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COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU”
SECTOR 3, BUCUREŞTI

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE
ANUL ŞCOLAR 2015– 2016

Consilier educativ: Prof. Elena Mircea

NR.
CRT.

TIP ACTIVITATE
(CONCURS,
FESTIVAL,
PROIECT
EDUCATIONAL,
ETC.)

SCOP COORDONATOR
PROIECT SI ALTI

PROFESORI
IMPLICAŢI

NR. DE
ELEVI

IMPLICAŢI

REZULTATE TERMEN OBSER-
VAŢII

1.

ZIUA LIMBILOR
STRAINE

- sensibilizarea publicului faţă
de plurilingvism,
-cultivarea diversităţii culturale
şi lingvistice şi
-încurajarea învăţării limbilor
străine, la şcoală sau în afara
acesteia.

Consilierul educativ
Profesorii din aria
curriculara Limba si
comunicare

30 de elevi - jocuri
muzicale
- dezbateri
- recitari de
poezii in
diferite limbi

26 sept.
2015

-la nivelul
scolii

2.

PROGRAMUL
JUNIOR
ACHIEVEMENT
ROMANIA

-Learning by doing
-extracurricular
-dezvoltarea de competenţe
esenţiale pentru viaţă şi carieră
pentru elevii de 6-19 ani
-conectează şcoala cu mediul
economic real şi eperienţe
autentice de viaţă şi profesie
prin intermediul consultanţilor
voluntari din comunitatea de
afaceri
-accesul şcolii, elevilor şi

Consilierul educativ
Dirigintii

100 elevi - tinerii învaţă
prin experienţe
concrete, studii
de caz, jocuri şi
competiţii
- ce înseamnă
resursele umane

Oct.2015-
Mai 2016

Protocolul nr.
10184/14.05.2
003 încheiat
între Junior
Achievement
România şi
Ministerul
Educaţiei;
Acordul de
colaborare
Junior
Achievement
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profesorilor la reţeaua
internaţională JA (37 de ţări
din Europa, 121 din lume)

Romania-
C.T.”Costin
D. Neniţescu”

3.

ALEGEREA
REPREZENTANT
ULUI ELEVILOR
IN CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE
AL ŞCOLII

- Anuţ
- Depunere candidaturi
- Campanie
- Alegeri.

Consiliul Şcolar al
Elevilor
Consilier educativ

toţi elevii 14
septembrie
– 15
octombrie
Conform
calendarului
stabilit de
Comisia
responsabilă
cu alegerile

La nivelul
şcolii

4.

„ZIUA
EUROPEANĂ DE
LUPTĂ
ÎMPOTRIVA
TRAFICULUI DE
PERSOANE” - 18
OCTOMBRIE

-informare şi conştientizare a
elevilor cu privire la riscurile
asociate traficului de persoane
în vederea exploatării sexuale.

Consilier educativ
Diriginti

≥30elevi - promovarea
campaniei in
scoala si a
măsurilor
pentru
reducerea
traficului de
persoane

Octombrie
2015

Agenţia
Naţională
împotriva
Traficului de
Persoane
(ANITP)

5.

TARGUL
EDUCATIONAL
BUCURESTI
(TARGUL TEB
EXPO – DIDACTIC
& EDUCATIONAL
BUCHAREST
EXPO)

- promovare, informare şi
dezbatere educaţională
(grădiniţe, şcoli generale, licee,
universităţi, firme de rechizite
şi materiale didactice, edituri,
autorităţi locale, organizaţii cu
activitate în domeniul
educaţiei), în sprijinul copiilor
şi tinerilor, părinţilor, cadrelor
didactice şi manageriale,

Consilier educativ
Diriginti

≥30elevi Octombrie
2015

-organizat la
nivelul
Municipiului
Bucuresti; –
World Trade
Center Plaza -
Bucureşti.
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pentru o cât mai completă şi
mai corectă imagine asupra
pieţei educaţionale.

6.

SAPTAMANA
EDUCATIEI
GLOBALE - A
XVII-A EDITIE

Săptămâna Educaţiei Globale
încurajează elevii şi cadrele
didactice, dar şi diverse grupuri
de tineri să exploreze activităţi
educaţionale pentru cetăţenie
globală. Este o ocazie pentru a
aborda probleme legate de
diversitate şi inegalitate la
nivel local cât şi la nivel
global, cu o înţelegere a
problemelor de bază ale
cetăţeniei globale şi
responsabilităţi
- conştientizarea întregii
lumi şi a rolului
nostru de cetăţeni ai lumii
-atitudini de respect pentru
diversitate şi abilităţile de
comunicare interculturală
- capacitatea de a
lua măsuri pentru a
transforma lumea într-
un loc mai echitabilşi durabil
- responsabilitate pentru
propriile noastre acţiuni.

Consilierul educativ
Diriginti
Profesori

Toţi elevii - educaţie
pentru
dezvoltare,
- educaţie
privind
drepturile
omului,
- educaţie
interculturală, -
educaţia pentru
pace şi
soluţionarea
conflictelor
- proiecte
parteneriale
încheiate cu
instituţii
guvernamentale
şi
nonguvernamen
tale naţionale,
internaţionale,
administraţii
locale şi mass-
media ;
- seminarii,
dezbateri ;
- prezentări de
materiale
promoţionale,

Nov.2015 -în şcoală
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filme de scurt
metraj;
- activităţi de
educaţie
nonformala care
promovează
metodele
interactive
(workshop-uri,
arte
participative --
teatru forum,
arte vizuale,
fotografie,
Performance,
happening etc.)

7.

FESTIVALUL
NAŢIONAL AL
ŞANSELOR TALE
– A XVI-A EDIŢIE
„BUCURIA
ÎNVĂŢĂRII”

Scopul festivalului este acela
de a promova şi implementa
conceptul oficial de „învăţare
pe tot parcursul vieţii”, iar
sloganul din acest an –
„Bucuria învăţării”.

«Evenimentul îşi propune
promovarea unui parteneriat
activ între furnizorii de diverse
servicii educaţionale din aria
guvernamentală şi
nonguvernamentală

Consilierul educativ
Prof. de limba
romana
Prof. de chimie
industriala

Elevi din
diferite clase

- promovarea,
timp de o
săptămână, a
educaţiei
formale şi non-
formale, prin
mese rotunde,
târguri ale
ofertei
educaţionale şi
locurilor de
muncă, cursuri
experimentale,
birouri de
ghidare şi
consiliere,
concerte,

9-15
noiembrie.
2015

Evenimentul
este brand
prin decizia
nr. 244136
emisă de
Oficiul de Stat
pentru
Invenţii şi
Mărci (OSIM)
şi înregistrată
cu nr.
1045939/19/0
9/2007, iar
promotor la
nivel naţional
este Asociaţia
„Euroed”-Sub
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spectacole,
expoziţii,
concursuri,
seminarii
referitoare la
ofertele
educaţionale,
legislaţia
României şi cea
a Uniunii
Europene,
aspecte privind
sursele de
finanţare
europene,
teatru, dans,
muzică,
expoziţii de
pictură,
fotografie,
sculptură,
workshop-uri
etc., care pot fi
organizate în
spaţii
convenţionale
sau
neconvenţionale
.

egida
UNESCO –
Institutul
pentru educaţi
e – Hamburg
-Conform
adresei
M.E.N. nr.
8537/09.2014
-la nivelul
unităţii de
învăţământ

8.

BALUL
BOBOCILOR

- integrarea bobocilor
-evidenţierea unor valori şi
abilităţi cultural – artistice ale
unor elevi

Coordonator: Ing.
Otilia Buta
Director
Consilier educativ,

400 elevi - facilitarea
integrarii
elevilor din
clasa a IX a in

Noiembrie
2015

- la nivelul
unităţii de
învăţământ
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- întărirea relaţiei pe plan
extraşcolar dintre profesori si
elevi.

profesorii implicaţi:
dirigintii claselor a
IX a, profesorii si
dirigintii claselor
participante.

mediul socio-
cultural liceal.
- continuarea si
îmbunătăţirea
tradiţiei
organizării
Balului
Bobocilor de
către clasele a
XII-a
- promovarea şi
punerea în
valoare a
tinerelor talente

9.

CONCURSUL
« JUVENES
TRANSLATORES
» - A VII-A EDIŢIE

-promovarea învăţarii limbilor
străine şi a profesiei de
traducător
- încurajarea tinerilor care vor
să înveţe limbi străine si
acurateţea traducerii;
- incurajarea creativitatii
soluţiilor găsite;
- intelegerea rolului traducerii
şi măsura în care învăţarea
limbilor străine ar trebui
„reinventată" pentru a
evidenţia dimensiunea de
„mediere" între culturi pe care
o are activitatea de traducere.

Coordonator: prof.
Elena Mircea

5elevi oct-nov. 2015;
rezultatele in
februarie 2016

-la nivel
european;
-Direcţia
Generală
Traduceri a
Comisiei
Europene
(DGT).

10.
PROIECTUL
CINEMA-EDU

- proiect de educaţie socială şi
cinematografică, proiect

Coordonator: prof.
Elena Mircea

200 elevi - discuţii pe
marginea

An şcolar
2015- 2016

Diverse locuri
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dezvoltat în colaborare cu
MECŞ împreună cu ISMB.

filmelor

11.

PROGRAMUL

“AMERICA ON
SCREEN”

-promovarea învăţarii limbilor
străine
- încurajarea tinerilor care vor
să înveţe limbi străine

Coordonator: prof.
Elena Mircea

Elevi ai şcolii - ateliere de
lucru-vizionarea
unor filme
documentare pe
subiecte legate
de istoria si
cultura Statelor
Unite ale
Americii

An şcolar
2015- 2016

Centrul
Cultural
American

12.

"ŞCOALA

ALTFEL: SĂ ŞTII

MAI MULTE, SĂ

FII MAI BUN!"

-implicarea tuturor elevilor şi a
cadrelor didactice în activităţi
care să răspundă intereselor şi
preocupărilor diverse ale
copiilor preşcolari/elevilor, dar
şi punerea în valoare a
talentelor şi capacităţilor
acestora în diferite domenii, nu
neapărat în cele prezente în
curriculumul naţional, şi să
stimuleze participarea lor la
acţiuni variate, în contexte
nonformale.

Consilierul educativ
Diriginţi
Profesori

Toti prof.
scolii şi toţi
elevii

- activităţi
specifice

Aprilie 2016 La nivelul
şcolii/în
parteneriat

13.

JOB SHADOW

DAY

Diriginţii Elevi Aprilie-Mai
2016

JUNIOR
ACHIEVEM
ENT
ROMANIA

14.

PARADA
ELEVILOR
BUCUREŞTENI

-exprimarea originalităţii şi
creativităţii în cadrul unei
manifestări publice de mare
impact; o competiţie între
liceele bucureştene.

Consilier educativ
Profesorii scolii

120 elevi - promovarea
liceului nostru,
a originalităţii şi
creativităţii
elevilor si

Mai 2016 -La nivel de
municipiu
-eveniment
organizat de
Primăria
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-demonstarea solidarităţii,
responsabilităţii şi implicarea
în problemelor educaţiei
româneşti a tinerei generaţii

profesorilor  din
şcoala noastră;
- demonstrarea
responsabilităţii
şi implicarea a
100% dintre
elevi.

Capitalei,
împreună cu
Inspectoratul
Şcolar,
Asociaţia
Şcoala
Democraţiei
şi Consiliul
Municipal al
Elevilor


