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Nr. 3720/29.09.2022         

Dezbătut și avizat în ședința CP din 29.09.2022 

Aprobat în ședința CA din 03.10.2022 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” CRAIOVA 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023 
 

Nr. 

crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE ACTIVTITĂȚI 

ORGANIZATE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

PERIOADA/ 

DATA 

  

PARTENERI GRUP ȚINTĂ PROFESORI 

IMPLICAȚI 

 
Nr. Clasa 

1.  PUNE PREȚ PE 

SĂNĂTATE! 

- informarea  cu privire la măsurile de 

menținere a sănătății,ferirea de bolile 

virale, inclusiv COVID 

-sensibilizarea elevilor pentru adoptarea 

unui stil de viata sanatos, bazat pe 

nutritie echilibrata, miscare în aer liber, 

sporturi de masa, activități menite a 

asigura dezvoltarea psihica echilibrată 

- informarea tinerilor cu privire la 

efectele negative pe termen lung, 

privind consumul de droguri, alcool si 

tutun 

- dezvoltarea abilităților de acordarea  

primului ajutor în caz de accident/boală/ 

dezastre naturale 

- dezvoltarea cunoștințelor privind 

sănătatea reproducerii 

- Intâlniri cu 

medicii 

- Simularea unor 

cazuri de acordare de 

prim-ajutor 

- Jocuri sportive  

- Dezbaterea 

”Trăiește sănătos!” 

- Preparare de 

rețete culinare rapide, 

gustoase și sănătoase 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Policlinici/ 

Cabinete medicale 

private 

 

Septembrie 

2022 

Medici voluntari 

Cabinetul 

Medical al școlii 

Policlinici/ 

Cabinete 

medicale private 

Crucea Roșie 

Filiala Dolj 

Prima Clinic 

Catedra de 

educație fizică 

Cluburi sportive 

 

1000 G, CP - 

VIII 

Educatoare 

Învățători 

Profesori diriginți 

 

 

2.  TOȚI AVEM EMOȚII - Stimularea interesului pentru 

autocunoaștere, a stimei de sine și a 

atitudinii pozitive față de sine și ceilalți 

-Dezvoltarea abilităților de 

recunoaștere, exprimare și gestionare a 

- Ateliere de lucru 

- Întâlniri cu 

specialiști din 

domeniu (psihologi, 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Cabinete 

individuale 

Septembrie 

2022 – iunie 

2023 

Speciliști în 

domeniu: 

psihologi, 

psihoterapeuți, 

lifecoach etc 

1000 G, CP - 

VIII 

Educatoare 

Învățători 

Profesori diriginți 

 

 

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/
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crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE ACTIVTITĂȚI 
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DATA 
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IMPLICAȚI 

 
Nr. Clasa 

emoțiilor și comportamentelor în 

contexte variate 

psihoterapeuți, 

lifecoach etc.) 

Părinți 

3.  EU la MuzEU - dobândirea unor noțiuni elementare cu 

privire la rolul muzeelor, importanța 

protejării și păstrării patrimoniului 

cultural și noțiuni elementare privind 

arta 

- stimularea capacităţii de observare şi 

învăţare 

- exersarea regulilor de comportament 

în muzee 

- Vizite la muzeele 

craiovene 

Muzeul Olteniei 

Muzeul de Artă 

Septembrie 

2022 

Muzeul Olteniei 

Muzeul de Artă 

250 VI - 

VIII 

Directori 

Diriginți 

4.  10 MINUTE DE 

EDUCAȚIE 

ECOLOGICĂ ÎN 

ȘCOLI 

- promovarea activității de colectare 

selective la școală și acasă 

- Ateliere practice 

- Prezentări 

- Activități de 

promovare în rândul 

colegilor/ pe stradă 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 Septembrie 

2022 

IRIDEX 1000  G 

CP - 

VIII 

Educatoare 

Învățători 

Profesori diriginți 

 

5.   ZIUA LIMBILOR 

EUROPENE 

„UNITATE ÎN 

DIVERSITATE” 

-cultivarea diversității culturale 

-încurajarea învățării limbilor străine de 

către toți europenii, la școală sau în 

afara acesteia 

-conştientizarea de catre tinerii 

participanţi a rolului important al 

cunoaşterii   unei limbi străine in carieră 

şi viata personlă a oricărui individ 

-Diverse activităţi 

-Prezentare de 

referate 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 27 Septembrie 

2022 

 100 V-VIII Diriginţi 

Cadrele didactice 

de limbi straine 

6.  CITEȘTE ȘI DĂ MAI 

DEPARTE! 

- promovarea și încurajarea lecturii în 

rândul școlarilor mici, cu rol în 

dezvoltarea proceselor de cunoaștere, a 

proceselor afective, în formarea 

trăsăturilor de voință și caracter, a 

deprinderilor de studiu individual, în 

cultivarea și îmbogățirea limbajului și în 

formarea personalității acestora; 

- Ateliere de 

prezentare a cărților 

citite de elevi; 

- Donații de cărți 

între colegii din 

școală/în școală 

- ”15 minute de 

lectură zilnică” 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Septembrie – 

decembrie 

2022 

Asociația 

”Traian” 

500 G 

CP - 

VIII 

Educatoare 

Învățători 

Profesori diriginți 

Bibliotecar 

Prof. Lb română 

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/
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Nr. Clasa 

încurajarea actelor caritabile în rândul 

elevilor; 

7.  FESTIVITATEA 

CAMBRIDGE 

- valorizarea rezultatelor elevilor 

- celebrarea succesului 

- recunoașterea meritelor 

- încurajarea învățării limbilor străine 

- festivitate de 

înmânare a 

certificatelor 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 10 octombrie 

2022 

EEC Centre 150 II-VIII Cadrele didactice 

de limbi straine 

8.  ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ A 

EDUCAȚIEI  

-cunoașterea semnificaţiei zilei de 5 

octombrie 

-conștientizarea importanţei educaţiei 

pentru viitorul lor 

-cultivarea respectului pentru educaţie şi 

educatori 

 

-Târg de cărți  

-Activități sportive 

-Vizite la centre 

culturale 

-Activități la 

bibliotecă 

-Activități 

nonformale 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Instituții culturale 

 

5 octombrie 

2022 

 1000 V-VIII Educatoare 

Învățători 

Profesori 

Profesori diriginți 

 

9.   IMPREUNĂ 

ÎMPOTRIVA 

VIOLENȚEI! 

- Identificarea şi împărtăşirea 

emoţiilor proprii 

- Identificarea corectă a emoţiilor şi 

asocierea acestora cu diferitele 

contexte 

- Reglarea emoţiilor şi a 

comportamentului în situaţii problemă  

- Formarea unui stil pozitiv de 

relaţionare interpersonală 

- Dezvoltarea capacităţii de rezolvarea 

paşnică a conflictelor 

- Reducerea fenomenuklui de bullying 

Activități 

interactive folosind 

materiale create în 

cadrul proiectului 

MENCS ”Tinerii 

împotriva 

violenței” 

Activități de 

consiliere 

psihopedagogică 

 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Octombrie 

2022 – mai 

2023 

Salvați Copiii 

CJRAE-CJAP 

1000 G, CP-

VIII 

Profesor consilier 

Diriginți/Învățători 

10.  CUM ACȚIONĂM ÎN 

CAZ DE INCENDIU? 

-identificarea principalelor 

comportamente în caz de incendiu 

-informarea elevilor despre regulile ce 

trebuie respectate în caz de incendiu  

-Lecții tematice/ 

simulări 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Noiembrie 

2022 

  

ISU 

CrisPrev 

500 G, 

CP-

VIII 

Învățători 

Profesori diriginți 

  

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/
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11.  START IUPI - MICUL 

ANTREPRENOR 

- dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale ale elevilor: planificare, 

organizare, conducere, analiză, 

evaluare, comunicare, negociere, lucru 

în echipă, creativitate, asumarea 

riscurilor 

- organizarea de 

ateliere de formare 

pentru elevi 

- crearea de firme 

de exercițiu Start  

- crearea de 

produse 

- organizarea 

târgului de produse 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Nov 2022 - 

mai 2023 

DNA Cascais - 

Portugalia 

250 CP-

VIII 

Învățători 

Profesori diriginți 

Echipa de proiect 

Erasmus+ 

12.  HOUR OF CODE - creșterea interesului pentru activitatea 

de programare 

- încurajarea celebrării tehnologiei 

informației oriunde  

- ateliere de 

programare 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Decembrie 

2022 

Logiscool 250 CP-

VIII 

Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de 

informatică 

Informatican  

13.  1 DECEMBRIE – 

ZIUA NAȚIONALĂ A 

ROMÂNIEI 

- conștientizarea semnificație zilei de 1 

Decembrie  

- dezvoltarea sentimentului de 

patriotism 

-sesiuni de 

comunicări 

-expoziții 

- vizite la 

instituțiile de 

cultură. 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

  

1 Decembrie 

2022 

Muzeul 

Olteniei 

500 G, 

CP-

VIII 

 

Educatoare 

Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de 

istorie 

  

14.  CRĂCIUNUL ÎN 

OCHII COPIILOR  

-stimularea simțului artistic 

-valorificarea potențialului creator 

-cultivarea  interesului, respectului şi 

dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile 

Sărbătorilor de Crăciun 

-stimularea exprimării propriilor 

sentimente prin mijloace artistice 

-Expoziție de creații 

plastice (pictură, 

colaj, felicitări) 

-Concurs de creații 

plastice 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

 Decembrie 

2021 

Asociația 

”Traian” 

500 G, 

CP-

VIII 

 

Educatoare 

Învățători 

Profesori diriginți 

  

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/
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15.  GAND PENTRU 

MIHAI EMINESCU 

- constientizarea semnificației zilei 

de 15 ianuarie 

- dezvoltarea dragostei pentru opera 

eminesciană 

-sesiuni de 

comunicări 

- expoziții 

- prezentări 

- concurs de 

recitări 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 15 ianuarie 

2023 

  500 G, 

CP-

VIII 

 

Educatoare 

Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de 

limba și literature 

română 

16.  MICA UNIRE – 

PRIMUL PAS SPRE 

ROMÂNIA MARE 

- conștientizarea semnificație zilei de 

24 ianuarie 

- dezvoltarea sentimentului de 

patriotism 

-sesiuni de 

comunicări 

-expoziții 

- vizite la 

instituțiile de 

cultură. 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

  

24 ianuarie 

2022 

Muzeul 

Olteniei 

500 G, 

CP-

VIII 

 

Educatoare 

Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de 

istorie 

  

17.  SĂ DESCOPERIM 

LUMEA PRIN 

EXPERIMENTE 

- cunoaşterea mediului înconjurător 

-utilizarea unui limbaj adecvat în 

prezentarea unor fenomene din natură și 

mrdiul înconjurător 

-familiarizarea copiilor cu deprinderi de 

activitate practică prin realizarea și 

participarea directă la efecctuarea 

experimentelor 

-favorizarea însuşirii de cunoştinţe prin 

asigurarea contactului direct,nemijlocit 

cu obiectele/fenomenele,prin provocarea 

planificată şi controlată a fenomenelor. 

 

- prezentări 

-demonstrații 

-expoziţie cu 

materialele realizate 

la experimentele 

desfăşurate 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Laboratoare  liceee 

 

Februarie 2022 Facultatea de 

Știinte 

Licee – Secții de 

Știinșe 

500 CP-

VIII 

Învățători 

Profesori  

Profesori de chimie 

 

18.  LEADER IN ME dezvoltarea abilitatilor personale privind 

autocunoasterea si promovarea 

personala, lucrul in echipa, increderea in 

- Atelier de formare a 

câte 2 elevi din 

fiecare clasă pentru 

organizarea unor 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Februarie 2023 Școala Încrederii 100 V-

VIII 

Director 

Prof. consilier 

Membri Echipa 

Încrederii 

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/
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sine, comunicarea; evaluarea si 

autoevaluarea, leadership 

activități de 

teambuilding la 

nivelul clasei  

Organizare de 

activități de 

teambuilding  în 

fiecare clasa de către 

elevii formați în 

prima etapă 

19.  ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ 

 A SIGURANȚEI  

PE INTERNET    

- conștientizarea  elevilor în legătură cu 

posibilitatea lor de a contribui la un 

Internet mai bun 

- informarea elevilor în legătură cu ce ar 

trebui să știe atunci cand se aventurează 

în descoperirea Internet-ului  și în ce fel 

trebuie să reacționeze în anumite 

circumstanțe 

- dezvoltarea obiceiului de a folosi  

Internetul si rețelele de socializare în 

mod responsabil și în siguranță , 

aplicand criteriile etice  

-Prezentări Power 

Point                        -

Dezbateri                                                               

- Studii de caz 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

14 Februarie 

2023 

Logiscool 500 CP-

VIII 

Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de 

informatică 

20.   MĂRȚIȘOR, 

PURTAT CU DOR 

- Informarea elevilor cu privire la 

semnificația zilei de 1 Martie 

- Realizarea unei expoziții de 

mărțișoare și felicitări 

-Serbări, expoziție 

de lucrări 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 1 Martie 

2022 

  500 CP-

VIII 

Învățători 

Profesori diriginți 

  

21.  ALEGE-ȚI O 

CARIERĂ 

POTRIVITĂ! 

-Întâlniri cu specialiști din diferite 

domenii de activitate (din rândul 

părinților, rudelor, absolvenților școlii) 

-Întâlniri cu profesorii din licee 

-Întâlniri cu 

specialiști din diferite 

domenii de activitate 

(din rândul părinților, 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Licee craiovene 

 

Martie 2022 Părinți 

Absolvenți 

CJRAE 

500 V-

VIII 

Prof. consilier 

Coordonator 

programe și 

proiecte 

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/


 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA 

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro 

 Website: www.scoala-traian.ro 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7 

 

Nr. 

crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE ACTIVTITĂȚI 

ORGANIZATE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

PERIOADA/ 

DATA 

  

PARTENERI GRUP ȚINTĂ PROFESORI 

IMPLICAȚI 

 
Nr. Clasa 

-Întâlniri cu absolvenții școlii – actuali 

liceeni 

-Vizite la licee 

- Testarea folosind instrumente 

psihometrice validate 

- informarea elevilor despre lumea 

profesiilor, piata muncii si tehnici de 

cautare a unui loc de munca 

- familiarizarea cu piața muncii, tehnici 

de căutare a unui loc de muncă 

- identificarea intereselor profesionale 

ale elevilor 

- deprinderi de utilizarea a tehnicilor și 

metodelor de informare despre oferta 

pieții muncii si de aplicare pentru un 

loc de muncă 

- facilitarea accesului elevilor din 

școala gimnazială la informații despre 

viața la liceu 

rudelor, absolvenților 

școlii) 

-Întâlniri cu 

profesorii din licee 

-Întâlniri cu 

absolvenții școlii – 

actuali liceeni 

-Vizite la licee 

Asociația EduFor 

Craiova 

Diriginți  

 

22.  JOB SHADOW DAY 

LA PĂRINȚI  

- familiarizarea cu noţiunile de CV, 

scrisoare de intenţie,  

interviu de angajare, meserie 

- evaluarea intereselor personale, pe 

baza unei fișe de evaluare 

- identificarea abilităţilor necesare 

practicării unei anumite meserii 

- identificarea rolului, importanţei şi 

avantajelor lucrului în echipă, modului 

în care fiecare membru al echipei 

contribuie la îndeplinirea cu succes a 

atribuţiilor de serviciu 

- Activităţi 

premergătoare zilei  

de shadowing la clasă 

(2 –4 ore) 

-Ziua de shadowing: 

elevii vor merge la 

locul de muncă al 

unuia dintre părinții 

lui sau ai colegilor. 

(3-5 ore) 

-După activitatea de 

shadowing, elevii vor 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Locul de muncă al 

părinților 

Aprilie 2022 Junior 

Achievement 

România 

Părinții elevilor 

Companii/ 

instituții – locul 

de muncă al 

părinților 

500 CP-VIII Prof. consilier 

Coordonator 

programe și 

proiecte 

Învățători 

Diriginți  

 

http://www.scoala-traian.ro/
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- analiza relaţiei dintre procesul de 

învăţare şi  

succesul la locul de muncă. 

completa un formular 

de feedback online. 

 

23.  ZIUA ȘCOLII 

”TRAIAN” 

-Crearea unei culturi organizaționale și a 

unei identității proprii 

-Creșterea stimei de sine și de 

apartenență la comunitatea școlară 

-Creșterea motivației pentru învățare 

-Promovarea valorilor umane ale școlii 

de ieri și de azi 

- Ateliere 

interactive”Traian – 

cel mai bun între 

împărații Romei” 

 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

21 aprilie 2022 Muzeul Olteniei 1275 G, CP-

VIII 

Educatoare 

Invatatori 

Diriginți 

Prof. Istorie 

Prof. Ed. fizică 

Prof. Lb. română 

24.   HRISTOS A 

ÎNVIAT! 

- identificarea obiceiurilor și 

tradițiilor românești de Paște 

- încondeerea ouăleor 

- decorațiuni de Paște 

- Concursuri, 

expozițiie de 

lucrări, serbări, 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

  

Aprilie 2022   250 CP-

VIII 

Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de 

Religie 

  

25.  SĂPTĂMÂNA 

NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI 

- dezvoltarea competenţelor civice şi 

sociale ale actorilor educaţionali (cadre 

didactice, părinţi şi elevi) valorificând 

voluntariatul la nivelul şcolii şi 

comunităţii 

- valorificare talentelor și competențelor 

personale ale elevilor școlii 

- încurajarea relațiilor interpersonale 

dintre elevi 

- Desfășurarea de 

catre elevii școlii a 

unor activități cu și 

pentru colegii mai 

mici : recitaluri/lecții 

de chitara/ pian/ 

canto/ dans/ pictură 

- Donații de cărți și 

jucării pentru colegii 

din școală 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Mai 2023 Pro Vobis – 

Centrul National 

de Resurse 

pentru 

Voluntariat 

Asociația EduFor 

Craiova 

250 CP-VIII Învățători 

Profesori diriginți 

 

26.  9 MAI - ZIUA 

EUROPEI 

- familiarizarea cu simbolurile și statele 

membre ale Uniunii Europene 

- vizionare de 

filmulețe/ prezentări 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

9 Mai 2023 Centrul de 

Informare 

500 CP-VIII Învățători 

Profesori diriginți 

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/
http://www.provobis.ro/
http://www.provobis.ro/
http://www.provobis.ro/
http://www.provobis.ro/
http://www.provobis.ro/
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Nr. 

crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE ACTIVTITĂȚI 

ORGANIZATE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

PERIOADA/ 

DATA 

  

PARTENERI GRUP ȚINTĂ PROFESORI 

IMPLICAȚI 

 
Nr. Clasa 

- conștientizarea apartenenței la 

Uniunea Europeană și familiarizarea cu 

drepturile și îndatoririle ca cetățean al 

acesteia 

- desene colective : 

simbolurile UE, 

steagurile statelor 

membre 

- expoziție de creații 

plastice cu tema 

”Europa Unită” 

Europe Direct 

Craiova 

 

Profesori de Istorie, 

Geografie, Ed. 

socială, Lb. română, 

Arte 

27.  1 IUNIE – ZIUA 

COPIILOR 

- dezvoltarea imaginației și creativității 

copiilor și elevilor 

- încurajarea exprimării artistice 

- valorificarea și promovarea talentelor 

proprii 

- crearea unei atmosfere de sărbătoare 

pentru copii din școala noastră 

- încurajarea lucrului în echipă și a 

relațiilor interpersonale 

 

- Spectacol de talente 

(teatru, dans, muzică, 

recitare etc.) 

-Expoziție de creații 

plastice ”Copilăria” 

-Expoziții de 

fotografie cu tema 

”Copiii” 

-Jocuri în aer liber 

Școala Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

 

 

 

 

1 Iunie 2022 Asociația 

”Traian” 

500 CP-VIII Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de Istorie, 

Geografie, Ed. 

socială, Lb. română, 

Arte, Ed. fizică 

28.  ZIUA 

ÎNVĂȚĂTORULUI 

- cunoașterea semnificaţiei zilei de 5 

iunie 

- conștientizarea importanţei educaţiei 

pentru viitorul lor 

- cultivarea respectului pentru 

educaţie şi educatori 

Activități comune 

profesori – elevi 

Recitari de poezie 

Prezentari de 

compuneri 

Expoziție de lucrări 

plastice 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

5 iunie 2023  Asociația 

”Traian” 

500 CP-

VIII 

Învățători 

Profesori diriginți 

 Profesori de 

Istorie, 

Geografie, Ed. 

socială, Lb. 

română, Arte, Ed. 

fizică 

29.  PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA 

ABSENTEISMULUI ȘI 

ABANDONULUI 

ȘCOLAR 

- prevenirea și combaterea 

absenteismului și abandonului școlar 

- activități de 

consiliere 

psihopedagogică 

 Cabinetul Școlar 

de Asistență 

Psihopadagogică de 

la Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

permanent, 

conform 

solicitărilor 

CJRAE-CJAP 100 CP-VIII conform 

solicitărilor 

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/
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Nr. 

crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE ACTIVTITĂȚI 

ORGANIZATE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

PERIOADA/ 

DATA 

  

PARTENERI GRUP ȚINTĂ PROFESORI 

IMPLICAȚI 

 
Nr. Clasa 

30.  PREGĂTIREA 

PSIHOLOGICĂ 

PENTRU 

PARTICIPAREA LA 

CONCURSURI ȘI 

EXAMENE ȘCOLARE 

- dezvoltarea abilității  de a gestionare 

a stresului în situații de evaluare 

- activități de 

consiliere 

psihopedagogică 

 Cabinetul Școlar 

de Asistență 

Psihopadagogică de 

la Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

permanent, 

conform 

solicitărilor 

CJRAE-CJAP 150 VIII Profesor consilier 

Diriginți/Învățători 

(conform 

solicitărilor) 

31.  EXCURSII ȘI 

TABERE TEMATICE 

- valorificarea cunoștințelor din orele de 

curs ; 

- dezvoltarea relațiilor interpersonale 

profesori- elevi ; elevi-elevi ; 

- respectarea regulilor de conduită în 

medii sociale diferite ; 

- excursii școlare  

- tabere școlare 

România 

 

Vacanța de 

iarnă 

Vacanța de 

vară 

 200 G,  

CP-VIII 

Educatoare 

Învățători 

Diriginți 

 
DIRECTOR,           Coordonator pentru proiecte și programe educative, 

Prof. Elena Diana Brătucu         Prof. Georgiana Zamfira-Cristea 

http://www.scoala-traian.ro/
http://www.scoala-traian.ro/

