CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
AN ŞCOLAR 2021 – 2022
SEMESTRUL I


Nr.
crt.

Periodic, Consiliul Școlar al elevilor va organiza activități de orientare școlară și pentru carieră, în cadrul cărora vor fi
invitați absolvenți ai CNCV, studenți la diferite universități din țară și din străinătate.
ACTIVITATEA

1.

„ Să cunoaştem Europa”
- Ziua Limbilor Străine

2.

Ziua Internaţională a Educaţiei

3.
4.

5.
6.
7.

„Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua
mondială a alimentaţiei
„Să cinstim istoria patriei” - Ziua
Armatei române

TIPUL DE ACTIVITATE
Expoziţie de carte, reviste reprezentative,
pliante cu imagini sugestive din ţările a
căror limbă este studiată de elevii liceului.
Audiţii muzicale la clase
Organizarea unor panouri cu imagini
reprezentative din viaţa liceului, diplome
obţinute de elevi etc.
Activităţi în cadrul colectivelor de elevi

TERMEN

RESPONSABILI

26 septembrie
2021

Catedra de lb. franceză
Catedra de lb. engleză

5octombrie 2021

Consilierul educativ,
Catedra de socio-umane

16 octombrie
2021
Participarea la activităţile
25 octombrie
iniţiate
de
autorităţile
locale. 2021
Simpozioane, mese rotunde (în format
online)
29 octombrie
”Ziua verde a Eco-şcolilor din România” Acţiune de plantare arbori
Ziua de acțiune a voluntarilor CCDG
2021
“Ne distrăm de Halloween”
Activităţi la clasă. Expoziţii de
31 octombrie
măşti şi costume. Concursuri tematice
2021
„Toleranţă şi intoleranţă în Europa”Discuţii,
dezbateri
tematice
prin 16 noiembrie
Ziua Internaţională pentru Toleranţă
intermediul internetului / în clasă /online
2021

Diriginţii
Catedra de istorie
Consilier educativ
Profesorii diriginţi
Catedra de biologie
Atasiei Maricica
Catedra de limbi străine
Profesorii diriginţi
Catedra de istorie
Catedra de limba română
Consiliul Elevilor

8.

„Drepturile copilului, drepturile omului” Dezbateri, mape / panouri
- Ziua Internaţională a drepturilor Copilului Tematice /Director pentru o zi

9.

Ziua Internaţională pentru Eliminarea
Violenţei asupra Femeii

Panou tematic /Activități anti trafic
persoane

10.

„Să cinstim istoria patriei!” - Ziua
Naţională a României.

11.

Concurs, panouri / mape
1 decembrie 2021
tematice / Activitate desfăşurată în
amfiteatrul colegiului şi transmisă în clase
prin intermediul internetului
Activităţi în cadrul liceului
6 decembrie 2021

„Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” Sfinţi şi sărbători - Sfântul Nicolae
„Drepturile copilului, drepturile omului” Dezbateri, mape / panouri
- Ziua Internaţională a Drepturilor Omului tematice, concursuri

12.

13.

„Să dăruim un zâmbet de Crăciun”

Colinde în clasă

20 noiembrie
2021

25 noiembrie
2021

10 decembrie
2021
22 decembrie
2021

Profesorii diriginţi
Consilierul educativ
Catedra de științe socioumane
Profesorii diriginţi
Consiliul Elevilor
Catedra de istorie
Consilier educativ
CŞE
Catedra de religie
Consilier educativ
Catedra de desen
Catedra de socio-umane
Profesorii diriginți

SEMESTRUL al II lea
Nr.
crt.

ACTIVITATEA

TIPUL DE ACTIVITATE

TERMEN
21 ianuarie 2022

Eminescu, poet naţional

Panouri tematice / Activitate în
amfiteatrul colegiului transmisă prin
intermediul internetului în clase
Expoziţii, prezentări Power Point

15 ianuarie 2022

Consilierul educativ
Consiliul elevilor
Prof. diriginţi
Profesorii diriginţi

Valentine’s Day /Dragobetele

O scrisoare....online

14 februarie 2022

CŞE

1 Martie,”Ziua Mărţişorului”
„Pentru tine, mamă!”
“Ion Creanga – Marţişorul Romaniei

Expoziţii de mărţişoare, felicitări

1-8 martie 2022

„Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” Floriile, Paştele
9 Mai
Proclamarea Independenței de stat a
României. Ziua Eroilor
Ziua Europei
“Zâmbet de copil”

Expoziţii de ouă încondeiate

16 aprilie 2022

Concursuri, expoziţii, panouri / mape
tematice, programe artistice, dezbateri

9 mai 2022

Profesorii diriginți
Catedra de desen
Consiliul Elevilor
Catedra de limba română
Profesorii diriginti
Catedra de religie
Catedra de istorie
Profesorii diriginti

Ziua Absolventului

Activitate organizată pentru elevii
claselor a XII a
Activităţi de sfârşit de an şcolar

Zilele Colegiului Naţional „Cuza Vodă”

”Bilanţul muncii noastre”

Director,
Prof. Iacob Manuela

Activităţi de lectură

Activităţi propuse de diriginţii claselor V- 1 iunie
VIII
25 mai 2022
iunie

RESPONSABILI

Prof. diriginţi
Consilierul educativ
CŞE
Directori
Diriginți clasele a XII a
Profesorii diriginti
Conducerea şcolii

Consilier educativ
Prof. TalaşmanElena

