XII.2018 -nr. școli participante, 
premii și diplome, 
donație 

Dragobetele - ziua dragostei 
și a bunăvoinței 

-concursuri,  scenete 
program artistic,  

Coord. proiecte și 
programe, CSE 
LTOCT, diriginți 

-diplome, creațiile 
elevilor 

- Coord. proiecte și 
programe,CSE LTOCT 

24.II.2018 
(23.II.2018) 

-expoziție, diplome 

Balul  Majoratului - concurs, întreceri, 
program artistic 

Coord. proiecte și 
programe diriginții 
cls. a XI-a 

- premii, cadouri, 
diferite accesorii 

- elevii claselor IX-XII, 
cadrele didactice 

V.2018 -nr. participanţi,  
-Miss& Mister Majorat 

Festivalul de Teatru Școlar - piese de teatru, 
scenete 

Trupa teatru 
LTOCT, Casa de 
Cultură , Primăria  

-afiș, decor, diplome - trupa de teatru, 
elevii, părinții 

Cf. 
calendar 
proiect 

-nr. participanți, 
diplome de participare 

Serbări școlare -serbări conform 
calendarului 

învățătorii cl. CP-IV -decor,costume, 
premii 

-învățători, elevi, 
părinți 

An școlar 
2017-2018 

-participarea activă a 
elevilor și a părinților 

Balul Buletinului - concursuri, 
întreceri, program 
artistic 

Coord. proiecte și 
programe, diriginte 
cls. VII 

- premii, cadouri, 
diferite accesorii 

- elevii cls VII-VIII, 
cadrele didactice 

V.2018 -nr. participanţi 
Miss si Mister Buletin 
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EX
C

U
R

SI
I 

D
R

U
M

EȚ
II

 

Drumeții în jurul orașului -(re)descoperirea 
frumuseților 
naturale regionale 
 

Cadre didactice - echipament 
adecvat  
 

- elevii claselor CP-XII An școlar 
2017-2018 

- nr. activități,  
- calitatea organizării, 
grad de satisfacție 
participanți 

Excursii tematice 
Conform programării 

 

-diverse locații 
din țară 

Cadre didactice Plan de excursie 
aprobat Director 
 ISJ HR 

- cadre didactice, 
elevi, părinți 

An școlar 
2017-2018 

-nr. activități, 
-calitatea organizării, 
grad de satisfacție 
participanți 
- albume foto 

C
ER

C
U

R
I 

C
LU

B
U

R
I 

 

Clubul de dezbateri - activităţi 
dezbatere 

Croitor Victorița - diverse materiale - elevii claselor IX-XII lunar - nr. participanţi, 
expoziţii 

Clubul antidrog - prevenire consum  
de stupefiante 
 

Coord. proiecte și 
programe 

- materiale, afișe, 
postere, pliante 

- elevii claselor V- XII Semestrial  - nr. participanţi, 
acțiuni de informare 

Echipele de  sport 
reprezentative 
baschet/ volei 

fete/băieți 
gimnaziu/liceu 

- antrenamente Antal Adrian, Mariș 
Emilia 

- diferite accesorii - clasele V -II An școlar 
2017-2018 

- nr. participanţi, 
competiții, campionate 

A
CT

IV
IT

Ă
ȚI

 
SP

O
R

TI
V

E 
R

EC
R

EA
TI

V
E Competiții sportive la nivel 

de liceu, zonă 

-campionate 
interclase 

- - întreceri sportive 
- -activități sportive 

de zilele școlii, ziua 
copilului etc 

 
Antal Adrian 
Mariș Emilia 
 

-diferite accesorii, 
sală de sport, 
premii, diplome 

Profesori, elevi, 
părinți 
Premii 
Transport  

Cf. 
calendar 

competiții 
Grafic 
ONSS 

-nr. participanţi, 
rezultate: diplome, 
premii 
Grad satisfacție 
participanți 

Olimpiada națională a 
sportului școlar 

A
C

TI
V

IT
Ă

Ț
I L

IT
ER

A
R

E 

  LI
TE

R
A

R
E 

 

Medalion literar: 
Liviu Rebreanu 

- aniversare 133 de 
ani de la nașterea 
scriitorului 

biblioteca, prof. de 
lb. română 

- date biografice, 
prezentare PPT 

- elevii claselor IX -XII, 
cadrele didactice 

XI.2017 -participarea activă a 
elevilor 

Mihai Eminescu Ziua Culturii 
Naționale 

biblioteca, prof. de 
lb. română 

- poezii, date 
biografice, PPT 

- elevii claselor V-XII, 
cadrele didactice 

I.2018 - participarea activă a 
elevilor 

Ziua Mondială a poeziei - activități artistice prof. de lb. română -recitare, creație 
originală, diplome 

- elevii claselor V-XII 21.III.2018 -expoziție poezie 
originală 

Medalion literar: 
Ion Creangă, Mircea Eliade, 

Nichita Stănescu 

-recitări,  eseuri ,  
referate, interpret. 
muzicală,  

bibliotecara   
prof. lb. română 

-referate, eseuri - bibliotecară, 
profesori, elevi 

III.2018 -nr. participanți, eseuri, 
referate 
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C
O

N
C

U
R

SU
R

I 

 

Concurs național de prim-
ajutor dr. Biro Francisc 

-concurs de prim-
ajutor/ Serviciul 
Ambulanță Toplița 

Mirela  Petruț ,  
Melia Antal 

-materiale, ținută 
specifică 

- echipaje elevi 
pregătite  

Cf. 
calendar 

-premii 
-diseminare informații 
la dirigenție 

Concurs de prim ajutor 
Și tu poți salva o viață! 

-concurs de prim-
ajutor /Serviciul 
Ambulanță Toplița 

Învățători  
Prof. biologie 
 

-desene  
-materiale, ținută 
specifică 

- echipaje elevi  I-IV; 
V-VIII 

Cf. 
calendar 

-premii 
-diseminare informații 
la dirigenție 

Concurs de colectare deșeuri -concurs între clase diriginți -saci, cutii, hârtie, 
plastic 

Cadre didactice, elevi An școlar 
2017-2018 

- nr. participanţi, 
rezultatele 

Olimpiade școlare 
 

organizare/ 
participare  

profesori de 
specialitate 

- hârtie, xerox, 
transport   

-elevii claselor V - XII Cf. grafic 
MEN 

- nr. participanţi, 
rezultate 

Concurs de creație literară 
Ion Creangă - Borsec 

-concurs de creație 
literară 

prof. lb. română - transport  -elevii claselor V - VIII V.2018 - nr. participanţi 
- rezultate 

Concurs Național 
Interdisciplinar “+-Poezie!” 

-concurs 
interdisciplinar  

profesorii de 
specialitate 

-fișă cu subiecte, 
premii 

-elevii claselor V - VIII V.2018 - nr. participanţi 
- rezultate 

 
Concursul Național Alege, 

este dreptul tău 

 
-concurs conform 
calendarului ISJ 

 
prof. Maghei-
Calinovici Alina 

 
- eseuri 

 
-elevii claselor IX-XII 

 
Cf. 

calendar 

 
- eseu, premii 

Concursul Spune NU 
drogurilor 

-concurs eseuri, 
desene, postere, 
spoturi 

Coord. proiecte și 
programe,prof. 
bilogie 
 Palatul Copiilor 
Vaslui 

- eseuri, desene, 
postere, spoturi 

-elevii claselor V-XII V.2018 -premii, nr. participați 
 
 
 
 

Concursul Mesajul meu 
antidrog 

-concurs fotografie, 
eseu, spot, desen 

CPECA Harghita, 
Coord. proiecte și 
programe,prof. 
bilogie 
 

-eseuri, fotografii, 
spoturi, desene 

- elevii claselor V-XII Cf. 
calendar 

-diplome, premii 
 
 

 
Director 

Camelia-Mirela PETRUȚ 

 
 

 
Coordonator proiecte programe 

Luminița-Maria CSIKI 


