
 
 

 

  Activităţile extraşcolare și extracurriculare desfăşurate în primul semestru din 

acest an şcolar au fost, ca şi în anii precedenţi, diverse şi au implicat un număr mare 

de elevi ai şcolii în organizarea şi realizarea lor. Aceste activităţi duc la formarea 

deprinderilor de petrecere eficientă şi plăcută a timpului liber, la  dezvoltarea vieţii 

sociale, dezvoltarea capacităţilor de socializare, de lucru în echipă, dar şi de a 

coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, la dezvoltarea voinţei şi formarea 

trăsăturilor pozitive de caracter. 

             Dintre acestea amintim:  

  Implicarea în proiecte privind protecţia mediului, precum: ,,Let's do it,  

Romania” -28 septembrie 2013, campanie naţională de curăţenie într-o singură zi.      

„Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului”, 20 noiembrie 2013,  

 „Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, 18–24  noiembrie 2013 

 “De ziua ta, Românie!”, activitate dedicată Zilei Naţionale a României, 

28.11.2013; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,,A sosit Moş Crăciun!”- Colinde în jurul bradului de Crăciun - 17 decembrie 

2013, activitate caritabilă realizată în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 

         

 

 

 

 

 



 

 1 Decembrie, Ziua Mondială de luptă contra HIV/SIDA;  

 Proiect IN PRAGUL VIETII 4-Antidrog 

 Lansarea noului număr al revistei elevilor ,,TRADEM”  

 Vizionare piese de teatru; 

 Realizarea unor activităţi privind situaţii de urgenţă:  

- importanţa numărului 112, 

- reguli de prevenire a incendiilor, 

- reguli de comportare în caz de cutremur, 

- reguli de comportare în caz de inundaţii. 

 Implicarea în Strategia Naţională a Acţiunilor Comunitare prin proiectul 

educaţional ,,Visăm împreună“. 

 Elevii s-au implicat în activităţi desfăşurate în cadrul proiectelor educaţionale care 

se derulează în parteneriat cu şcoli din Dolj sau din alte judeţe: Hunedoara, 

Teleorman, Gorj. Dintre aceste proiecte amintim: 

 „Visăm împreună”; 

 „Învăţ, gândesc, muncesc!”, 

 „E-learning în educaţia adulţilor”; 

 „Educaţie fără frontiere” 

 „Ambasadorii prieteniei”; 

 „Şanse pentru un loc de muncă”; 

 "Viata adolescentului între şcoală şi carieră"; 

 "Calculatorul-partener fidel";  

 „Oltenia şi Bucovina-Punte peste ţară". 

 

 

Parteneriate încheiate cu instituţii de învăţământ, cultură,  

sport, organizaţii, fundaţii, asociaţii etc. 

 

 

 Pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare cât şi a proiectelor 

educative, au fost încheiate parteneriate educaţionale cu: 

 S.C.POPECI Utilaj Greu S.A. 

 S.C.DICO ROMÂNIA S.R.L. 

 OMV Petrom Bucureşti  

  Doljchim Craiova                         

 S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A 

 Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova 

 Spitalul Municipal Filantropia 

 Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu” Craiova, 

 Muzeul Olteniei, 

 Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, serviciul Circulație rutieră, 

 Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, Compartimentul de analiză și prevenire a 

evenimentelor, 



 Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Dolj, 

 Oficiu pentru Protecția Mediului Dolj, 

 Organizaţia Salvaţii Copiii, proiectul ,,Educaţie pentru toţi!”, 

 Asociaţia Umanitară „Alexandru” Craiova, proiectul „Ajută o inimă tristă”, 

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică  

 Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică,  

 Liceul Tehnologic Minier Lupeni, 

 Liceul Tehnologic Turceni 

 Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „C-tin Brâncuși” Craiova, 

 Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova, 

 Liceul Tehnologic Transporturi Auto Craiova, 

 Liceul Teoretic Henri Coandă, 

 Şcoala cu clasele I-VIII Ciupercenii noi, 

 Şcoala de fotbal „Gică Popescu,” 

 Școala gimnazială “Mihai Eminescu” 

 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor,     

 

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, 

Begiu Mirela Ana-Maria 

Clasa a IX-a A 

 

 
 

 

 

 

 



SERBAREA POMULUI DE IARNA 

 
 

UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE 

ACTIVITATE -24 IANUARIE 2014 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

MASCOTA SCOLII 

 
 

 



 
                                

 

             

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


