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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021- 2022 

 

Nr. 

Crt.  

COMPONENTA 

EDUCATIVĂ VIZATĂ/ 

OBIECTIVUL  

ACTIVITATEA  RESPONSABIL  PARTENERI  TERMEN  IMPACT  

SCONTAT  

1.  Educația pentru valori 
culturale/  

Cunoaşterea şi promovarea 

adevărului istoric, cultivarea 
patriotismului, dar şi a 

comportamentului de cetăţean 

european.  

Aniversări  
 9 Octombrie – 

Holocaust never 

Again! 
 25 Octombrie- 

Ziua Armatei 

Române 
 1 Decembri – 

Marea Unire!  

 24 Ianuarie- Hai 

să dăm mână cu 

 
Diaconu Maria 

Aurelia 

 
 

Muzeul de 
Istorie  

Biblioteca 

Județeană 

 
25 oct. 2021 

 

1 dec.2021  
24 Ian. 2022 

9 mai 2022 

 
 

Trezirea interesului 
pentru valorile şi 

adevărul istoric  

Cultivarea sentimentului 
patriotic, dar şi a 

spiritului european  



mână 

  9 Mai zi cu 

triplă 
semnificație 

pentru români: 

Ziua 

Independenței, 
Ziua Victoriei, 

Ziua Europei. 

2. Educația pentru valori 
culturale/  

Cunoaşterea şi promovarea 

tradiţiilor şi obiceiurilor 

populare 

Activităţi specifice 
marcării unor sărbători 

cu tradiţie  

 

 Crăciunul, 
sărbătoarea 
bucuriei! 
 

 

 
 

 Paştele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dragobetele, 

 

 
 

 

Învățătorii 

Diriginții 
Profesorii de 

religie,desen, 

muzică 
 

 

 
Stanciu Corina 

Davidescu 

Beatrice 

Droașcă Iuliana 
 

Constantinescu 

Minodora 
Stanciu Corina 

 

Sala de clasă 
Sala de 

festivități 

Biblioteca  

 

 
20 dec. 2021 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
29 mart. 2022 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

22 febr. 2022 
 

Cunoaşterea obiceiurilor 
populare   

Recunoaşterea valorilor 

autentice 



 

 

 
 Mărţisorul 

 

 

 

 
1 mart. 2022 

 

3. Educația pentru valori 

culturale/  
Promovarea valorilor literare 

şi cultivarea creativităţii 

 „Trecut-au 

anii...” dar în 
sufletele noastre 

rămâne mereu – 

comemorarea 
poetului Mihai 

Eminescu 

 Concursuri, scenete, 

expoziţii, excursii,vizite  
Editarea revistei şcolare  

Cercuri de 

lectură,spectacole de 
teatru. 

 

 

Droașcă Iuliana 

Davidescu 
Beatrice 

Lazăr Spiridon 

Sala de 

festivități 
Biblioteca  

 

15 ian. 2022 

 
 

 

 
 

Permanent 

Valorificarea 

potenţialului artistic-
creativ şi intelectual  

Exersarea spiritului 

critic, argumentativ  
Trezirea interesului 

pentru lectură şi pentru 

exprimarea frumoasă 

Educația estetică 
Recunoașterea valorilor 

autentice și identificarea 

nonvalorii 

4 Autocunoaștere, comunicare 
și abilități sociale 

 

Acțiuni caritabile  
Activitati in cadrul 

programelor 

educationale 
 „Pentru o lume 

mai bună”  

 “De ziua ta, 
copile drag!” 

 

Sabie Florina 
Maria 

Biserica  
 

 

 
Crăciun  

Ziua Copilului 

 

Dezvoltarea spiritului 
filantropic, a toleranţei 

şi a atenţiei sporite faţă 

de categoriile 
defavorizate . 

Dezvoltarea abilitatilor 

de management al 
invatarii,dezvoltarea 

abilitatilor de 

autocunoastere si 

dezvoltare personala 



5 Autocunoaștere, comunicare 

și abilități sociale/  

Dezvoltarea spiritului 
democratic şi de toleranţă, 

cultivarea sentimentului de 

prietenie  

Activităţi de combatere a 

violenţei, de cunoaştere 

şi înţelegere a diversităţii 
Activitati de combatere a 

discriminarii. 

 Ziua Toleranței 

 

 

 

 
 

 

Consilierul 

Psihologic 

Politia,  

ISJ Valcea, 

ONG-uri 
 

16 nov. 2021 Formarea unui 

comportament 

nonviolent/  
democratic şi 

conştientizarea 

beneficiilor acestora  

6. Educație pentru calitatea 

stilului de viața/Dezvoltarea 
interesului pentru problemele 

de mediu/  

Trezirea interesului pentru 
sănătatea proprie si a 

celorlalți. 

 

Manifestări cu ocazia: 

 Ziua mondială a 
sănătății 

 Ziua Pământului,  

 Ziua 
internațională a 

consumatorului 

 

 Dezbatere - 
Învață să trăiești 

sănătos 

Concursuri  
Activităţi de ecologizare, 

colectare deşeuri  

Participarea la 
concursuri, manifestări. 

 

Preduș Aura 
Nițoi Simona 

Nicola Ramona 

Oprea Carmen 
Constantinescu 

Minodora 

Dănilă Letiția 

 
Udrea Maria 

ONG-uri  

Primăria  
 Agenția 

Regională de 

Protecția 
Mediului,  

  

17 apr. 2022 
22 apr. 2022 

 

15 mart. 2022 
 

 

21 nov. 2021 

Conştientizarea 

importanţei calităţii 
mediului pentru sănătate 

şi calitatea vieţii în 

general  
Dobândirea unor 

deprinderi ecologice  

Dobândirea unor 

deprinderi de viața 
sănătoasă 

7. Educație pentru calitatea 

stilului de viață/  

Cultivarea interesului pentru 
sport, mişcare,sănătate şi 

pentru spiritul de competiţie  

 Ziua europeană a 

sportului școlar 

 
 

 Ziua educației 

  
 

Profesorii de sport 

 

 
 

Toate cadrele 

didactice 
 

Alte Scoli  

ONG-uri  

ISJ  

24 sept.2021 

 

 
 

 

5 oct. 2021 
Permanent 

 

Formarea fair play 

Creșterea interesului 

pentru activitățile 
sportive  

 

Conştientizarea 
importanţei educației și 

a activităților 

extrascolare 



8. Educaţia pentru calitatea 

stilului de viaţă/  

Dezvoltarea interesului pentru 
călătorii  

 Excursii pe plan 

local sau 

național 

Învățătorii 

Diriginții  

Agenții de 

turism  

Permanent  Conştientizarea 

multiplelor valenţe ale 

călătoriei: cunoaştere, 
autocunoaştere, 

comunicare, relaxare, 

spirit de echipă, etc.  

9. Educatia pentru calitatea 

stilului de viaţă/  
Formarea deprinderilor de 

intervenţie în caz de urgenţă 

 Simulări în caz 

de incendiu sau 
cutremur  

  

Grigorescu 

Constantin 

Inspectoratul 

pentru Situaţii 
de Urgenţă  

Crucea Roșie 

Permanent  Formarea 

comportamentului 
preventiv şi a 

deprinderilor de 

intervenţie în caz de 
urgenţă 

10. Educaţia pentru valori 

culturale/ valori europene, 

toleranţă, democraţie  

 Halloween, 

 Spring Day,  

 
Participarea la 

concursuri, evenimente.  

Toleranţă şi conviețuire 
în spaţiul public  

 

Miulescu Florina  

Badea Emilia 

Șorlei Alexandra 
 

Biblioteca 

 

31 oct. 2021 

21.mart. 2022 

Conştientizarea 

apartenenţei la cultura şi 

comunitatea europeană.  
Însuşirea mentalităţii şi 

a unui comportament 

democratic, de cetăţeni 
europeni activi  

11. Educaţie pentru carieră/  
Orientare profesională, 

cultivarea interesului pentru 

munca de calitate  

Participarea la diverse 
concursuri și festivaluri 

precum și la cercurile 

școlare inițiate de școala 

noastră sau de partenerii 
noștri. 

 

Activități de dezvoltare 
personală 

 

 

 
Toate cadrele 

didactice 

 

 
 

 

Consilierul 
Psihopedagogic 

Liceele și școlile 
din localitate 

ISJ 

Permanent  Orientarea interesului 
pentru muncă și carieră.  



 


