
Marcaj de timp Titlul activităţii propuse

3-16-2016 18:16:57 O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS!

3-16-2016 18:23:19 BUCURIA DE A DĂRUI!

LA COFETARIE!!!!

3-16-2016 18:27:13 O ZI POMPIER!  VIZITĂ LA SEDIUL I.S.U. , CRAIOVA!

ACADEMIA DE DISTRACTIE

3-16-2016 18:31:36 JOB SHADOW DAY

3-16-2016 18:37:12 SĂ DESCOPERIM TAINELE NATURII!          * Drumeție în Grădina Botanică       

3-16-2016 18:56:30 Să ne perfecţionăm limba romană

3-16-2016 18:58:16 Să ne perfecţinam cunoştinţele de matematică

3-16-2016 19:00:40 Liceul meu, viitorul meu

3-16-2016 19:02:23 Liceul meu, viitorul meu

3-16-2016 19:04:11 Matematica - o provocare!

3-16-2016 19:05:47 Liceul meu, viitorul meu

3-16-2016 19:06:16 Să ne perfecţionăm limba romană

3-16-2016 20:53:17 Simulare EN 2016 Limba și literatura română

3-16-2016 20:56:57 Simulare EN 2016 Matematică

3-16-2016 21:01:01 Viitorul începe astăzi. Vizită la colegiile și liceele din Craiova

3-16-2016 21:05:41 Viitorul începe astăzi.Vizită la colegiile și liceele din Craiova

3-16-2016 21:08:46 Simpozionul Interjudețean "Independenți într-o Europa unită"

3-16-2016 21:12:41 Antrenament literar

3-16-2016 21:15:34 Azi elev, mâine licean - Vizită la colegiile și liceele din Craiova

3-16-2016 21:34:38 ÎN LUMEA FILMULUI SĂ DESCOPERIM CRAIOVA!

3-16-2016 21:39:58 CONCURS - MICII EXPLORATORI BUCURIA DE A DĂRUI

3-16-2016 21:48:10 VIZITĂ LA BATALIONUL INSTRUCȚIE, COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ          FRAȚII BUZEȘTI, CRAIOVA

Lecție de muzică

3-19-2016 11:13:45 ,,SĂ NE CUNOAŞTEM ORAŞUL ŞI PE OAMENII SĂI !”

3-19-2016 11:15:45 ORA DE MUZICĂ

3-19-2016 11:17:30 ,,Primăvara în vers şi cântec”

3-19-2016 11:21:00 ,,Meserii pentru viitor”

3-19-2016 11:22:37 Spectacolul  ,Albă-ca-Zăpada şi cei şapte pitici” 

3-19-2016 11:26:08 ,, Oameni pentru oameni”

3-19-2016 11:30:04 ACTIVITATE ECO: ,, ÎN ARMONIE CU NATURA"

3-19-2016 21:31:21 Excursie-Craiova-Horezu"Sa cunoastem si sa apreciem arta trditionala"

3-19-2016 21:35:39 Muzeul de Istorie ,un edificiu demn de vizitat

3-19-2016 21:38:27 Natura,prietena noastra-Plimbare in Gradina Botanica

3-19-2016 21:41:56 Vizionarea unei piese de teatru 

3-19-2016 21:47:35 Plimbare in Parcul Tineretului

3-19-2016 21:49:56 Excursie Craiova-Horezu"Sa cunoastem si sa apreciem arta traditionala"

3-19-2016 22:07:20 Muzeul de Istorie-un edificiu demn de vizitat 

3-19-2016 22:10:40 Natura-prietena noastra-Plimbare in Gradina Botanica

3-19-2016 22:14:09 Vizionarea unei  piesei de teatru 

3-19-2016 22:16:37 Plimbare in Parcul Tineretului

3-19-2016 22:21:11 Concurs limba engleza-"Expres yourself"

3-19-2016 22:46:17 Vizionarea filmului-Hotel Transilvania 2-3D

3-19-2016 22:50:08 Drumeție și cercetare în Grădina Botanică

3-19-2016 22:52:49 Vizionarea filmului-Hotel Transilvania 2-3D

3-19-2016 22:56:22 Vizită la Muzeul Olteniei - Sectia Stiintele Naturii

3-19-2016 22:58:58 Traditii si obiceiuri de Paste

3-19-2016 23:02:00 Natura, prietena noastra - Drumetie in Parcul Tineretului

3-20-2016 18:39:46 Simularea Evaluarii Nationale –Lb. Romana  Vizita Liceul de Arte “Marin Sorescu”-Craiova 

3-20-2016 18:46:07 Simularea Evaluarii Nationale- Matematica Vizita la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 

3-20-2016 18:55:51 Vizita Liceul Teoretic “Henri Coanda” Vizita Liceul “Traian Vuia “ Vizitarea Gradinii Botanice -Craiova

3-20-2016 19:05:00 Vizita Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova Vizita Colegiul National “Stefan Velovan”- Craiova Vizitarea locaselor de cult din centrul Craiovei 

3-20-2016 19:10:28 Concursuri si intreceri sportive in aer liber



3-20-2016 19:11:02 Simularea Evaluarii Nationale –Lb. Romana  Vizita Liceul de Arte “Marin Sorescu”-Craiova 

3-20-2016 20:17:01 Lectia de muzica

3-20-2016 20:20:24 Intalnire cu filmul

3-20-2016 20:24:02 "In lumea povestilor"

3-20-2016 20:26:59 Vizionarea unui film- ” KUNG FU PANDA 3”

3-20-2016 20:29:07 Ziua naturalistilor

3-20-2016 20:31:12 Ziua naturalistilor

3-20-2016 20:31:22 Lecție de muzică

3-20-2016 20:33:37 Drumul pâinii

3-20-2016 20:34:18 Hai la joaca!

3-20-2016 20:46:30 Tradiții pascale

3-20-2016 21:01:28 De vorbă cu poveștile

3-20-2016 22:16:56  Cum se produce uleiul?  

3-20-2016 22:22:14 Ora de creativitate. Sa ne cunoastem istoria!

3-20-2016 22:25:25 La cinematograf

3-20-2016 22:34:01 In lumea cartilor

3-20-2016 22:38:49 Bucuriile primaverii

3-21-2016 11:18:58 "SPORTUL REMEDIUL TIMIDITATII"

3-21-2016 11:24:34 FII INTELIGENT LA MATEMATICA- CONCURS NATIONAL

3-21-2016 11:27:46 ASTAZI COMUNICAM... ALTFEL-CONCURA NATIONAL "COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO"

3-21-2016 11:38:18 "IN LUMEA CARTILOR"-ACTIVITATE -JOC

3-21-2016 11:41:13 "PRIETENII NOSTRI,POMPIERII"

3-21-2016 11:48:06 CINEMATECA-VIZIONARE FILM 3D- "CARTEA JUNGLEI"

3-21-2016 11:51:23 JOB SHADOW DAY

3-21-2016 12:51:10 Vizionare film 3D

3-21-2016 12:54:43 Vizita la un atelier de tamplarie

3-21-2016 12:58:42 Prietenii nostri pompierii 

3-21-2016 13:01:56 Natura prietena mea , vizita in Gradina Botanica

3-21-2016 13:05:11 Traditii si obiceiuri de Paste

3-21-2016 14:48:39 SA NE CUNOASTEM ORASUL SI PE OAMENII SAI                                          - plimbare prin centrul orasului VREAU SA AM DINTI SANATOSI                                         - vizita la un cabinet stomatologic

3-21-2016 14:54:35 ORA DE MUZICA

3-21-2016 15:02:20 Meserii pentru viitor - vizita la AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA

3-21-2016 15:07:51 Primavara in vers si cantec La cofetarie

Atelier de creatie

3-21-2016 15:13:19 Activitate ECO- In armonie cu natura JOC SI PLIMBARE - drumetie in Parcul Tineretului

3-21-2016 20:25:19 Vizită Fabrica de Îngheţată Top Gel Cârcea

3-21-2016 20:28:09 Vizită Muzeul de Ştiinţe ale Naturii

3-21-2016 20:32:17 Vizită la Fabrica de Avioane Craiova

3-21-2016 20:39:08 Vizită Parcul Tineretului

3-21-2016 20:35:09 Vizionarea unui film 3D

3-21-2016 21:27:04 Vizita la cabinetul stomatologic

3-21-2016 21:38:59 Vizita la Facultatea de Inginerie Electrica

3-21-2016 21:46:31 Vizita la Muzeul de Stiinte

3-21-2016 21:51:58 Vizita la Muzeul de Stiinte ale Naturii

3-21-2016 22:14:52 Vizita la Gradina Botanica

3-21-2016 22:20:44 Drumetie in Parcul Tineretului

3-22-2016 8:57:22 1.SIMULARE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2.VIZITA LA LICEUL DE ARTA MARIN SORESC SI C.N.FRATII BUZESTI

3-22-2016 9:03:57 1.SIMULARE MATEMATICA 2.VIZITA LA C.N GHEORGHE CHITU SI C.N ELENA CUZA

3-22-2016 9:11:34 1.VIZITA LA C.N STEFAN VELOVAN SI COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 2.VIZITA IN NATURA-GRADINA BOTANICA

3-22-2016 9:19:02 1.VIZITA LA GR.SC.TRANSPORTUI AUTO 2.VIZIONARE FILM

3-22-2016 9:26:08 1.VIZITA LA C.N CAROL I SI GR.SC.IND.TRANSPORTURI CAI FERATE 2.VIZITA LA CENTRUL DE PASTRAREA SIPROMOVARE A TRADITIILOR-DOLJ

3-22-2016 9:26:56 1.SIMULARE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2.VIZITA LA LICEUL DE ARTA MARIN SORESC SI C.N.FRATII BUZESTI

3-22-2016 9:32:29 1.SIMULARE LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA 2.VIZITA LA LICEUL DE ARTA MARIN SORESCU SIC.N.FRATI BUZESTI

3-22-2016 14:13:50 „ Cercetaşi pe poteci de munte” 

3-22-2016 14:15:32 „ Cercetaşi pe poteci de munte” 



3-22-2016 14:16:55  „Lumea pe care o descoperi“

3-22-2016 14:19:26 Independenţi într-o Europă unită Simpozion interjudeţean Concurs de desene si eseuri 

3-22-2016 14:21:12 „Eco-Arta” - obiecte si costume ecologice realizate de elevi cls. a VI-a A,C Activitati ecologice în cadrul Programul Mondial ECO-SCOALA 

3-22-2016 14:24:12 Crama Vie Vin Segarcea – Procesul de fabricație, pastrare si îmbuteliere a vinului  „Sa ne bucuram de frumusețea Gradinii Botanice” -Drumeție  la Gradina Botanică 

3-23-2016 11:47:39 „ Cercetaşi pe poteci de munte” -  excursie în munții Semenic 

3-23-2016 11:54:40 „ Cercetaşi pe poteci de munte” -  excursie în munții Semenic 			 

3-23-2016 12:01:44 Vizită la Departamentul de Fizică al Universității din Craiova

3-23-2016 12:07:40  O comoară din ............anvelope

3-23-2016 12:13:09 Atelierul de cofetărie

3-23-2016 12:13:32 „ Cercetaşi pe poteci de munte” -  excursie în munții Semenic 

3-23-2016 12:13:57 „ Cercetaşi pe poteci de munte” -  excursie în munții Semenic 

3-24-2016 1:13:07 Picnic

3-24-2016 1:19:38 Pe urmele istoriei...

3-24-2016 1:23:42 Activitate de creație literară

3-24-2016 1:27:36 Film 3D „Zeii Egiptului”

3-24-2016 1:31:53 Vizită la Muzeul de Științele Naturii și vizită la Muzeul de Artă

3-24-2016 1:36:20 Familiarizare cu ludoteca

3-24-2016 1:42:08 Activitate ecologică

3-24-2016 1:46:10 Focu-prieten sau dușman?

3-24-2016 1:46:51 Vizită la Fabrica de ulei de la Giurgița

3-24-2016 8:55:25 „ Cercetaşi pe poteci de munte” -  excursie în Munții Banatului (17-19 aprilie 2016)

3-24-2016 9:00:13 „Lumea pe care o descoperi“ -concurs national interdisciplinar  

3-24-2016 9:32:49 „Sa ne bucuram de frumusețea Gradinii Botanice” -Drumeție  la Gradina Botanică Activitate desfășurată în cadrul Programul Mondial ECO-SCOALA  

3-24-2016 9:39:12 Viață sănătoasă în corp sănătos– Programul Mondial ECO-ȘCOALĂ -vizită Crama Vie Vin Segarcea – Procesul de fabricație, pastrare si îmbuteliere a vinului   

3-24-2016 9:46:34  22 Aprilie –Ziua Pământului Concurs Eco-Arta Secțiuni: ”Refolosim si reconstruim“ – pentru machetele unor peisaje naturale si ale gospodariilor ecologice ”Reutilizam“- pentru obiecte realizate din material reciclabile  ”Animale hazlii din legume şi fructe“- crearea unor jocuri in care folosesc animale  realizate din legume si fructe ”Costume eco in tendinţe“ – parade costumelor ecologice realizate din materiale reciclabile improvizand un podium de prezentare in spatiul din curtea şcolii amenajat    

4-1-2016 14:10:49 Sa ne cunoasatem orasul

4-1-2016 14:17:55 Atelier de creatie

4-1-2016 14:20:47 Pompier pentru o zi

4-1-2016 14:25:55 VIZITĂ LA BATALIONUL INSTRUCȚIE, COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ          FRAȚII BUZEȘTI, CRAIOVA
4-1-2016 14:31:10  ,, ÎN NATURA" -ACTIVITATE ECO

4-1-2016 17:03:17 ACTIVITATE ECO: ,, ÎN ARMONIE CU NATURA"          -  drumeţie în Parcul Tineretului

4-1-2016 17:05:12 ACTIVITATE ECO: ,, ÎN ARMONIE CU NATURA" -jocuri în aer liber în Parcul Tineretului 

4-1-2016 17:05:42 ACTIVITATE ECO: ,, ÎN ARMONIE CU NATURA"          -  drumeţie în Parcul Tineretului



Alegeţi ziua Clasa Ora  / intervalul orar Numele si prenumele cadrelor didactice implicate in activitate

Luni a III -a  A, a III -a  B 8.00 - 11. 20 DUMITRESCU ANDA SIMONA SUCIU ANDRADA ELENA

Marţi a III -a  A, a III -a  B 8.00 - 11. 20 DUMITRESCU ANDA SIMONA SUCIU ANDRADA ELENA

Luni a III -a  C 8.00 - 11. 20 RADU DANIELA

Miercuri a III -a  A, a III -a  B 8.00 -11.20 DUMITRESCU ANDA SIMONA SUCIU ANDRADA ELENA

Marţi a III -a  C 8.00 - 11. 20 RADU DANIELA

Joi I D, a III -a  A, a III -a  B 8.00 - 11. 30 DUMITRESCU ANDA SIMONA DRAGOMIR CARMEN SUCIU ANDRADA ELENA 

Vineri I D, a III -a  A, a III -a  B 9.00 - 12.30 DUMITRESCU ANDA SIMONA DRAGOMIR CARMEN SUCIU ANDRADA

Luni a VIII -a  A 9-12 Prof. Epuran Carmen

Marţi a VIII -a  A 9 - 12 prof. Epuran Carmen

Marţi a VIII -a  A 12.00 - 15.00 prof. Epuran Carmen prof. Bălună Daniela

Miercuri a VIII -a  A 9.00 - 14.00 prof. Epuran Carmen prof. Bălună Daniela

Joi a VIII -a  A 11.00- 14.00 prof. Seinu Cristina

Vineri a VIII -a  A 9.00-14.00 prof. Epuran Carmen prof. Bălună Daniela

Luni a VIII -a  A 9-12 Prof. Epuran Carmen

Luni a VIII -a  B 9.00-14.00 Bălună Daniela Lupu Iulia

Marţi a VIII -a  B 9.00-13.00 Bălună Daniela, Sîrmă Floare

Marţi a VIII -a  B 13.00-16.00 Bălună Daniela, Carmen Epuran

Miercuri a VIII -a  B 9.00-14.00 Bălună Daniela Epuran Carmen

Joi a VIII -a  B 9.00-12.00 Bălună Daniela, Lupu Iulia

Joi a VIII -a  B 12.00-14.00 Lupu Iulia, Bălună Daniela

Vineri a VIII -a  B 9.00-14.00 Bălună Daniela, Epuran Carmen

Luni I D  8.00 -11.30 CARMEN DRAGOMIR

Marţi I D 8.00- 11.30 DRAGOMIR CARMEN

Miercuri I D 8.00 -11.30 DRAGOMIR CARMEN

Marţi a III -a C 12:00- 14:00 RADU DANIELA

Luni Pregătitoare A, Pregătitoare C10.30-12.30 ENACHE GEORGETA GENOVEVA VLAD AURELIA

Marţi Pregătitoare A, Pregătitoare C10.00-12.00 ENACHE GEORGETA GENOVEVA VLAD AURELIA

Miercuri Pregătitoare C 10.00-12.00 VLAD AURELIA

Miercuri Pregătitoare A 10.00-12.00 ENACHE GEORGETA GENOVEVA

Joi Pregătitoare A, Pregătitoare C10.00-11.30 ENACHE GEORGETA GENOVEVA VLAD AURELIA

Joi Pregătitoare A 11.30-13.00 ENACHE GEORGETA GENOVEVA

Miercuri Pregătitoare A, Pregătitoare C9.30-11.30 ENACHE GEORGETA GENOVEVA VLAD AURELIA

Luni a VI -a  B 7-21 Cristea Elena

Marţi a VI -a  B 10-14 Cristea Elena

Miercuri a VI -a  B 10-14 Cristea Elena

Joi a VI -a  B 18-21 Cristea Elena

Vineri a VI -a  B 11-15 Cristea Elena

Luni a VII -a  B 7-21 Sarma Floare

Marţi a VII -a  B 10-14 Sarma Floare

Miercuri a VII -a  B 11-15 Sarma Floare

Joi a VII -a  B 18-21 Sarma Floare

Vineri a VII -a  B 11-15 Sarma Floare

Joi a VI -a  B 9-11 Cristea Elena

Luni a V -a  A, a V -a  B, a V -a  C9-15 Seinu Cristiana,Popescu Andreea, Stefanescu Marilena

Marţi a V -a  A, a V -a  B, a V -a  C11-16 Seinu Cristiana,Popescu Andreea, Stefanescu Marilena

Luni a V -a  A, a V -a  C, a VI -a  C9-12 Seinu Cristiana,Stefanescu Marilena,Barbu Daniela,Selisteanu Sandra

Miercuri a V -a  A, a V -a  B, a V -a  C10-15 Seinu Cristiana,Popescu Andreea, Stefanescu Marilena

Joi a V -a  A, a V -a  B, a V -a  C10-15 Seinu Cristiana,Popescu Andreea, Stefanescu Marilena

Vineri a V -a  A, a V -a  B, a V -a  C11-16 Seinu Cristiana,Popescu Andreea, Stefanescu Marilena

Luni a VIII -a  D  8.00-11.00 ,11:30-13:00 Prof. Musat Emil, Prof. Stanuica Luminita, Prof. Manescu Diana

Marţi a VIII -a  D 08.00-11:00 ,11:30-13:00 Prof. Musat Emil, prof.Ciuca Mihaela Alina, prof. Lupu Iulia.

Miercuri a VIII -a  D 09.00-14.00 Prof. Musat Emil, prof. Lungan Maria, prof. Maroiu Eugenia,prof. Smarandache Dorina.

Joi a VIII -a  D 09:00-14:00 Prof. Musat Emil, prof. Selisteanu Sandra,prof. Lupu Iulia,

Vineri a VIII -a  D 09-13:00 Prof.Musat Emil, Prof. Ciuca Mihaela Alina, Prof. Durac Alina.



Luni a VIII -a  D  8.00-11.00 ,11:30-13:00 Prof. Musat Emil, Prof. Stanuica Luminita, Prof. Manescu Diana

Luni I B 12.3 Jianu Lonetta

Marţi I B 10 Jianu Lonetta

Vineri I B 10 Jianu Lonetta

Luni I A 9:30-12:00 Murărescu Diana

Miercuri I B 10 Jianu Lonetta

Miercuri I B 12 Jianu Lonetta

Marţi I A 12:00- 14:00 Murărescu Diana

Miercuri I A 10:00- 12:00 Murărescu Diana

Joi I B 10 Jianu Lonetta

Joi I A 11:00-12:00 Murărescu Diana

Vineri I A 10:00- 12:00 Murărescu Diana

Luni a IV -a  C 12-14 Diaconu Dinu Raluca, Maroiu Eugenia

Marţi a IV -a  C 11-15 Diaconu Dinu Raluca, Maroiu Eugenia, Lunganu Maria, Cristea Elena

Miercuri a IV -a  C 13-16 Diaconu Dinu Raluca, Maroiu Eugenia, Lunganu Maria

Joi a IV -a  C 9-12 Diaconu Dinu Raluca

Vineri a IV -a  C 9-12 Diaconu Dinu Raluca

Luni a II -a  B 12-16 STANCIU EUGENIA

Luni a II -a  B 9-12 STANCIU EUGENIA

Marţi a II -a  B 9-12 STANCIU EUGENIA

Marţi a II -a  B 11:30-13:00 STANCIU EUGENIA

Miercuri a II -a  B 8-12 STANCIU EUGENIA

Joi a II -a  B 12:30- 14:00 STANCIU EUGENIA

Vineri a II -a  B 8:00-12:00 STANCIU EUGENIA

Luni a VI -a  D 09:00-12:00 Prof. Motirlichie Cristina, prof. Maroiu Eugenia, prof. Barbu Daniela.

Marţi a VI -a  D 09:00-12:00 Prof.Motarlichie Cristina, prof. Maroiu Eugenia

Miercuri a VI -a  D 09:00-12:00 Prof. Motirlichie Cristina, prof. Lunganu Maria.

Joi a VI -a  D 10:00-13:00 Prof. Motirlichie Cristina

Vineri a VI -a  D 10:00-13:00 Prof. Motarlichie Cristina

Luni Pregătitoare B 10.30 - 12.30 Mihailescu Simona

Marţi Pregătitoare B 10.00 - 12.00 Mihailescu Simona

Miercuri Pregătitoare B 10.00 - 12.00 Mihailescu Simona Pirva Gheorghe

Joi Pregătitoare B 10.00 - 12.00 Mihailescu Simona

Joi a III -a  C 10.00-12.30 RADU DANIELA

Vineri Pregătitoare B 9.30 - 11.30 Mihailescu Simona

Luni I C 9,00 - 12,00 Prof. Înv. Primar Zdrenghea Adriana

Marţi I C 9,00 - 12,00 Prof. Înv. Primar Adriana Zdrenghea

Miercuri I C 9,00 - 12,00 Prof. Înv. Primar Adriana Zdrenghea

Vineri I C 9,00 - 12,00 Prof. Înv. Primar Adriana Zdrenghea

Joi I C 9,00-12,00 Prof. Înv. Primar Adriana Zdrenghea

Luni a II -a  C 10-12 Sravarache Teodora

Marţi a II -a  C 10-12 Stavarache Teodora

Miercuri a II -a  C 11-12 Stavarache Teodora

Miercuri a II -a  C 11-12 Stavarache Teodora

Joi a II -a  C 11-13 Stavarache Teodora

Vineri a II -a  C 11-13 Stavarache Teodora

Luni a VIII -a  C 8.30-11.00 si 11.00-14.00 CHIRIAC GABRIEL POPESCU ALINA

Marţi a VIII -a  C 8.30-11.00 SI 11.00-14.00 1.CHIRIAC GABRIEL 2.BARBU DANIELA

Miercuri a VIII -a  C 9.00-15.00 1.CHIRIAC GABRIEL 2.BALUTESCU VALENTIN

Joi a VIII -a  C 9.00-15.00 1.CHIRIAC GABRIEL 2.SELISTEANU SANDRA

Vineri a VIII -a  C 9.00-14.00 1.CHIRIAC GABRIEL 2.SMARANDACHE DORINA

Luni a VIII -a  C 8.30-11.00 si 11.00-14.00 CHIRIAC GABRIEL POPESCU ALINA

Luni a VIII -a  C 8.30-11.00 SI 11.00-14.00 1.CHIRIAC GABRIEL 2.POPESCU ALINA

Luni a VI -a  C 7.00-21.00 Prof coordonator Pungă Carmen Elvira,Tobescu Gabriela,  Stănuică Luminița, Dojan Stela, Popescu Carmen

Marţi a VI -a  C 7.00-21.00 Prof coordonator Pungă Carmen Elvira,Tobescu Gabriela,  Stănuică Luminița, Dojan Stela, Popescu Carmen



Miercuri a VI -a  C 7.00-21.00 Prof.  coord. Pungă Carmen Elvira, , Stănuica Luminița, Dojan Stela 

Joi a VI -a  C 1100-1300 Profesorii claselor  V-VIII

Joi a VI -a  A, a VI -a  C 9.00-13.00 Prof coord. Pungă Carmen Elvira, Popescu Alina Carmen Dojan Stela 

Vineri a VI -a  C 9.00-15.00 Prof. coord. Pungă Carmen Elvira, Dojan Stela, Popescu Carmen

Luni a VI -a  A, a VI -a  C, a VII -a  A, a VII -a  C  7.00-21.00 Pungă Carmen Elvira,Tobescu Gabriela,  Stănuică Luminița, Dojan Stela, Popescu Carmen

Marţi a VI -a  A, a VI -a  C, a VII -a  A, a VII -a  C	 7.00-21.00  Tobescu Gabriela, Pungă Carmen, Stănuică Luminița, Dojan Stela, Popescu Carmen

Miercuri a VII -a  A 10.00-13.00 Tobescu Gabriela, Selișteanu Sandra

Joi a VII -a  A 9.00-12.00 Tobescu Gabriela

Vineri a VII -a  A 9.00-11.00 Tobescu Gabriela

Luni a VI -a  A, a VI -a  C, a VII -a  A, a VII -a  C  7.00-21.00 Pungă Carmen Elvira,Tobescu Gabriela,  Stănuică Luminița, Dojan Stela, Popescu Carmen

Luni a VI -a  A, a VI -a  C, a VII -a  A, a VII -a  C  7.00-21.00 Pungă Carmen Elvira,Tobescu Gabriela,  Stănuică Luminița, Dojan Stela, Popescu Carmen

Luni a IV -a  A 14-16 Udrescu Cristina, Popescu Andreea, Măroiu Eugenia, Mușat Emil, Cîrstea Sorin

Marţi a IV -a  A 12-14 Udrescu Cristina, Măroiu Eugenia

Miercuri a IV -a  A 12-14 Udrescu Cristina, Măroiu Eugenia

Miercuri a IV -a  A 14-16 Udrescu Cristina, Popescu Andreea, Cîrstea Sorin, Mușat Emil, Măroiu Eugenia

Joi a IV -a  A 12-14 Udrescu Cristina, Măroiu Eugenia, Popescu Andreea, Cîrstea Sorin, Mușat Emil

Vineri a IV -a  A 12-14 Udrescu Cristina, Popescu Andreea, Măroiu Eugenia, Cîrstea Sorin, Mușat Emil

Vineri a IV -a  A 14-15 Udrescu Cristina, Măroiu Eugenia, Cîrstea Sorin, Popescu Andreea, Mușat Emil

Marţi a IV -a  A 15-16 Udrescu Cristina Mușat Emil

Luni a IV -a  A 12-14 prof Udrescu Cristina prof. Popescu Andreea prof. Cîrstea Sorin prof. Mușat Emil prof. Măroiu Eugenia

Luni a VI -a  A 8-20 Pungă Carmen Elvira, Tobescu Gabriela, Dojan Stela, Popescu Carmen Alina, Stănuică Luminița

Miercuri a V -a  A, a V -a  C, a VI -a  A, a VI -a  B, a VI -a  C, a VII -a  A, a VII -a  B11-13 Pungă Carmen Elvira, Stănuică Luminița

Joi a VI -a  A 13-16 Pungă Carmen Elvira, Popescu Alina Carmen, Tobescu Gabriela, Dojan Stela, Stanuica Luminita 

Vineri a VI -a  A 11-13 Pungă Carmen Elvira, Popescu Carmen Alina, Tobescu Gabriela, Dojan Stela 

Vineri I A, I B, I C, I D, a II -a  A, a II -a  B, a II -a  C, a III -a  A, a III -a  B, a III -a  C, a IV -a  A, a IV -a  B, a IV -a  C, a V -a  A, a V -a  B, a V -a  C, a VI -a  A, a VI -a  B, a VI -a  C, a VI -a  D, a VII -a  A, a VII -a  B, a VII -a  C13-15 Cadrele didactice implicate in Programul Mondial Eco-Scoala

Luni a II -a  A 09.00-12.00 Mihalcea Elena

Marţi a II -a  A 10.00-12.30 Mihalcea Elena

Miercuri a II -a  A 10.00-12.30 Mihalcea Elena

Joi a II -a  A 10.00-13.30 Mihalcea Elena
Vineri a II -a  A, a III -a  C 08.00-12.00 Mihalcea Elena, Radu Daniela

Vineri Pregătitoare C 9.30-11.30 VLAD AURELIA

Vineri Pregătitoare A 9.30-11.30 ENACHE GEORGETA GENOVEVA

Vineri Pregătitoare C 9.30-11.30 VLAD AURELIA



Locul de desfăşurare Parteneri Obiective

SALA DE CLASĂ MEDICUL DIN ȘCOALĂ - formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății; - formarea și consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere; - formarea deprinderilor de alimentație rațională și de desfășurare de exerciții fizice în vederea menținerii sănătății.

SALA DE CLASĂ PĂRINȚII ELEVILOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIURGIȚA, DOLJ- formarea unor atitudini moral-civice pozitive față de persoanele sărace și cu nevoi speciale; - educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral- religios      ( să-ți iubești aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, generos)

COFETARIA DOREMI PĂRINȚII ELEVILOR

SEDIU I.S.U. , CRAIOVA I.S.U. - CRAIOVA - cunoașterea de către școlari a instituției unde lucrează pompierii; - promovarea imaginii I.S.U. și a carierei de pompier

LOC DE JOACA PENTRU COPII

LOCUL UNDE LUCREAZĂ PĂRINȚIIPĂRINȚII - identificarea abilităților necesare unei anumite meserii; - analizarea relației dintre procesul de învățare și succesul la locul de muncă.

GRADINA BOTANICĂ, CRAIOVAPARINȚII ELEVILOR - stimularea dorinței de cunoaștere și a curiozității de a înțelege fenomenele și procesele din mediul înconjurător; - dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a mediului.

Sc. Gimn. "Sf. Dumitru" - aprofundarea cunostintelor de limba romana

Sc. Gimn. Sf. Dumtru, Craiova- aprofundarea cunoştinşelor de matematică

Liceele Fraţii Buzeşti, Carol, Elena Cuzadirectorii de liceu familiarizarea cu viitoarele licee

Liceele Velovan, Energetic, Titulescu, CFRdirectori licee familiarizarea cu viitoarele licee

Sc. Gimn. Sf. Dumitru, Craiova- aprofundarea cunoştinţelor de matematică in vederea susţinerii examenului naţional

Liceele Henri Coanda, Odobleja, Traian Vuiadirectori licee familiarizarea cu viitoarele licee

Sc. Gimn. "Sf. Dumitru" - aprofundarea cunostintelor de limba romana

Școala Gimnazială "Sf. Dumitru" Craiova- Identificarea nivelului de cunoștințe și competențe acumulate de elevi pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională

Școala Gimnazială "Sf. Dumitru" Craiova- Identificarea nivelului de cunoștințe și competențe acumulate de elevi pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională

C.N. "Frații Buzești", C.N. "Carol I", C. N. "Elena Cuza" CraiovaC.N. "Frații Buzești", C.N. "Carol I", C. N. "Elena Cuza" CraiovaInformarea elevilor privind oferta educațională din învățământul preuniversitar craiovean

CN Pedagogic Ștefan Velovan, Colegiul Tehnic Energetic Craiova CN Nicolae Titulescu Craiova, Liceul Tehnologic G. Bibescu, C.T.A.M. C. Brâncuși CN Pedagogic Ștefan Velovan, Colegiul Tehnic Energetic Craiova CN Nicolae Titulescu Craiova, Liceul Tehnologic G. Bibescu, C.T.A.M. C. BrâncușiInformarea elevilor privind oferta educațională din învățămîntul preuniversitar craiovan

Școala Gimnazială "Sf. Dumitru" Craiova- Perfecționare  profesională prin schimb de experiență

Școala Gimnazială "Sf. Dumitru" Craiova- Dezvoltarea abilităților de interpretare a textelor la prima vedere

Colegiul "Stefan Odobleja", Liceul "Traian Vuia", Liceul "Henri Coandă" CraiovaColegiul "Stefan Odobleja", Liceul "Traian Vuia", Liceul "Henri Coandă" CraiovaInformarea elevilor privind oferta educațională din învățămîntul preuniversitar craiovan

CINEMA PATRIA CENTRUL VECHI AL CRAIOVEIPĂRINȚII ELEVILOR - formarea unui comportament civilizat în timpul deplasării și în sala de cinematograf; - dezvoltarea abilităților elevilor de a aborda în mod creativ și interactiv o temă socială prin intermediul vizionării unui film; - cunoașterea centrului  vechi al orașului Craiova.

SALA DE CLASĂ PĂRINȚII ELEVILOR - dezvoltarea spiritului competițional; - formarea unor atitudini moral-civice pozitive față de persoanele din jur; - educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral- religios (să-ți iubești aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, generos).

SEDIUL MILITAR  AL BATALIONULUI INSTRUCȚIE, COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ ”FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVAPĂRINȚII ELEVILOR BATALIONULUI INSTRUCȚIE, COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ ”FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVA- cunoașterea de către micii școlari a instituției militare; - promovarea imaginii Armatei României și a carierei militare.

Filarmonica ” Oltenia ” Filarmonica Oltenia Participarea la o lecție demonstrativă muzicală

Centru oraşului Craiova - Descoperirea  diferitelor  aspecte ale lumii înconjurătoare, cunoaşterea unor clădiri din centru oraşului Craiova

Filarmonica Oltenia Filarmonica Oltenia Cultivarea gustului pentru muzică Familiarizarea cu sala de spectacol Audierea pieselor muzicale şi participarea activă la lecţia propusă Recunoaşterea unor instrumente muzicale după aspect şi sunete 

Şcoala Gimnazială ,,Sf. Dumitru" Craiova- Dezvoltarea interesului pentru actul creativ prin interpretarea poeziilor şi cântecelor Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti 

Sediul Jandarmeriei CraiovaJandarmeria Craiova Cunoaşterea unor specte referitoare la meseria de jandarm

Teatrul pentru copii şi tineret ,,Colibri”Teatrul pentru copii şi tineret ,,Colibri”Constientizarea moralităţii şi a civismului prin intermediul teatrului pentru copii

Biserica Romaneşti Biserica Romaneşti Constientizarea moralităţii şi a civismului prin participarea la activităţi comune cu copii mai mari

Parcul Tineretului - Trezirea dorinței copiilor de a fi mereu în armonie  cu natura  Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti Cultivarea unui limbaj corespunzător, necesar în schimbul de idei în relaţionarea socială Formarea unui comportament civilizat în timpul deplasării  

Horezu-Valcea Primaria  Horezu identificarea unor tradiţii specifice zonei Horezu .Prezentarea unor obiceiuri olteneşti cresterea interesului pentru cunoasterea traditiilor populare

Muzeul Olteniei Craiova Muzeul Olteniei Craiova Stimularea interesului pentru fapte şi evenimente istorice Stimularea dorintei de a obtine  informatii despre istorie si trecut

Gradina Botanica Universitatea  Craiova Trezirea dorinţei de a fi în armonie cu natura

Teatrul national Marin SorescuTeatrul National Craiova Dezvoltarea interesului pentru cultura

Parcul Tineretului Primaria Craiova Să-şi dezvolte interesul pentru păstrarea unui mediu curat şi protejarea naturii

Horezu -Valcea primaria Horezu identificarea unor tradiţii specifice zonei Oltenia -prezentarea unor obiceiuri olteneşti

Muzeul Olteniei Muzeul Olteniei Craiova Stimularea interesului pentru fapte şi evenimente istorice Stimularea dorintei de a obtine  informatii despre istorie si trecut

Gradina Botanica facultatea de Horticultura Să-şi dezvolte interesul pentru păstrarea unui mediu curat şi protejarea naturii

Teatrul Marin Sorescu Teatrul Marin Sorescu Cultivarea  gustului pentru frumos;dezvoltarea abilitatilor de comunicare artistica

Parcul Tineretului administratia parcului formarea unei atitudini de ocrotire si respect fata de natura

Scoala Gimnaziala" Sf.Dumitru"Scoala Gimnaziala" Sf.Dumitru"Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limba engleza

Cinema Patria Cinema Patria Sa-si dezvolte abilitatea de a asculta si de a intelege; sa se comporte civilizat in sala de spectacol

Gradina Botanica Facultatea de horticultura Să recunoască și să protejeze speciile de flori;sa ocroteasca natura

Cinema Patria Cinema Patria Formarea culturii cinematografice

Muzeul de stiinte ale naturiiMuzeul Olteniei Valorificarea unui bogat material informaţional din muzeu în vederea aprofundarii cunoştinţelor elevilor

Muzeul Olteniei-sectia de etnografiemuzeul Olteniei Dezvoltarea interesului pentru pastrarea traditiilor

Parcul Tineretului administratia parcului Formarea unei atitudini de ocrotire si respect fata de natura

Sc.Gimn.Sf.Dumitru- Craiova Liceul de Arte “Marin Sorescu”-Craiova - Evaluarea cunostintelor, Orientare scolara.

Sc.Gimn.”Sf.Dumitru”- Craiova Liceul Tehnologic de Transporturi Auto- Craiova - Evaluarea cunostintelor,orientare scolara.

Liceul Teoretic “Henri Coanda” -Craiova  Liceul “Traian Vuia “Craiova Gradina Botanica -Craiova - Orientare scolara , cunoasterea orizontului local si a mediului inconjurator.

Colegiul Naţional „Elena Cuza” Craiova,  Colegiul National “Stefan Velovan”- Craiova, Centrul Craiovei. - Orientare scolara,

Parcul Tineretului- Craiova - Dezvoltarea spiritului de competitie, 



Sc.Gimn.Sf.Dumitru- Craiova Liceu de Arte “Marin Sorescu”-Craiova - Evaluarea cunostintelor. Orientare scolara.

Filarmonica Oltenia Filarmonica Oltenia -participarea la o lectie demonstrativa cu notiuni muzicale -audierea unor compozitii muzicale corale sau orchestrale -dezvoltarea interesului pentru muzica culta -formarea unei conduite corespunzatoare unui spatiu cultural

Cinematograful "Patria" Cinema"Patria" -vizionarea unui film de animatie cu personaje cunoscute de elevi -formarea unei conduite corespunzatoare unui spatiu public

Teatrul de copii si tineret "Colibri"Teatrul "Colibri" -vizionarea spectacolului "Vrajitorul din Oz" - dezvoltarea interesului pentru lectura prin vizionarea unei povesti -formarea unei conduite corespunzatoare unui spatiu cultural

Cinema ” Patria ” Cinema Patria Relaxare, distracție, cultivarea interesului pentru cea de-a 7-a artă

Ferma de animale Ferma de animale -observarea animalelor in mediu natural  -consolidarea achizitiilor dobandite  la clasa -dezvoltarea comportamentului ecologic 

Gradina Botanica din CraiovaGradina Botanica -observarea plantelor din sera  -consolidarea achizitiilor dobandite la clasa -dezvoltarea comportamentului ecologic

Filarmonica ” Oltenia ” Filarmonica Oltenia Participarea la o lecție demonstrativă muzicală

Fabrica de pâine Craiova Fabrica de pâine Să cunoască etapele de fabricare a pâinii

Parcul Tineretului - - participarea la activitati sportive si recreative  -formarea unui conduite corespunzatoare locului de joaca si activitatilor competitive

Șc. Gimnazială ” Sf. Dumitru”Cadre didactice ale școlii Activitate practică- realizarea unei expoziții de pictură, desene, colaje, decorațiuni de Paște

Teatrul ”Colibri” Teatrul Colibri Vizionarea unui spectacol de teatru

 Fabrica de Ulei de la Giurgita parinti, angajatii fabricii  - sa observe modalitatea de producere a uleiului de floarea-soarelui  - sa invete sa respecte munca parintilor

Casa Baniei. Muzeul de Istoriepersonalul- Casa Baniei. Muzeul de Istorie- sa colaboreze in vederea realizarii unor produse pascale - sa realizeze o incursiune in trecutul stramosilor pe baza cunostintelor asimilate la orele de istorie a romanilor

Cinematograful Patria Cinematograful Patria - sa-si dezvolte cultura generala vizionand filmul `Zeii Egiptului`

Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Amanpersonalul Bibliotecii Judetene, sectia Sala de lectura si de imprumut, Sectia American Corner- sa realizeze importanta cartilor in viata oamenilor - sa lectureze fragmente dn cartile preferate - sa imprumute carti pentru ora de lectura

Parcul Nicolae Romanescuparinti - sa participe la jocurile propuse - sa respecte regulile desfasurarii unor activitati colective

PARCUL TINERETULUI *ASOCIATIA JUDETEANA SPORTUL PENTRU TOTI; *PARINTII ELEVILORo	Promovarea unor idei / practici pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi inserţia socială a fiecărui copil; o	Educarea elevilor în spiritul valorificării aptitudinilor de a concura şi de a colabora cu coechipierii ,manfestand un comportament moral-civic adecvat

SCOALA GIMNAZIALA"SF.DUMITRU"ISJ DOLJ,EDITURA NOMINAVALORIZAREA COMPETENTELOR LA MATEMATICA

SCOALA GIMNAZIALA"SF.DUMITRU" CRAIOVAISJDOLJ, EDITURA NOMINADezvoltarea competenţei de exprimare scrisă, stimularea competitivităţii

BIBLIOTECA JUDETEANA"ALEXANDRU SI ARISTIA AMANBIBLIOTECA JUDETEANA, PARINTII ELEVILORDezvoltarea  capacităţii de a se exprima  în  conexiuni  interdisciplinare

ISU "OLTENIA" ISU "OLTENIA",SCOALA GIMN."SF.DUMITRU" CRAIOVA,PARINTII ELEVILORInformarea elevilor asupra activitatii derulate de pompieri

 CINEMA  COLOURS CRAIOVACINEMA COLOURS CRAIOVA,PARINTII ELEVILORDezvoltarea capacitatii de comunicare si exprimare ; Formarea unor  norme / reguli de comportare civilizată, în spaţiul privat şi public;

LOCUL DE MUNCA AL PARINTILOR /TUTORILOR/RUDELOR   GR.IJAROMANIA.ORG; PARINTII ELEVILORElevii selectați petrec câteva ore în „umbra” unui angajat dintr-o companie/instituţie, având posibilitatea să înveţe mai multe despre responsabilitățile specifice unui  loc de muncă. 

Cinematograful "Patria" -- Educarea gustului pentru frumos si pentru o comportare civilizata

- - Insusirea regulilor de comportare intr-un spatiu public, sa respecte efortul oamenilor in obtinerea unor produse de tamplarie

Detasamentul 1 pompieri CraiovaISU -Oltenia Formarea unui comportament adecvat in caz de situatii de urgenta

Gradina Botanica - Craiova- Formarea de atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de ocrotire a mediului

Centrul Craiovei - Promovare traditiilor si obiceiurilor de Paste 

Centrul orasului CRAIOVA Cabinet stomatologic Dr. Macesanu NicoletaDr. Macesanu Nicoleta - medic stomatolog- descoperirea diferitelor aspecte ale lumii inconjuratoare - cunoasterea principiilor unei igiene sanatoase a dintilor - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii

Filarmonica Oltenia Filarmonica Oltenia - cultivarea gustului pentru muzica - audierea pieselor muzicala si participarea activa la lectia propusa - recunoasterea unor instrumente musicale dupa aspect si sunete - eficientizarea nrelatiilor interpersersonale si de grup

Aeroportul International CraiovaAeroportul International Craiova- cunoasterea regulilor de comportare intr-un aeroport - formarea unui comportament civilixat in timpul deplasarii - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

Scoala Gimn. SF. DUMITRU Craiova Cofetaria ParcParintii elevilor clasei P B - dezvoltarea interesului pentru actl creative prin interpretarea poeziilor si cantecelor - formarea unui comportament civilizat intr-un local - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

Mc. Donalds parinti, Mc. Donalds -crearea unor decoratii pentru masa de Pasti - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii

Parcul Tineretului Parintii elevilor clasei P B - dezvoltarea dorintei copiilor de a fi mereu in armonie cu natura - dezvoltarea dragostei fata de natura si intelegerea necesitatii de a ocroti - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

Fabrica de Îngheţată Top Gel CârceaFabrica de Îngheţată Top Gel Cârceadobândirea de noi cunoştinţe; educarea elevilor cu privire la regulile de comportare civilizată.

Muzeul de Ştiinţe ale NaturiiMuzeul de Ştiinţe ale Naturii- dezvoltarea culturii generale; - achiziţii de cunoştinţe noi.

Fabrica de Avioane CraiovaFabrica de Avioane Craiova- însuşire de noi cunoştinţe legate de părţile componente ale unei aeronave; - respectarea regulilor de comportare civilizată la bordul unei aeronave.

Parcul Tineretului Craiova Părinţii elevilor clasei I C - desfăşurarea unor exerciţii fizice în aer liber în vederea menţinerii sănătăţii.

Cinema Auchan Craiova Cinema Auchan Craiova  - Formarea unor deprinderi de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup, de cooperare şi respect.

Cabinetul Stomatologic Cabinetul Stomatologic-dr. Laura Sisu- formarea deprinderilor pentru o igiena orala corecta; -dezvoltarea armonioasa a corpului uman

Facultatea de Inginerie ElectricaFacultatea de Inginerie Electrica- dezvoltarea cunostintelor de cultura generala; -observarea comportamentului elevilor in alte circumstante decat in scoala

Muzeul de Stiinte Muzeul de Stiinte -dezvoltarea cunostintelor de cultura generala

 Muzeul de Stiinte ale Naturii Muzeul de Stiinte ale Naturii-dezvoltarea cunostintelor de cultura generala

Gradina Botanica Gradina Botanica - cunoasterea diferitelor specii de plante si a modului de ingrijire

Parcul Tineretului Parcul Tineretului - observarea comportamentului elevilor in afara scolii

1.SCOALA 2.LIC.DE ARTA SI C.N FRATII BUZESTI- 1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE

1.SCOALA 2.C,N GHEORGHE CHITU SI C.N ELENA CUZA- 1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTEREA BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE

1.C.N STEFAN VELOVAN SI COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 2.GRADINA BOTANICA- 1.CUNOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE 2.UTILIZAREA NORMELOR/REGULILOR DE COMPORTARE CIVILIZATA IN SPATIUL PUBLIC.DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC

1.GR.SC.TRANSPORTURI AUTO 2.CINEMA PATRIA SAU MODERN- 1.CONOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI UNITATII SCOLARE 2.STIMULAREA GUSTULUI ELEVILOR PT.ARTA SI CULTURA

1.C.N CAROL I SI GR.SC.IND.TRANSPORTURI CAI FERATE 2.C.P.P.T-DOLJ- 1.CUNOASTEREA BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE 2.DEZVOLTAREA GUSTULUI PT.FRUMOS

1.SCOALA 2.LIC.DE ARTA SI C.N FRATII BUZESTI- 1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE

1. SCOALA 2.LICEUL DE ATRA MARI SORESCU SI C.N.FRATI BUZESTI- 1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTEREA BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE

Pe Clisura Dunării Agentia de turism Kristiana Tour-cunoașterea si aprecierea obiectivelor turistice naționale

Muntele Semenic Agentia de turism Kristiana Tour-cunoașterea si aprecierea obiectivelor turistice naționale



Școala Gimnazială Sfântul DumitruRevista Terra Magazin în parteneriat cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice-cresterea nivelului de cunostinţe la geografie, istorie , biologie; -manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă - cresterea interesului pt lectura ştiintifică; 

Școala Gimnazială Sfântul DumitruAsociația 18 Orizonturi -cunoasterea semnificatiei zilei de 9 mai -formarea sentimentelor de apartenenţa  la Uniunea Europeană -cunoasterea insemnelor UE şi a semnificaţiilor acestora -formarea unui comportament de cetăţean european   

Școala Gimnazială Sfântul DumitruCentrul Carpato-Danubian de Geoecologie-sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia; 

SC Vie Vin Segarcea SRL Sc.  Gimn.  Sfântul Dumitru, CraiovaSC Vie Vin Segarcea SRL -cunoasterea procesului de fabricație a vinului  -deprinderea cu o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţionala -cunoaşterea naturii, protejarea plantelor şi a animalelor Cunoasterea si aprecierea frumusetilor  orașului 

Parcul Național Cheile NereiAgentia de turism Kristiana Tour	 -stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea frumuseților patriei -valorificarea intra și interdisciplinară a conținutului informațional dobândit

Munții Semenic Agentia de turism Kristiana Tourcunoașterea si aprecierea obiectivelor turistice naționale

 Universitatea din Craiova Facultatea de Fizică -trezirea pasiunii pentru știință

Curtea școlii Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie-sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia

Școala Gimnazială Sf. Dumitrupărinți   -deprinderea cu o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţională  

Parcul Național Cheile NereiAgentia de turism Kristiana Tour	 -stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea frumuseților patriei -valorificarea intra și interdisciplinară a conținutului informațional dobândit

Parcul Național Cheile NereiAgentia de turism Kristiana Tour	 -stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea frumuseților patriei -valorificarea intra și interdisciplinară a conținutului informațional dobândit

pădurea din apropierea comunei GiurgițaCIROMAT Să participe la activitate alături de colegii lor Să învețe să servească anumite produse alături de colegii lor

Muzeul de Istorie și Muzeul Casa BănieiMuzeul de Istorie și Muzeul de Etnografie și FolclorSă recunoască domnitorii despre care au învățat la orele de istorie Să se comporte corespunzător într-un muzeu

sala de clasă Școala Gimnazială „Sf. Dumitru” Să redacteze compuneri pentru diferite concursuri Să picteze tot pentru diferite concursuri

Cinematograf „Patria” CraiovaCinema „Patria” Să se comporte frumos alături de colegi Să vizioneze cu atenție un film artistic

Muzeul de Științele Naturii/Muzeul de ArtăCele două muzee Să recunoască valorile naționale și locale Să fie mândri de frumusețile patriei

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din CraiovaLudoteca Să vizioneze un film la ludotecă Să răsfoiască acele cărți corespunzătoare filmelor vizionate  Să recunoască unele personaje literare

curtea școlii CIF și DOMESTOS/magazin de semințe de flori/ Metro/librăriesă participe la activitatea ecologocă propusă să lucreze cu drag alături de colegi să prezinte importanța activității „ECOLOGEL e pe primul loc!”

ISU Dolj ISU Dolj să recunoască importanța cunoașterii modalității de a se feri de foc să recunoască sursele de foc dintr-o incintă să recunoască metodelor de prevenție a unor dezastre a căror cauze e focul

Fabrica de Ulei Giurgița CIROMAT și Fabrica de Ulei-Să recunoască regulile de lucru într-o unitate de lucru -Să urmărească drumul de la sămânță/plantă la produsul final

 Muntii Banatului Agentia de turism Kristiana Tour- cunoașterea si aprecierea obiectivelor turistice naționale

Scoala Gimn. Sfântul Dumitru Revista Terra Magazin în parteneriat cu Ministerul Educaţiei și Cercetării Științificecresterea nivelului de cunostinţe la geografie, istorie , biologie; -manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă - cresterea interesului pt lectura ştiintifică; 

Gradina Botanica din Craiova Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie -sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia -cunoaşterea naturii, protejarea plantelor şi a animalelor -cunoasterea si aprecierea frumusetilor  orașului  

SC Vie Vin Segarcea SRL  SC Vie Vin Segarcea SRL -cunoasterea procesului de fabricație a vinului  -deprinderea cu o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţionala   

Curtea scolii Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie Agentia Pentru Protectia Mediului Dolj Prin concursul “Eco-Arta”, elevii îşi manifesta creativitatea confecţionând obiecte si costume ecologice, panouri, afise, pliante eco organizate pe sectiuni Cu toate aceste produse realizate de către elevi se vor  face expozitii amplasate pe holul şcolii pentru a fi popularizate.

Centrul Vechi al orasului Parinti - descoperirea diferitelor aspecte ale lumii inconjuratoare - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii"

Mc. Donalds parinti, Mc. Donalds -crearea unor decoratii pentru masa de Pasti - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii

Sediul ISU Dolj ISU Dolj - cunoașterea de către școlari a instituției unde lucrează pompierii; - promovarea imaginii I.S.U. și a carierei de pompier

SEDIUL BATALIONULUI INSTRUCȚIE, COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ ”FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVA BATALIONULUI INSTRUCȚIE, COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ ”FRAȚII BUZEȘTI”, CRAIOVA PĂRINȚII ELEVILOR - cunoașterea de către micii școlari a instituției militare; - promovarea imaginii Armatei României și a carierei militare.
Parcul Tineretului   Parinti Trezirea dorinței copiilor de a fi mereu în armonie  cu natura  Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti Cultivarea unui limbaj corespunzător, necesar în schimbul de idei în relaţionarea socială Formarea unui comportament civilizat în timpul deplasării  

Parcul Tineretului - Trezirea dorinței copiilor de a fi mereu în armonie  cu natura  Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti 

Parcul Tineretului - Trezirea dorinței copiilor de a fi mereu în armonie  cu natura  Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti 

Parcul Tineretului - Trezirea dorinței copiilor de a fi mereu în armonie  cu natura  Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti 



- formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății; - formarea și consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere; - formarea deprinderilor de alimentație rațională și de desfășurare de exerciții fizice în vederea menținerii sănătății.

- formarea unor atitudini moral-civice pozitive față de persoanele sărace și cu nevoi speciale; - educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral- religios      ( să-ți iubești aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, generos)

- cunoașterea de către școlari a instituției unde lucrează pompierii; - promovarea imaginii I.S.U. și a carierei de pompier

- identificarea abilităților necesare unei anumite meserii; - analizarea relației dintre procesul de învățare și succesul la locul de muncă.

- stimularea dorinței de cunoaștere și a curiozității de a înțelege fenomenele și procesele din mediul înconjurător; - dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a mediului.

aprofundarea cunoştinţelor de matematică in vederea susţinerii examenului naţional

Identificarea nivelului de cunoștințe și competențe acumulate de elevi pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională

Identificarea nivelului de cunoștințe și competențe acumulate de elevi pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională

Informarea elevilor privind oferta educațională din învățământul preuniversitar craiovean

Informarea elevilor privind oferta educațională din învățămîntul preuniversitar craiovan

Perfecționare  profesională prin schimb de experiență

Dezvoltarea abilităților de interpretare a textelor la prima vedere

Informarea elevilor privind oferta educațională din învățămîntul preuniversitar craiovan

- formarea unui comportament civilizat în timpul deplasării și în sala de cinematograf; - dezvoltarea abilităților elevilor de a aborda în mod creativ și interactiv o temă socială prin intermediul vizionării unui film; - cunoașterea centrului  vechi al orașului Craiova.

- dezvoltarea spiritului competițional; - formarea unor atitudini moral-civice pozitive față de persoanele din jur; - educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral- religios (să-ți iubești aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, generos).

- cunoașterea de către micii școlari a instituției militare; - promovarea imaginii Armatei României și a carierei militare.

Participarea la o lecție demonstrativă muzicală

Descoperirea  diferitelor  aspecte ale lumii înconjurătoare, cunoaşterea unor clădiri din centru oraşului Craiova

Cultivarea gustului pentru muzică Familiarizarea cu sala de spectacol Audierea pieselor muzicale şi participarea activă la lecţia propusă Recunoaşterea unor instrumente muzicale după aspect şi sunete 

Dezvoltarea interesului pentru actul creativ prin interpretarea poeziilor şi cântecelor Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti 

Cunoaşterea unor specte referitoare la meseria de jandarm

Constientizarea moralităţii şi a civismului prin intermediul teatrului pentru copii

Constientizarea moralităţii şi a civismului prin participarea la activităţi comune cu copii mai mari

Trezirea dorinței copiilor de a fi mereu în armonie  cu natura  Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti Cultivarea unui limbaj corespunzător, necesar în schimbul de idei în relaţionarea socială Formarea unui comportament civilizat în timpul deplasării  

identificarea unor tradiţii specifice zonei Horezu .Prezentarea unor obiceiuri olteneşti cresterea interesului pentru cunoasterea traditiilor populare

Stimularea interesului pentru fapte şi evenimente istorice Stimularea dorintei de a obtine  informatii despre istorie si trecut

Să-şi dezvolte interesul pentru păstrarea unui mediu curat şi protejarea naturii

identificarea unor tradiţii specifice zonei Oltenia -prezentarea unor obiceiuri olteneşti

Stimularea interesului pentru fapte şi evenimente istorice Stimularea dorintei de a obtine  informatii despre istorie si trecut

Să-şi dezvolte interesul pentru păstrarea unui mediu curat şi protejarea naturii

Cultivarea  gustului pentru frumos;dezvoltarea abilitatilor de comunicare artistica

formarea unei atitudini de ocrotire si respect fata de natura

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare in limba engleza

Sa-si dezvolte abilitatea de a asculta si de a intelege; sa se comporte civilizat in sala de spectacol

Să recunoască și să protejeze speciile de flori;sa ocroteasca natura

Valorificarea unui bogat material informaţional din muzeu în vederea aprofundarii cunoştinţelor elevilor

Dezvoltarea interesului pentru pastrarea traditiilor

Formarea unei atitudini de ocrotire si respect fata de natura

Orientare scolara , cunoasterea orizontului local si a mediului inconjurator.



-participarea la o lectie demonstrativa cu notiuni muzicale -audierea unor compozitii muzicale corale sau orchestrale -dezvoltarea interesului pentru muzica culta -formarea unei conduite corespunzatoare unui spatiu cultural

-vizionarea unui film de animatie cu personaje cunoscute de elevi -formarea unei conduite corespunzatoare unui spatiu public

-vizionarea spectacolului "Vrajitorul din Oz" - dezvoltarea interesului pentru lectura prin vizionarea unei povesti -formarea unei conduite corespunzatoare unui spatiu cultural

Relaxare, distracție, cultivarea interesului pentru cea de-a 7-a artă

-observarea animalelor in mediu natural  -consolidarea achizitiilor dobandite  la clasa -dezvoltarea comportamentului ecologic 

-observarea plantelor din sera  -consolidarea achizitiilor dobandite la clasa -dezvoltarea comportamentului ecologic

Participarea la o lecție demonstrativă muzicală

- participarea la activitati sportive si recreative  -formarea unui conduite corespunzatoare locului de joaca si activitatilor competitive

Activitate practică- realizarea unei expoziții de pictură, desene, colaje, decorațiuni de Paște

 - sa observe modalitatea de producere a uleiului de floarea-soarelui  - sa invete sa respecte munca parintilor

- sa colaboreze in vederea realizarii unor produse pascale - sa realizeze o incursiune in trecutul stramosilor pe baza cunostintelor asimilate la orele de istorie a romanilor

- sa-si dezvolte cultura generala vizionand filmul `Zeii Egiptului`

- sa realizeze importanta cartilor in viata oamenilor - sa lectureze fragmente dn cartile preferate - sa imprumute carti pentru ora de lectura

- sa participe la jocurile propuse - sa respecte regulile desfasurarii unor activitati colective

o	Promovarea unor idei / practici pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi inserţia socială a fiecărui copil; o	Educarea elevilor în spiritul valorificării aptitudinilor de a concura şi de a colabora cu coechipierii ,manfestand un comportament moral-civic adecvat

VALORIZAREA COMPETENTELOR LA MATEMATICA

Dezvoltarea competenţei de exprimare scrisă, stimularea competitivităţii

Dezvoltarea  capacităţii de a se exprima  în  conexiuni  interdisciplinare

Informarea elevilor asupra activitatii derulate de pompieri

Dezvoltarea capacitatii de comunicare si exprimare ; Formarea unor  norme / reguli de comportare civilizată, în spaţiul privat şi public;

Elevii selectați petrec câteva ore în „umbra” unui angajat dintr-o companie/instituţie, având posibilitatea să înveţe mai multe despre responsabilitățile specifice unui  loc de muncă. 

Educarea gustului pentru frumos si pentru o comportare civilizata

Insusirea regulilor de comportare intr-un spatiu public, sa respecte efortul oamenilor in obtinerea unor produse de tamplarie

Formarea unui comportament adecvat in caz de situatii de urgenta

Formarea de atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de ocrotire a mediului

- descoperirea diferitelor aspecte ale lumii inconjuratoare - cunoasterea principiilor unei igiene sanatoase a dintilor - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii

- cultivarea gustului pentru muzica - audierea pieselor muzicala si participarea activa la lectia propusa - recunoasterea unor instrumente musicale dupa aspect si sunete - eficientizarea nrelatiilor interpersersonale si de grup

- cunoasterea regulilor de comportare intr-un aeroport - formarea unui comportament civilixat in timpul deplasarii - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

- dezvoltarea interesului pentru actl creative prin interpretarea poeziilor si cantecelor - formarea unui comportament civilizat intr-un local - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

-crearea unor decoratii pentru masa de Pasti - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii

- dezvoltarea dorintei copiilor de a fi mereu in armonie cu natura - dezvoltarea dragostei fata de natura si intelegerea necesitatii de a ocroti - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

dobândirea de noi cunoştinţe; educarea elevilor cu privire la regulile de comportare civilizată.

- dezvoltarea culturii generale; - achiziţii de cunoştinţe noi.

- însuşire de noi cunoştinţe legate de părţile componente ale unei aeronave; - respectarea regulilor de comportare civilizată la bordul unei aeronave.

- desfăşurarea unor exerciţii fizice în aer liber în vederea menţinerii sănătăţii.

 - Formarea unor deprinderi de comportare civilizată, corectă, de integrare în structura unui grup, de cooperare şi respect.

- formarea deprinderilor pentru o igiena orala corecta; -dezvoltarea armonioasa a corpului uman

- dezvoltarea cunostintelor de cultura generala; -observarea comportamentului elevilor in alte circumstante decat in scoala

-dezvoltarea cunostintelor de cultura generala

-dezvoltarea cunostintelor de cultura generala

- cunoasterea diferitelor specii de plante si a modului de ingrijire

- observarea comportamentului elevilor in afara scolii

1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE

1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTEREA BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE

1.CUNOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE 2.UTILIZAREA NORMELOR/REGULILOR DE COMPORTARE CIVILIZATA IN SPATIUL PUBLIC.DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC

1.CONOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI UNITATII SCOLARE 2.STIMULAREA GUSTULUI ELEVILOR PT.ARTA SI CULTURA

1.CUNOASTEREA BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE 2.DEZVOLTAREA GUSTULUI PT.FRUMOS

1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE

1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTEREA BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE

-cunoașterea si aprecierea obiectivelor turistice naționale

-cunoașterea si aprecierea obiectivelor turistice naționale



-cresterea nivelului de cunostinţe la geografie, istorie , biologie; -manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă - cresterea interesului pt lectura ştiintifică; 

-cunoasterea semnificatiei zilei de 9 mai -formarea sentimentelor de apartenenţa  la Uniunea Europeană -cunoasterea insemnelor UE şi a semnificaţiilor acestora -formarea unui comportament de cetăţean european   

-sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia; 

-cunoasterea procesului de fabricație a vinului  -deprinderea cu o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţionala -cunoaşterea naturii, protejarea plantelor şi a animalelor Cunoasterea si aprecierea frumusetilor  orașului 

-stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea frumuseților patriei -valorificarea intra și interdisciplinară a conținutului informațional dobândit

cunoașterea si aprecierea obiectivelor turistice naționale

-sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia

  -deprinderea cu o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţională  

-stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea frumuseților patriei -valorificarea intra și interdisciplinară a conținutului informațional dobândit

-stimularea interesului elevilor pentru cunoașterea frumuseților patriei -valorificarea intra și interdisciplinară a conținutului informațional dobândit

Să participe la activitate alături de colegii lor Să învețe să servească anumite produse alături de colegii lor

Să recunoască domnitorii despre care au învățat la orele de istorie Să se comporte corespunzător într-un muzeu

Să redacteze compuneri pentru diferite concursuri Să picteze tot pentru diferite concursuri

Să se comporte frumos alături de colegi Să vizioneze cu atenție un film artistic

Să recunoască valorile naționale și locale Să fie mândri de frumusețile patriei

Să vizioneze un film la ludotecă Să răsfoiască acele cărți corespunzătoare filmelor vizionate  Să recunoască unele personaje literare

să participe la activitatea ecologocă propusă să lucreze cu drag alături de colegi să prezinte importanța activității „ECOLOGEL e pe primul loc!”

să recunoască importanța cunoașterii modalității de a se feri de foc să recunoască sursele de foc dintr-o incintă să recunoască metodelor de prevenție a unor dezastre a căror cauze e focul

-Să recunoască regulile de lucru într-o unitate de lucru -Să urmărească drumul de la sămânță/plantă la produsul final

- cunoașterea si aprecierea obiectivelor turistice naționale

cresterea nivelului de cunostinţe la geografie, istorie , biologie; -manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă - cresterea interesului pt lectura ştiintifică; 

-sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia -cunoaşterea naturii, protejarea plantelor şi a animalelor -cunoasterea si aprecierea frumusetilor  orașului  

-cunoasterea procesului de fabricație a vinului  -deprinderea cu o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţionala   

Prin concursul “Eco-Arta”, elevii îşi manifesta creativitatea confecţionând obiecte si costume ecologice, panouri, afise, pliante eco organizate pe sectiuni Cu toate aceste produse realizate de către elevi se vor  face expozitii amplasate pe holul şcolii pentru a fi popularizate.

- descoperirea diferitelor aspecte ale lumii inconjuratoare - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii"

-crearea unor decoratii pentru masa de Pasti - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii

- cunoașterea de către școlari a instituției unde lucrează pompierii; - promovarea imaginii I.S.U. și a carierei de pompier

- cunoașterea de către micii școlari a instituției militare; - promovarea imaginii Armatei României și a carierei militare.
Trezirea dorinței copiilor de a fi mereu în armonie  cu natura  Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti Cultivarea unui limbaj corespunzător, necesar în schimbul de idei în relaţionarea socială Formarea unui comportament civilizat în timpul deplasării  
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- formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății; - formarea și consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă și recreere; - formarea deprinderilor de alimentație rațională și de desfășurare de exerciții fizice în vederea menținerii sănătății.

- formarea unor atitudini moral-civice pozitive față de persoanele sărace și cu nevoi speciale; - educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral- religios      ( să-ți iubești aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, generos)

- stimularea dorinței de cunoaștere și a curiozității de a înțelege fenomenele și procesele din mediul înconjurător; - dezvoltarea sentimentelor de ocrotire a mediului.

- formarea unui comportament civilizat în timpul deplasării și în sala de cinematograf; - dezvoltarea abilităților elevilor de a aborda în mod creativ și interactiv o temă socială prin intermediul vizionării unui film; - cunoașterea centrului  vechi al orașului Craiova.

- dezvoltarea spiritului competițional; - formarea unor atitudini moral-civice pozitive față de persoanele din jur; - educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral- religios (să-ți iubești aproapele, să faci fapte bune, să fii cinstit, generos).

Cultivarea gustului pentru muzică Familiarizarea cu sala de spectacol Audierea pieselor muzicale şi participarea activă la lecţia propusă Recunoaşterea unor instrumente muzicale după aspect şi sunete 

Dezvoltarea interesului pentru actul creativ prin interpretarea poeziilor şi cântecelor Dezvoltarea dragostei faţă de natură şi înţelegerea necesităţii de a ocroti 
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-participarea la o lectie demonstrativa cu notiuni muzicale -audierea unor compozitii muzicale corale sau orchestrale -dezvoltarea interesului pentru muzica culta -formarea unei conduite corespunzatoare unui spatiu cultural

-vizionarea spectacolului "Vrajitorul din Oz" - dezvoltarea interesului pentru lectura prin vizionarea unei povesti -formarea unei conduite corespunzatoare unui spatiu cultural

- sa colaboreze in vederea realizarii unor produse pascale - sa realizeze o incursiune in trecutul stramosilor pe baza cunostintelor asimilate la orele de istorie a romanilor

o	Promovarea unor idei / practici pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi inserţia socială a fiecărui copil; o	Educarea elevilor în spiritul valorificării aptitudinilor de a concura şi de a colabora cu coechipierii ,manfestand un comportament moral-civic adecvat

Elevii selectați petrec câteva ore în „umbra” unui angajat dintr-o companie/instituţie, având posibilitatea să înveţe mai multe despre responsabilitățile specifice unui  loc de muncă. 

- descoperirea diferitelor aspecte ale lumii inconjuratoare - cunoasterea principiilor unei igiene sanatoase a dintilor - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii

- cultivarea gustului pentru muzica - audierea pieselor muzicala si participarea activa la lectia propusa - recunoasterea unor instrumente musicale dupa aspect si sunete - eficientizarea nrelatiilor interpersersonale si de grup

- cunoasterea regulilor de comportare intr-un aeroport - formarea unui comportament civilixat in timpul deplasarii - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

- dezvoltarea interesului pentru actl creative prin interpretarea poeziilor si cantecelor - formarea unui comportament civilizat intr-un local - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

- dezvoltarea dorintei copiilor de a fi mereu in armonie cu natura - dezvoltarea dragostei fata de natura si intelegerea necesitatii de a ocroti - formarea unui comportament civilizat in timpul deplasarii - eficientizarea relatiilor interpersersonale si de grup

1.FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU EXAMENUL-TESTELE NATIONALE 2.CUNOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE
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1.CUNOASTERE BAZEI DIDACTICE SI OFERTEI CELOR DOUA UNITATI SCOLARE 2.UTILIZAREA NORMELOR/REGULILOR DE COMPORTARE CIVILIZATA IN SPATIUL PUBLIC.DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI ECOLOGIC
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-cresterea nivelului de cunostinţe la geografie, istorie , biologie; -manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă - cresterea interesului pt lectura ştiintifică; 

-cunoasterea semnificatiei zilei de 9 mai -formarea sentimentelor de apartenenţa  la Uniunea Europeană -cunoasterea insemnelor UE şi a semnificaţiilor acestora -formarea unui comportament de cetăţean european   

-sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia; 

-cunoasterea procesului de fabricație a vinului  -deprinderea cu o alimentaţie sănătoasă, corectă şi raţionala -cunoaşterea naturii, protejarea plantelor şi a animalelor Cunoasterea si aprecierea frumusetilor  orașului 

-sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia

să recunoască importanța cunoașterii modalității de a se feri de foc să recunoască sursele de foc dintr-o incintă să recunoască metodelor de prevenție a unor dezastre a căror cauze e focul

cresterea nivelului de cunostinţe la geografie, istorie , biologie; -manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă - cresterea interesului pt lectura ştiintifică; 

-sa transforme comportamente cotidiene  în stiluri de viaţă  ecologice sănătoase şi durabile prin intreţinerea  unui  mediu ambiant curat , dar şi prin idei noi de îmbunătăţire a acestuia -cunoaşterea naturii, protejarea plantelor şi a animalelor -cunoasterea si aprecierea frumusetilor  orașului  

Prin concursul “Eco-Arta”, elevii îşi manifesta creativitatea confecţionând obiecte si costume ecologice, panouri, afise, pliante eco organizate pe sectiuni Cu toate aceste produse realizate de către elevi se vor  face expozitii amplasate pe holul şcolii pentru a fi popularizate.
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