
 

 

 

 

PROIECTUL ACTIVITĂŢII EDUCATIVE AL  

COLEGIULUI NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” 

An şcolar 2016-2017 
 

„Natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi prin această 

transformare, creează natura.” (Democrit) 

 

1. ARGUMENT: Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. 

Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi 

stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al 

asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi 

cea comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale 

capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.  

2. VIZIUNE:  Promovarea unui învăţământ de calitate, modern, flexibil, stimulativ şi creativ, bazat pe 

experienţă, performanţă, tradiţii şi valori într-un parteneriat real şcoală-familie-comunitate care să formeze 

cetăţeni activi, capabili să se integreze cu succes în viaţa comunităţii. 

 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi 

non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ). 
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3. MISIUNE: Creşterea performanţelor, calităţii serviciilor educaţionale prin stimularea participării elevilor, 

cadrelor didactice şi părinţilor la activităţi şcolare şi extraşcolare. Colegiul nostru are “porţile deschise “ 

pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie, situaţie materială, oferindu-le şanse egale pentru educaţie .   

Misiunea colegiului nostru este aceea de a ajunge la sufletele copiilor, pentru a le oferi perspective viabile în 

viitor. Vrem să-i învăţăm să descopere ceea ce sunt şi ceaa ce pot fi. Colegiul nostru pune în centrul întregii 

activităţi copilul, cu capacităţile, înclinaţiile şi nevoile lui, căutând să i le dezvolte în aşa fel încât fiecare să 

se simtă folositor, să creadă în puterile lui de a răzbate în viaţă prin ceea ce este. Prin tot ceea ce facem 

încercăm să descoperim, să cultivăm şi să formăm calităţi precum adaptabilitatea, gândirea critică, 

responsabilitatea, capacitatea de implicare, spiritul de echipă, toleranţa, pentru că numai aşa putem trăi într-o 

societate democratică. Nu trebuie să uităm de respectul de sine, acest lucru care ne dă încredere în forţele 

proprii şi care ne face să ne deschidem aripile spre viitor cu optimism. Suntem deschişi la noile tipuri de 

educaţie: ecologică, pentru sănătate, pentru comunicare sau pentru timp liber. Această misiune nu poate fi 

îndeplinită fără ajutorul comunităţii. Împreună, învăţăm la “Şcoala părinţilor” să luăm cele mai bune decizii 

în privinţa educaţiei copiilor. Încercăm să păstrăm un echilibru între tradiţiile şcolii, fiind deschişi în acelaşi 

timp spre ceea ce este nou. 

 

4. ANALIZA S.W.O.T. 

 

a) PUNCTE TARI:  

 rezultate foarte bune ale elevilor la diferite concursuri judeţene, interjudeţene, naţionale şi 

internaţionale; 

 elevi interesaţi de desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 

 cadre didactice cu competenţe necesare valorificării valenţelor educative; 



 conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a bazei materiale; 

 organizarea eficientă a activităţilor la nivelul claselor şi al şcolii; 

 colaborarea cu mass-media locală; 

 colaborarea cu diverse instituţii; 

 prezenţa psihologului în şcoală; 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 diversitatea programului de activităţi educative. 

 

b) PUNCTE SLABE: 

 rutină şi tradiţionalism la unii diriginţi care se limitează numai la transmiterea de cunoştinţe; 

 avalanşă de activităţi în unele perioade ale anului şcolar; 

 fonduri insuficiente pentru activităţi; 

 dezinteresul unor părinţi privind implicarea în desfăşurarea unor activităţi extracurriculare; 

 insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în 

demersul didactic; 

 lipsa unui proiect al Asociaţiei părinţilor; 

 prea puţine activităţi mediatizate. 

 

c) OPORTUNITĂŢI: 

 disponibilitate pentru realizarea de parteneriate; 

 valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de roluri; 

 valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor; 



 popularizarea activităţilor desfăşurate pe site-uri 

 posibilitatea de a intensifica colaborarea cu numeroase ONG-uri şi alte institutii locale. 

 

 

d) AMENINŢĂRI / RISCURI: 

 slaba motivare financiară; 

 oferta negativă a străzii şi internetului; 

 instabilitatea socio-economică a familiilor 

 creşterea a numărului de elevi ai căror părinţi pleacă în străinătate, precum şi a numărului de 

elevi care pleacă cu aceştia 

 

5. PLAN OPERAŢIONAL 

 

NR. 

CRT

. 

DIRECŢII DE 

ACTIVITATE 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI 

PLANIFICAT

E 

PERSOANE 

RESPONSABIL

E 

TERMENE 

DE 

REALIZAR

E 

STRATEGII 

DE 

REALIZAR

E 

INDICATORI 

1. 

 

 

 

 

Organizarea şi 

coordonarea 

activităţii 

educative 

 

 

Asigurarea 

unei încadrări 

eficiente 

 

 

Stabilirea 

diriginţilor 

claselor a IX-a 

Alegerea 

consilierului 

educativ şi a 

responsabilului 

 

 

Propuneri CP 

aprobate în CA 

 

Final an 

școlar 

anterior 

1-13 sept. 

 

Şedinţe 

 

 

 

 

Procese 

verbale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicarea 

programelor 

de consiliere şi 

orientare 

 

 

 

 

Monitorizare, 

consiliere 

îndrumare şi 

control 

 

 

 

 

Promovarea 

elevilor cu 

capacităţi 

organizatorice 

Realizarea 

corectă a 

documentelor 

şcolare 

 

 

 

 

Promovarea 

dimensiunii 

europene în 

educaţie 

comisiei ariei 

Consiliere şi 

orientare 

Alegerea 

Comitetului 

reprezentativ al 

părinţilor 

 

Alegerea CSE 

 

Dezbaterea 

tematicii şi a 

modalităţilor 

de realizare a 

planificărilor 

anuale şi 

semestriale 

 

Întocmirea 

Planului 

activităţilor 

educative 

Cons. Ed. 

 

 

Diriginţii 

 

 

Coordonator 

consiliu 

Director 

Dir. Adj. 

Cons. Ed. 

Resp. Com 

Consiliere şi 

orientare 

 

Director 

Dir. Adj. 

 

 

 

Septembrie 

 

 

Octombrie  

 

Septembrie 

Octombrie  

 

 

 

 

Octombrie 

 

 

 

 

Şedinţe cu 

părinţii 

  

Întâlniri cu 

elevii 

 

 

Şedinţă de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista 

membrilor 

CRP 

Lista 

membrilor CE 

 

Documente 

realizate 

corect 

Mapa 

comisiei 

C. O. 

 

Plan întocmit 

 

Planificarea 



 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţierea, 

organizarea şi 

desfăşurarea 

proiectelor şi 

programelor 

din domeniul 

educaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea şi 

derularea unei 

game largi de 

proiecte 

 

şcolare şi 

extraşcolare şi 

a orarului de 

desfăşurare a 

activităţilor în 

săptămâna „Să 

ştii mai multe, 

să fii mai bun!” 

Activităţi 

demonstrative 

în cadrul 

comisiei 

Consiliere şi 

orientare 

Asistenţe la 

lecţii 

Sondaje de 

opinie în 

rândul elevilor 

şi părinţilor 

 

Proiecte locale 

Cons. Ed. 

 

Resp. Com 

Consiliere şi 

orientare 

 

 

 

Diriginţii 

 

 

 

Director 

Dir. Adj. 

Cons. Ed. 

Resp. Com 

Consiliere şi 

orientare 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Semestrial  

 

Semestrial  

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecţii 

demostrative 

 

 

 

Colectare 

date 

Prelucrare 

date 

 

activităţilor 

comisiei C.O. 

Planificarea 

activităţilor 

pentru 

Săptamîna 

altfel 

 

Proiecte de 

lecţii 

Grafic de 

asistenţe 

 

 

Chestionare 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Participare şi 

performanţă 

la concursurile 

din CAEN și 

CAERI al 

MEN 

 

 

 

 

Dezvoltarea 

parteneriatelo

r 

 

 

 

 

 

 

Implicarea 

şcolii în 

numeroase 

concursuri 

propuse de 

MECI 

 

 

-Asigurarea 

eficienţei 

colaborării cu 

toţi factorii şi 

instituţiile cu 

care şcoala 

conlucrează 

 

 

Implicarea 

şcolii într-o 

gamă 

 

 

Educaţie pentru 

mediu-educaţie 

pentru viaţă 

 

 

Alte concursuri 

 

Derularea 

activităţilor 

prevăzute în 

protocoalele de 

parteneriat cu 

instituţiile din 

judeţ în 

vederea 

implementării 

proiectelor 

educaţionale 

 

 

Diriginţii 

Director 

Dir. Adj. 

Cons. Ed. 

 

 

 

 

Diriginţii 

 

Resp. Com 

Consiliere şi 

orientare 

 

 

Diriginţii 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Iniţiere 

proiecte 

 

Desfăşurare 

activităţi 

 

 

 

Desfăşurare 

activităţi 

Participări la 

concursuri 

 

 

 

 

Colectare 

 

 

Nr. de 

activităţi 

implementate 

Diplomele 

obţinute 

 

 

Acorduri de 

parteneriat 

Nr. de 

activităţi 

implementate 

 

 

 

Activităţile 



 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

Proiecte şi 

activităţi de 

dezvoltare a 

noilor educaţii 

 

 

Formarea 

cadrelor 

didactice în 

domeniul 

educaţiei 

nonformale 

 

Campanii de 

prevenire şi 

educaţie a 

elevilor şi 

părinţilor 

 

 

 

diversificată 

de proiecte şi 

programe 

educaţionale 

 

Asigurarea 

calităţii 

învăţământulu

i prin 

formarea 

continuă 

 

Prevenirea şi 

combaterea 

consumului de 

plante 

etnobotanice, 

droguri, 

abandonului 

şcolar, 

violenţei, 

delincvenţei 

juvenile, etc. 

Stimularea 

Iniţierea de 

către diriginţi a 

unor activităţi 

atractive 

 

 

Cursuri de 

formare 

 

 

 

 

Programe 

educaţionale la 

nivelul şcolii 

 

 

 

 

Director 

Dir. Adj. 

Cons. Ed. 

Resp. comisie 

diriginţi 

Chelba Mirela 

 

 

 

 

Diriginţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

date 

Prelucrare 

Valorificare 

Desfăşurare 

activităţi 

 

 

 

 

 

Desfăşurare 

activităţi 

Cursuri 

 

 

 

 

implementate 

 

 

 

Adeverinţe 

diplome 

 

 

 

Rata 

absenteismulu

i 

Nr. de 

activităţi 

implementate 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

Evenimente 

din 

Calendarul 

activităţilor 

educative 

 

Activităţi 

pentru timpul 

liber 

participării 

părinţilor la 

activităţi 

Desfăşurarea 

de activităţi 

cu ocazia 

tuturor 

evenimentelor 

importante 

 

Petrecerea 

timpului liber 

în mod util şi 

plăcut 

 

 

 

 

 

Activităţi 

diverse  

 

 

Excursii 

 

Tabere 

 

Diriginţii 

 

 

 

 

 

 

Colectare 

date 

Prelucrare 

Valorificare 

Desfăşurare 

activităţi 

 

 

 

Desfăşurare 

activităţi 

Desfăşurare 

activităţi 

 

 

 

Fişele 

activităţilor 

Procese 

verbale 

Cd-uri 

 

 

 

 

 

 



6.CALENDARUL ANUAL AL  ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

SEMESTRUL I 

Nr 

crt 

 

Denumirea activităţii 

 

    Termen 

 

Profesori coordonatori/ profesori 

implicaţi 

 

Grup ţintă/  

nr. elevi 

1. Deschiderea festivă a anului 

școlar 

12.09.2016  Conducerea școlii 900 elevi 

2. Ziua limbilor moderne 26.09.2016 Catedra de limba engleză 

Catedra de lb. germană/franceza 

96 elevi 

3. Noaptea cercetătorilor         

Suceava- vizită tematică 

27.09.2016 Chelba Mirela 

Lăzărescu Luminița 

Leon Miriam 

Juravle Raluca 

50 elevi 

4.  Înscriere în programele de 

educație ecologică Eco Școala, 

LeAF, Patrula Eco 

Cf. calendarelor 

proiectelor 

Hatnean Liviu Profesorii şi  

elevii Colegiului 

5. Lansarea ofertei de activități 

extracurriculare 

5.10.2016 Leon-Postolache Miriam 

Mitrofan Nicoleta 

Muntean Ana Maria 

Conducerea școlii 

CSE 

CRP 

Profesorii diriginți 

Elevii Colegiului 

6. Let’s Do it! Rădăuți 

Acțiune de ecologizare 

5.10.2016 Popovici Florin 

Lăzărescu Luminița 

Diriginții claselor a IX-a  

5 profesori 

50 elevi 

7. Comemorarea Holocaustului 09.10.2016 Mitrofan Nicoleta Elevi din clasele 



a XI-a F şi a IX-a H 

8 Balul Bobocilor 

 

Octombrie 2016 Popovici angelica Elevii Colegiului 

9. Săptămâna Educației Globale 

Conflictele lumii 

Drepturile omului pe înțelesul 

copiilor 

 

Medajul tău pentru pace – 

concurs și fotoexpoziție 

Clubul cinefililor 

12-20.XI. 2016 Lăzărescu Luminița 

Popovici Florin George 

Chelba Mirela 

Mitrofan Nicoleta 

Hrihor Rodica 

Halip Beatrice 

 

Elevii colegiului 

Parteneriate interșcolare la  

nivel local 

10. Lansarea proiectelor educative 

România Pitorească 

Identitate și multiculturalitate în 

spațiul românesc 

15.11.2016 Lăzărescu Luminița 

Anfimov Cristina 

Elevi din colegiu și din  

școlile partenere 

11. Unirea Basarabiei cu Bucovina 28.11.2016 Prof. Catedra istorie Elevii claselor de profil 

12. Pași în carieră 4.12.2013 Lăzărescu Luminița 

Chelba Mirela 

Leon-Postolache Miriam 

Profesori implicați în proiect 

Părinți voluntari 

Elevii claselor a X-a  

13. Campania umanitară  

Hurmuzachi ascultă, înțelege, 

ajută! 

18.12.2013 Coordonator prof. Lăzărescu L. 

Prof. Diriginți 

 

Clubul de voluntariat 

14. Spectacol de caritate – serbarea 

de Crăciun 

20.12.2016 Halip Beatrice 

Leon Postolache Miriam 

Lăzăzrescu Luminița 

300 elevi 

100 părinți 



15. Clubul de dezbateri  

Ars dicendi 

lunar Popovici Florin Elevii Colegiului 

 

16. Activitatea clubului de 

voluntariat  

„Nouă ne pasă!” 

lunar Liteanu Cornelia Clubul de Voluntariat 

17. Clubul de teatru lunar Leopac Argentina Elevii Clubului 

18. Activități din programul de 

educație ecologică 

lunar Hatnean Liviu 

Mitrofan Nicoleta 

Elevii înscriși în  

programe 

19. Moment Eminescu 

„Omagiu poetului național” 

15.01.2017 Catedra de Limba şi literatura 

romană Halip Iulian 

Anfimov Cristina 

Elevi ai liceului 

20. Unirea Principatelor Române 24.01.2017 Catedra de istorie Clasa a X-a H 

Elevi ai liceului 

21.  Activități din cadrul proiectului 

International „Mănâncă 

responsabil” 

Cf. calendarului 

proiectului 

Hatnean Liviu 

Mitrofan Nicoleta 

Elevii înscriși în  

programe 

22. Campionat de baschet fete/băieți ianuarie 2017 Hrihor Rodica 

Ciobara Alexandru 

Elevii înscriși 



          DIRECTOR,                                                                                                   DIRECTOR ADJUNCT, 

PROF. PUIU ADRIAN NICOLAE                                                              PROF. LĂZĂRESCU LUMINIȚA 

23. Susținerea examenelor de 

atestare a competențelor ling. de 

lb. germană și limba engleză 

Martie  -iunie Prof. Popovici A. 

Prof. Anton E. 

Prof. Cîrciu L. 

Elevii înscriși 

24. Campania globală pentru 

educație 

Aprilie 2017 Prof. Mitrofan Nicoleta 

Prof. Lăzărescu Luminița 

Prof. diriginți 

10 clase de elevi 

25. Campanie antifumat aprilie Prof. Beșu Aspazia 

Prof. Lăzărescu L. 

Prof. Puiu Adrian Nicolae 

2 clase de elevi 

26. Ziua Europei 

Ziua monarhiei 

9 mai  Profesorii de istorie Elelvi din clasele de 

specialitate 

27. Săptămâna Școala Altfel 22-26 mai 2017 Profesorii colegiului 926 elevi 

28. Concursul România pitorească 

promovează regiune ta! – faza 

interjudețeană 

23.05.2017 Anfimov Cristina 

Lăzărescu Luminița 

Leon Miriam 

Chelba Mirela 

Hrihor Rodica 

Anton Elena 

Coajă Gabriela 

Lăzărescu Antoneta 

100 elevi 

29.  Concursul Identitate și 

multiculturalitate în spațiul 

românesc 

9.06.2017 50 elevi 

28. Derularea concursurilor școlare cf. planificării din 

oferta educaţională 

Profesori diferite discipline Profesori și elevi 

29. Scoala de vara de matematică 

„Vasile Valter Olaru” 

17-21.07.2017 Lăzărescu Luminița 

Puiu Adrian Nicolae 

Roșca Vasile 

50 elevi 

15 profesori voluntari 


