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Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”                                                                                                                   NR. 3843/7.09.2018 

Calea Rahovei, Nr. 311, Sector 5, Bucureşti 

Tel.: 021-42.40.60; Fax: 021-423.40.59 

 

 

 

 

Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

- anul şcolar 2018-2019 – 

 

 

Nr. crt. Activitatea Data Responsabili Observaţii 

1.  Festivitatea de deschidere a anului scolar 

2018- 2019 

10 sept 2018 Conducerea scolii, 

cadrele didactice 

-participa reprezentantii 

Consiliului local, IS5, 

parintii 

2.  Participarea la Târgul de carte şcolară 

„Gaudeamus” 

septembrie 2018 Profesorii diriginţi şi 

profesorii de limba 

română 

- participarea la 

dezbaterile şi activităţile 

organizate la Casa Radio 

3.  Activitati in cadrul Centenarului Marii Uniri oct- dec. 2018 Coordonator proiecte 

si programe 

Prof. de istorie 

-simpozion, expozitie 

tematica, activitati la 

muzee. 

4.  Parteneriat cu MApN: 

-organizarea unor activitati aplicative de 

orientare scolara 

-comemorarea eroilor cazuti in Primul Razboi 

mondial 

2018- 2019 Directorii scolii 

Coordonator proiecte 

si programe 

-consiliere si orientare  

 

 

-activitate cultural 

educativa 
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5.  Parteneriat cu Fundatia Estuar- fundatie pentru 

tineri- Dezvoltare personala si orientarea 

elevilor in cariera 

2018-2019 Directorii scolii 

Coordonator proiecte 

si programe 

-consiliere si orientare 

6.  Ziua Limbilor Europene septembrie 2018  catedra de limbi 

straine 

-activitati cultural- 

educative 

7.  Participarea elevilor din clasele IX-XII la 

Zilele Sectorului 5- Parada Scolilor 

15 sept 2018 Prof. diriginti 

Catedra de educatie 

fizica si sport 

-activitate organizata de 

Centrul Cultural „St. 

Iordache”,  Primaria 

sector 5 

8.  Ziua mondială a educaţiei 5 octombrie 2018 Diriginţii; 

Şefii de catedră 

-diverse activităţi cu 

elevii cu caracter artistic, 

educativ, sportiv, etc. 

9.  Desfăşurarea programului concurs „Toamna 

baladelor”, faza pe şcoală şi sector 

octombrie 2018 Coord. proiecte şi 

programe;  

Profesorii din Catedra 

de muzică 

- festivalul va fi organizat 

conform metodologiei 

MEN 

10.  Consiliului Consultativ al Elevilor. Alegeri de 

membrii si elaborarea programului activitatilor 

CSE. 

octombrie 2018 Directorii scolii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe; 

Diriginţii 

Conform metodologiei 

MEN 

11.  Balul Bobocilor- Liceul Dimitrie Bolintineanu octombrie 2018 Directorii scolii 

Resp. Comisiei 

dirigintilor, Comitetul 

de Parinti 

 

-activitate artistica 

12.  Programul „Toţi împotriva dezastrelor” Confrm 

parteneriatelor/ 

planificarilor 

Directorii scolii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe; 

Diriginţii 

-lecţii educative privind 

managementul 

dezastrelor; 

-partener: ISU Bucureşti 
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13.  Program artistic cu ocazia Zilei Halloween 28 octombrie 2018 Directorii scolii 

Coordonator proiecte 

si programe 

Diriginti 

-activitate cu caracter 

cultural-artistic 

14.  Săptămâna educaţiei globale Conform 

planificarii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe; 

Diriginţii 

-activităţi cu elevii  

15.  Sărbătorirea Zilei Naţionale a României 29 noiembrie 2018 Directorii scolii 

Coord. proiecte şi 

programe  

Profesorii de istorie, 

limba română, religie 

şi muzică 

-se va organiza o sesiune 

de referate cu tema 

„Marea Unire din 1918 şi 

implicaţiile sale istorice”; 

-participarea la 

concursurile pe teme 

legate de marile 

evenimente ale istoriei 

naţionale, organizate de 

Primăria Sectorului 5 şi 

de ISMB; 

-program artistic 

16.  Editarea revistei liceului periodic Catedra de Limba 

Română 

Coordonator: prof. Petre 

Ruxandra 

17.  Prevenirea violenţei stradale şi a violenţei în 

sport 

periodic Directorii scolii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe; 

Diriginţii 

-activităţi de informare în 

parteneriat cu 

Jandarmeria Bucureşti, 

Politia locala 

18.  „Ce înseamnă a fi cetăţean?” – ciclu de lecţii 

privind educaţia civică a elevilor 

lunar Profesorii diriginţi -se va desfăşura cu elevii 

de cls. X-XII 

19.  Derularea programului de educaţie antidrog, 

pentru un mod de viata sanatos 

permanent  Directorii scolii 

Coord. proiecte şi 

programe  

Profesorii diriginţi 

- se va desfăşura cu elevii 

de cls. VIII-XII 

- reprezentantii politiei 

locale si departamentului 

antidrog 
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20.  Programul „Proiecte de mediu”:  permanent Prof. de biologie, 

chimie 

-participarea la concursul 

national pentru proiecte 

de mediu 

21.  Programul „Prevenirea abandonului şcolar şi a 

delicvenţei juvenile” 

permanent Coord. proiecte şi 

programe, diriginţii, 

consilierul psiho-

pedagogic 

Parteneri: Poliţia de 

Proximitate, Poliţia 

Capitalei-Seviciul de 

prevenire şi combatere a 

delicvenţei juvenile 

22.  Concursul Naţional Media Kinder Conform 

planificarii 

Directorii scolii 

Coord. proiecte şi 

programe, diriginţii 

claselor V-VI, 

învăţătorii 

-concurs de creaţie şi de 

cultură generală; 

-participă elevi din 

clasele I-VI; 

-partener: Asociaţia 

Media Kinder 

23.  Programul educaţional „Uşi deschise către 

viitor” 

Conform 

planificarii 

Directorii scolii 

Învăţătorii 

-ateliere de lucru, având 

ca temă alimentaţia 

sănătoasă şi protecţia 

consumatorului; 

-partener: Vel Pitar 

24.  Tradiţii şi obiceiuri la români Conform 

planificarii 

Profesorii de limba 

română, limbi străine, 

religie, desen, muzică, 

învăţătorii 

-program artistic; 

-membrii Cercului de 

folclor; 

-coordonatori: Comisia 

pentru promovarea 

imaginii liceului 

25.  Serbare de Craciun 17- 20 decembrie 

2018 

Comisia de promovare 

a imaginii scolii 

-program artistic 

26.  Ziua Liceului Teoretic „Dimitrie 

Bolintineanu” 

ianuarie 2018 Directorii scolii 

Comisia pentru 

activităţi 

extracurriculare, cadre 

didactice 

-vor avea loc activitati 

educative si artistice de 

promovare a imaginii 

scolii 
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27.  Pregătirea şi participarea la olimpiadele 

şcolare si concursuri scolare 

septembrie 2018 – 

aprilie 2019 

Directorii scolii 

Şefii de catedră şi de 

arii curriculare 

-se vor planifica orele de 

consultaţii 

28.  Derularea programului „Unde-i lege nu-i 

tocmeala ” 

conform 

programelor 

desfăşurate 

Politia comunitara 

Directorii scolii 

Coord. proiecte şi 

programe, diriginţii 

-se va desfăşura cu elevii 

de cls. VII-IX 

29.  Concursul naţional de limba şi literatura 

română „Mihai Eminescu” 

ianuarie-martie 

2019 

Profesorii de limba 

română 

-ridicarea nivelului de 

pregătire a elevilor 

30.  Creaţie şi folclor – „Dragobetele” februarie 2019 Cercul de teatru, 

Cercul de folclor, 

Cenaclul literar 

-promovarea valorilor 

culturale 

31.  „Mărţişorul, vestitorul primăverii” 1-8 martie 2019 Comisia pentru 

activităţi 

extracurriculare, 

profesorii de muzică, 

diriginţii, învăţătorii 

-program artistic la care 

vor fi invitate mămicile 

elevilor şcolii 

32.  Programul „Saptamana altfel” 26- 31 mai 2018 Directorii scolii 

Comisia pentru 

activităţi 

extracurriculare, 

cadrele didactice 

- activitati scolare si 

extrascolare cu caracter 

educativ 

33.  Sărbătorile de Paşti: tradiţii şi obiceiuri aprilie 2019 Profesorii de limba 

română, limbi străine, 

religie, muzică, desen 

-concurs pe teme 

religioase; 

-program artistic; 

-concurs de pictat icoane 

34.  „Semnificaţia naţională şi internaţională a zilei 

de 9 Mai” 

9 mai 2019 Directorii scolii 

Coord. Proiecte şi 

programe, Profesorii 

de istorie, limba 

română, muzică 

-se va organiza o sesiune 

de referate; 

-participarea la 

concursurile pe teme 

legate de marile 

evenimente naţionale, 
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organizate de Primăria 

Sectorului 5 şi de ISMB; 

-program artistic 

35.  Parteneriate cu institutii de invatamant 

superior 

conform 

programelor 

desfăşurate 

Directorii scolii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe; 

Diriginţii cls a XIIa 

-prezentarea ofertei 

educationale a sistemului 

universitar romanesc si 

EU 

36.  „Ziua portilor deschise” conform 

programelor 

desfăşurate 

Directorii scolii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe; 

Diriginţii cls a VIIIa 

-prezentarea ofertei 

educationale a sistemului 

liceal 

37.  Participarea la Târgul de oferte educaţionale 

ale liceelor 

mai-iunie 2019 Directorii scolii 

Membrii Comisiei 

pentru promovarea 

imaginii liceului 

-pregătirea standului şi a 

materialelor publicitare 

38.  Simularea examenului de Bacalaureat conform 

calendarului MEC 

Directorii scolii 

Şefii de catedră, 

diriginţii 

-participarea la simulările 

organizate la nivel local 

şi naţional 

39.  1 iunie – ziua internaţională a copilului 1 iunie 2019 Învăţătorii, diriginţii -program artistic, vizite în 

parcuri şi muzee, desene 

pe asfalt, activităţi 

recreative 

40.  Activitati in parteneriat cu Centrul Educativ 

PROEDUS- Primaria Capitalei 

cf. planificarii Directorii scolii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

-activitati extrascolare 

41.  Activitati in parteneriat cu Centrul Cultural 

„Stefan Iordache”- Primaria Sector 5 

cf. planificarii Directorii scolii 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

-activitati extrascolare 

42.  Serbarea de sfârşit de an şcolar iunie 2019 Directorii scolii  
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Diriginţii, învăţătorii, 

parintii 

43.  Organizarea de excursii si tabere şcolare iunie-august 2019 Diriginţii, învăţătorii, 

parintii 

Parteneriat cu PROEDUS 

 

                

 

 Director,                                                                                    Coordonator proiecte şi programe, 

Prof.  Puschin Eduard                                                                                  Prof. Fasui Sorina 


