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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

 

 În anul şcolar 2019 – 2020, cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Dacia îşi propun 

îmbunătăţirea calităţii ofertei educaţionale prin diferite activităţi şcolare, concursuri şcolare, 

activităţi extraşcolare. Aria de desfășurare a acestora e greu de delimitat. Pot fi excursii, 

drumeții, vizite la muzee, la diverse instituții publice, vizionarea de spectacole de teatru,  

activități artistice, cluburi tematice, activități sportive, legate de protecția mediului etc. Este 

cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un mediu 

formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de activități 

îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament în 

comparație cu al celorlalți. 

Activitățile extrașcolare reprezintă totodată un element prioritar în politicile educaționale 

întucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității elevilor, asupra performanțelor 

școlare și a integrării sociale.  

Participarea la acest tip de activități lărgește orizontul cultural al elevilor, completând cu 

noțiuni şi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs. De asemenea, constituie un 

mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea morală, estetică a elevilor, 

disciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. Activitățile extrașcolare 

reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și folosi, în mod rațional, timpul 

liber, sunt propice manifestării spiritului de independență și inițiativei. 

 

Printre competenţele specifice ale acestor activităţi şcolare şi extraşcolare putem 

enumera: 

  educarea tinerilor pentru cetăţenie activă şi dezvoltarea competenţelor pentru viaţă; 

  îmbunătăţirea eficacităţii educaţionale; 

  prevenirea abandonului şcolar; 

  promovarea imaginii liceului în comunitate; 

  valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional; 

  valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai deschis  



 diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;  afirmarea, într-un cadru de exersare şi de 

cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi; 

 manifestare a spiritului antreprenorial, a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT 

etc. ;  îmbinarea utilului(îmbogăţirea cunoştinţelor, antrenarea în activităţi de studiu, ilustrarea 

interdisciplinarităţii ) cu plăcutul( a fi împreună, a vedea lucruri noi, a schimba impresii, a avea 

amintiri comune);  stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în 

proiecte şi programe 

 educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare 

 

 

Mai jos prezentăm lista activităţilor şcolare şi extraşcolare susţinute de către cadrul profesoral al 

Liceului Tehnologic Dacia: 

 

Nr 

crt 

Denumirea activităţii 

şcolare şi extraşcolare 

Data  Coordonator  Grup ţintă 

1 Noaptea Cercetătorilor 27.09.2019 Victor Păunescu  

2 Olimpiada Naţională a 

Sportului Şcolar – fotbal 

băieţi, faza sector 

11.10.2019 Cătălin Badea IX - XII 

3 Salonul AUTO 15.10.2019 Olimpia Sima IX P1 

4 Program Baza 01-program în 

colaborare cu Asociaţia 

CROS(Centru de Resurse 

pentru Organizaţii 

Studenţeşti) 

15.10.2019 Carmen Toader 

Ofelia Iacob 

Mihai Vasilescu 

XII A,B,C; XIP 

5 Poteca biodiversităţii urbane 

– Parcul Natural Văcăreşti 

17.10.2019 Elena Anton IX A; B; C 

6 Să admirăm culorile 

toamnei-vizită la Grădina 

Botanică” Dimitrie Brândză” 

19.10.2019 Mădălina 

Petrisan 

XC 

7 Spectacol Teatrul Naţional 

Bucureşti-Sala Mare – 

Neguţătorul din Veneţia 

22.10.2019 Paula Iordănescu IXP2 

8 Ziua Armatei Române 25.10.2019 Paula Iordănescu XII A, B, C 

9 Vizită la Muzeul Naţional 

Tehnic Prof ing. Dimitrie 

Leonida 

26.10.2019 Paula Iordănescu 

Olimpia Sima 

IX P1, P2 

10 Jurasic Park în secolul XX – 

vizită la Dino Parc 

02.11.2019 Paula Iordănescu 

Tatiana Vate 

Elena Anton 

IX A, B, P2 

11 Pe uliţele vechiului Bucureşti 10.11.2019 Paula Iordănescu IXP2, XI A, XI 

B 

12 Târgul de Turism al 

României 

16.11.2019 Paula Iordănescu IX-XII 



13 Spectacol teatru Sala Dalles 

– Eu dau banu’, eu dau ora 

exactă 

20.11.2019 Paula Iordănescu 

Adriana 

Vânătoru 

XIA, B,C 

14 Olimpiada Nationala a 

Sportului Scolar – tenis de 

masa baieti si fete 

13-14.12.2019 Gelu Stamate IX C 

15 Olimpiada Naţională a 

Sportului Şcolar – şah băieţi 

şi fete 

13-14.12.2019 Gelu Stamate IXC 

16 1 Decembrie – Ziua 

Naţională a României 

01.12.2019 Paula Iordănescu IX-XII 

17 Nu mulţumesc sunt ocupat 

cu viaţa – Spune NU 

drogurilor! 

05.12.2019 Paula Iordănescu IX-XII 

18 Spectacol teatru-Sala Dalles 

– Eu dau banu’, eu dau ora 

exactă 

08.12.2019 Paula Iordănescu 

Violeta Popescu 

XII A,B,C 

19 Hristos se naşte,slaviti-L + 

concert de colinde 

19.12.2019 Iulian Slamna IX-XII 

20 Şi mi-e dor de Dl Eminescu - 

vizită la Muzeul Literaturii 

Române 

15.01.2020 Adriana 

Vânătoru 

Violeta Popescu 

XIIA, B,C 

21 Unirea Mică – pas de început 

pentru reîntregirea neamului! 

24.01.2020 Paula Iordănescu XII A, B,C 

22 STOP traficului cu fiinţe 

umane 

29.01.2020 Paula Iordănescu IX-XII 

23 Contribuţia mitropoliţilor 

români la dezvoltarea culturii 

naţionale 

12.02.2020 Iulian Slamna XII A,B,C 

24 Să iubim româneşte – 

Dragobetele 

20.02.2020 Paula Iordănescu 

Paula Petcu 

XI A,B XII 

A,B,C 

25 Zilele Marţişorului 03.03.2020 Paula Iordănescu 

Violeta Popescu 

IX-XII 

26 Vizită la Ţiriac Collection Martie 2020 Olimpia Sima IXP1, P2 

27 Excursie la Academia Titi 

Aur 

22.03. 2020 Ionuţ Iacob 

Paula Iordănescu 

XI A, IXP2,  

28 Diferiţi dar împreună – 

integrarea copiilor CES în 

colectivităţi 

26.03.2020 Ileana Baicu 

Paula Iordănescu 

IX-XII 

29 Excursie o zi la Cuibul 

Vulturilor-cetatea Poienari-

Arefu 

26.04.2020 Paula Iordănescu IXP2, XII A, 

B,C 

30 Nu mulţumesc, sunt ocupat 

cu viaţa – spune NU 

drogurilor II 

29.04.2020 Paula Iordănescu IX-XII 

31 Polifest  Aprilie 2020 Olimpia Sima XII A,B,C 

32 STOP traficului cu fiinţe 

umane II 

30.04.2020 Paula Iordănescu IX-XII 



33 Drumuri prin istorie-

Sarmisegetusa Regia 

02-03.05.2020 Paula Iordănescu IXP2, XA 

34 Ziua Independenţei 

României, Ziua Europei 

09.05.2020 Paula Iordănescu XI A, B, XII A, 

B,C 

35 Excursie de o zi la Balchik 16.05.2020 Paula Iordănescu IXP2, XIA, B 

36 Stim ce mâncăm? 19.05.2020 Elena Anton 

Mădălina 

Petrişan 

IX-XII 

37 Ziua internaţională a 

Biodiversităţii – să 

respectăm natura! 

23.05.2020 Elena Anton 

Mihaela Pascu 

Tatiana Vaţe 

Clasele cu profil 

pe educaţia 

mediului 

38 Vulcanii Noroioşi 24.05.2020 Paula Iordănescu 

Ileana Baicu 

Mihaela Pascu 

IX-XII 

39 Minunea de sub pământ – 

Salina Turda 

30-31.05.2020 Paula Iordănescu 

Tatiana Vate 

Mihaela Pascu 

IX-XII 

40 Drumuri prin istorie - Cetăţi 

Fortificate Săseşti 

06-07.06.2020 Paula Iordănescu IX-XII 

41 La pas prin Dobrogea – 

excursie o zi 

14.06.2020 Paula Iordănescu IX P1, XA, B,C 

42 Oltenia de sub Munte-

excursie o zi la Mănăstirea 

Hurezi 

20.06.2020 Paula Iordănescu 

Mihaela Pascu 

IX-XI 

 

Modelarea, formarea, educarea cer timp și dăruire. Complexitatea finalităților 

educaționale impune îmbinarea activităților școlare cu cele extrașcolare. Scopul 

activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, cultivarea interesului 

pentru acțiuni socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, valorificarea 

talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Prin aceste 

activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale vieții, 

valori morale și nu numai. 

Activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea 

generației tinere în actul decizional, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă și cea comportamentală: 

In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând 

el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 

creativă a elevilor. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în 

cadrul activităţilor extracurriculare.Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult 

modul de gândire, să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să 

realizeze un feed- back pozitiv. 

Întreaga activitate în afara clasei are conţinut variat, determinat de interesele 

cognitive ale elevilor şi de dorinţele lor. Metodele și tehnicile moderne, activ-



participative, capabile să mobilizeze energiile elevilor, să le capteze atenția, care-i 

îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, memoria, sunt extrem de potrivite în 

educarea elevului pentru problemele ridicate de societatea contemporană. Aceste 

activităţi şcolare şi extraşcolare sunt utile, pentru că dezvoltă competențele cognitive; 

sprijină și extind viața socială a elevului; dezvoltă gândirea creatoare individuală și de 

grup; facilitează comunicarea conținutului; conduc la apariția unor raporturi noi de 

cunoaștere și autocunoaștere; ajută la educarea inteligenței emoționale a elevului, a 

empatiei ca fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor și acțiunilor celuilalt.  

 Prin urmare, elevii trebuie ajutați să participe la activitățile educative, să se 

implice afectiv, cu plăcere și bucurie spontană în ceea ce fac.În concluzie, putem 

menționa că activităţile extraşcolare generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc între 

elevi, educă simţul responsabilităţii şi o atitudine justă faţă de scopurile urmărite. 

Important este ca elevii să fie antrenaţi nu numai în desfăşurarea unor asemenea 

activităţi, ci şi în iniţierea şi organizarea lor. Valorificarea activităţilor extraşcolare în 

practica educaţională ar trebui să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, 

pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.  

 

 

 

 

 

 

Responsabil Comisie activităţi şcolare şi extracurriculare 

Paula Iordănescu 


