
PROGRAMUL "SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!"   

 Săptămâna  06. 04.2015 - 10.04.2015 

Primar  

 

Nr. 

crt 

Denumirea 
unitatii de 

invatamant 

ZIUA / ORA / CLASA Numele şi 
prenumele 

Cadrelor 
didactice 

implicate în 
activitate 

Locul de 
desfăşurare 

Parteneri Obiective 

Titlul activităţii propuse Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 

 

1.  Colegiul Național 
”Carol I” 

Activitati de ecologizare a  

spatiului verde din curtea 

scolii 

9,00-
12,00 

 
C.P. A 

    PURCĂREA 
(TEAU) GETA 

Curtea școlii Părinți 
Îngrijitorii 

școlii 

- ecologizarea spațiului 

verde din curtea școlii; 

- formarea la copii a unei 

atitudini pozitive față de 

păstrarea unui mediu curat 

și sănătos; 

- dezvoltarea deprinderilor 

de sădi și uda plantele. 

2.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Activitati dedicate 

Sarbatorii Pastelui 

 

 9,00-

12,00 

C.P. A 

 

   PURCĂREA 

(TEAU) GETA 

 

Sala de clasă Părinții - cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 

3.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

C.P. A 

   PURCĂREA 

(TEAU) GETA 

 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova 

Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

4.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Concursul Gazeta 

Matematica 

 

  8,30-

10,30 

C.P. A 

  PURCĂREA 

(TEAU) GETA 

 

Sala de clasă Părinți 

Gazeta 

Matematică 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 



 - formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

5.  Colegiul Național 

”Carol I” Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

C.P. A 

  PURCĂREA 

(TEAU) GETA 

 

Opera Română 

Craiova 

Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

6.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

13,00 

C.P. A 

 

 PURCĂREA 

(TEAU) GETA 

 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

7.  
 

Colegiul Național 

”Carol I” Vizionare film 

 

    9,00-

11,30 

C.P. A 

PURCĂREA 

(TEAU) GETA 

 

Cinema „Modern” 

Craiova 

Cinema 

„Modern” 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unui film; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

8.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Intalnire cu medicul 

stomatolog 

8,30-
10,30 

 
C.P. B 

 

    MANOLEA 

DANIELA 

Sala de clasă Medicul 

stomatolog 

Părinți 

- cunoașterea principalelor 

reguli de igienă dentară; 

- realizarea corectă a 

periajului dentar; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de profilaxia 

îmbolnăvirii dinților și 

gingiilor. 

9.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Drumetie in Parcul 

Romanescu 

10,30-
12,20 

 
C.P. B 

    MANOLEA 

DANIELA 

Parcul „Nicolae 

Romanescu” 

Craiova 

Părinți - cunoașterea obiectivelor 

turistice ale orașului nostru; 

- formarea unui 

comportament civilizat în 

timpul drumeției; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de petrecerea 

timpului liber prin drumeții.  

10.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Cum este sa lucrezi la 

Radio Horion? 

 8,30-

11,30 

C.P. B 

 

   MANOLEA 

DANIELA 

Redacția Radio 

Horion 

Director 

Radio 

Horion 

Redactori 

Angajați 

- familiarizarea cu ceea ce 

presupune munca de 

redactor radio; 

- cunoașterea cadrului și 

ustensilelor dintr-un studio 

radio; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de ocupația de 

redactor radio.  

11.  Colegiul Național 

”Carol I” Ce vreau sa devin cand voi 

 11,30-    MANOLEA Sala de clasă Părinți - familiarizarea cu ocupațiile 

părinților; 

- cunoașterea unor biografii 



fi mare? 12,30 

C.P. B 

DANIELA ocupaționale; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de alegerea și 

practicarea unei ocupații. 

12.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita la Muzeul de Stiinte 

ale Naturii(Planetarium) 

  8,30-

10,30 

C.P. B 

 

 MANOLEA 

DANIELA 

Muzeul Olteniei 

Craiova 

Secția de Științele 

naturii 

Muzeul 

Olteniei 

Craiova 

Secția de 

Științele 

naturii 

- familiarizarea cu Sistemul 

Solar; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de cunoaștere; 

- cultivarea curiozității 

științifice; 

- vizionarea unui film despre 

Sistemul nostru Solar. 

13.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Plimbare prin English Park   10,30-

12,30 

C.P. B 

  MANOLEA 

DANIELA 

English Park Părinți - cunoașterea obiectivelor 

turistice ale orașului nostru; 

- formarea unui 

comportament civilizat în 

timpul drumeției; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de petrecerea 

timpului liber prin drumeții. 

14.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Jocuri si stafete pe baza 

sportiva a scolii 

  

 8,30-

12,30 

C.P. B 

 

MANOLEA 

DANIELA 

Baza sportivă a 

școlii 

Părinți 

Profesori de 

educație 

fizică 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de dezvoltarea 

fizică armonioasă; 

- realizarea importanței 

jocului sportiv și al activității 

fizice pentru sănătatea fizică 

și mentală a omului; 

- realizarea unor reprize de 

jocuri sportive și ștafete. 

15.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Atelier de creatie (Felicitari 

si oua de Paste) 

  

 

 8,30-

11,30 

C.P. B 

MANOLEA 

DANIELA 

Casa Băniei Craiova Casa Băniei 

Craiova 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 

16.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita la fabrica de mobila 

MOBIRAPROD 

 

9,00-

12,00 

C.P. C 

 

  

  TOMA 

GEORGIANA 

Fabrica de mobila 

MOBIRAPROD 

 

Fabrica de 

mobila 

MOBIRAPRO

D 

 

- cunoașterea specificului 

unei fabrici de mobilă; 

- familiarizarea cu procesul 

tehnologic, ustensilele, 

mașinile și materialele de 

lucru dintr-o fabrică de 

mobilă; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 



17.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita la RAT CRAIOVA 

 

 9,00-

12,00 

C.P. C 

 

  

 TOMA 

GEORGIANA 

Sediul RAT 

CRAIOVA 

RAT 

CRAIOVA 

- cunoașterea specificului 

unei firme de transport în 

comun; 

- familiarizarea cu atribuțiile 

fieărui lucrător din cadrul 

unei firme de transport în 

comun; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

18.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 

12,30-

13,30 

C.P. C 

 

   

TOMA 

GEORGIANA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

19.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Concursul Gazeta 

Matematica 

 

  

8,30-

10,30 

C.P. C 

 

  

TOMA 

GEORGIANA 

Sala de clasă 
Părinți 

Gazeta 

Matematică 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

20.  Colegiul Național 

”Carol I” Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

C.P. C 

 

  

TOMA 

GEORGIANA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

21.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

  

 

 

9,00-
13,00 

C.P. C 

 TOMA 

GEORGIANA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

22.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionare film 

 

    9,00-

11,30 

C.P. C 

TOMA 

GEORGIANA 

Cinema „Modern” Cinema 

„Modern” 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unui film; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 



23.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Plantarea de răsaduri de 

flori în curtea şcolii 

 

8,30-

12,20 

C.P. D 

 

    

CHILOM ELIZA Curtea școlii 
Părinți 

Îngrijitorii 

școlii 

- ecologizarea spațiului 

verde din curtea școlii; 

- formarea la copii a unei 

atitudini pozitive față de 

păstrarea unui mediu curat 

și sănătos; 

- dezvoltarea deprinderilor 

de sădi și uda plantele. 

24.  Colegiul Național 

”Carol I” 

O minte sănătoasă într-un 

corp sănătos 

 

 

9,00-

12,00 

C.P. D 

 

   

CHILOM ELIZA Sala de clasă Părinți 

- cunoașterea importanței 

activității fizice pentru 

sănătatea fizică și mentală a 

omului; 

- practicarea zilnică 

execițiilor fizice și regulată a 

unui sport; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de stilul de 

viață activ și negative față 

de stilul sedentar. 

25.  Colegiul Național 

”Carol I” Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

C.P. D 

 

   CHILOM ELIZA 
Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

26.  Colegiul Național 

”Carol I” Concursul Gazeta 

matematicii 

 

  9,00-

10,30 

C.P. D 

 

  CHILOM ELIZA 
Sala de clasă 

Părinți 

Gazeta 

Matematică 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

27.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

C.P. D 

 

 CHILOM ELIZA 
Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

28.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

  9,00-

10,00 

C.P. D 

 

CHILOM ELIZA 
Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 



29.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Tradiţii şi obiceiuri de Paşte  

 

  

  8,30-

11,30 

C.P. D 

 

CHILOM ELIZA Sala de clasă Părinți 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 

30.  Colegiul Național 

”Carol I” 

„Să ne hrănim sănătos!” - 

dezbatere 

 

8,30-

10,30 

I A 

 

 

 

  

BISTRICEANU 

DENISA 

Cabinet medic 

nutriționist 

Medic 

nutriționist 

- familiarizarea cu 

principalele reguli de 

nutriție; 

- formarea unui 

comportament alimentar 

corect; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de o dietă 

echilibrată. 

31.  Colegiul Național 

”Carol I” 

„Și eu mănânc sănătos!” - 

activitate practică (sortarea 

unor alimente, alcătuirea 

unor meniuri sănătoasee, 

pregătirea unui mic dejun 

sănătos) 

 

10,30 - 

12,30 

I A 

 

 

  

  BISTRICEANU 

DENISA 

Cabinet medic 

nutriționist 

Medic 

nutriționist 

- familiarizarea cu 

principalele reguli de 

nutriție; 

- formarea unui 

comportament alimentar 

corect; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de o dietă 

echilibrată; 

- alcătuirea unor meniuri 

sănătoase pentru mesele 

principale ale zilei și pentru 

gustări. 

32.  Colegiul Național 

”Carol I” 

„Zâmbete cristaline” - vizită 

la un cabinet stomatologic 

 

 9,00-

12,00 

I A 

 

 

  

 BISTRICEANU 

DENISA 

Cabinet 

stomatologic 

Medic 

stomatolog 

- cunoașterea specificului 

unui cabinet stomatologic; 

- familiarizarea cu 

procedurile medicale, 

ustensilele și materialele de 

lucru dintr-un cabinet 

stomatologic; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

33.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare-audiție lecție-

concert (cu orchestră) 

 

 

12,30-

13,30 

I A 

 

   

BISTRICEANU 

DENISA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

34.  Colegiul Național 
Concursul Gazeta 

  

9,00-

10,30 

  

BISTRICEANU 
Sala de clasă 

Părinți 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 



”Carol I” Matematicii 

 

I A 

 

DENISA Gazeta 

Matematică 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

35.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

I A 

 

  

BISTRICEANU 

DENISA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

36.  Colegiul Național 

”Carol I” 

„Cum ne apărăm în caz de 

incendiu/cutremur” - 

instruire, vizionare filme 

tematice 

   9,00-

10,00 

I A 

 BISTRICEANU 

DENISA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare. 

 

37.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Simulare situații de urgență 

 

   10,00-

13,00 

I A 

 BISTRICEANU 

DENISA 

Sala de clasă 

Curtea școlii 

Cadre ISU - realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

38.  Colegiul Național 

”Carol I” 

„Legumele și fructele - 

prietenii noștri” - vizită la 

Serele Ișalnița 

 

 

   9,00-

13,00 

I A 

 

BISTRICEANU 

DENISA 

Serele Ișalnița Serele 

Ișalnița 

- cunoașterea specificului 

unei sere; 

- familiarizarea cu procesul 

tehnologic, ustensilele, 

mașinile și materialele de 

lucru dintr-o seră; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

39.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Drumul cărții - vizită la 

tipografie 

 

9,30-

12,30 

I B 

 

 

 

   

TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Tipografia Editurii 

Gazeta de Sud 

 

Tipografia 

Editurii 

Gazeta de 

Sud 

 

- cunoașterea specificului 

unei edituri  cu tipografie; 

- familiarizarea cu procesul 

tehnologic, ustensilele, 

mașinile și materialele de 

lucru dintr-o editură cu 

tipografie 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

40.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Să-i cunoaștem pe 

„Scorpionii negri”! - vizită la 

UM 01266 , Batalionul 20 

 

 9,00-

12,00 

I B 

 

   TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Batalionul 20 

infanterie Craiova 

Batalionul 

20 infanterie 

Craiova 

- cunoașterea specificului 

unei unități militare; 

- familiarizarea cu atribuțiile 

și responsabilitățile 

personalului dintr-o unitate 

militară 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 



 responsabilitate; 

- cultivarea patriotismului și 

a respectului față de soldații 

noștri. 

41.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionare-audiție lecție-

concert (cu orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

I B 

 

   TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

42.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Concursul Gazeta 

Matematicii 

 

  9,00-

10,30 

I B 

 

  TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Sala de clasă 
Părinți 

Gazeta 

Matematică 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

43.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

I B 

  TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

44.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

10,00 

I B 

 

 

 TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

45.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Convorbire cu un parinte 

duhovnic - vizită la biserica 

parohială „Sfânta Treime” 

din Craiova 

 

   10,30-

12,00 

I B 

 

 TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Biserica parohială 

„Sfânta Treime” din 

Craiova 

 

Preot 

duhovnic 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 

46.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Să ne cunoaștem portul 

popular! - vizită la Casa 

    9,00-

10,00 
TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Casa Băniei 

 

Casa Băniei 

 

- cunoașterea posibilității de 

petrecere a timpului liber 

prin vizitarea unor muzee; 

- trezirea interesului pentru 

cunoaștere; 



Băniei 

 

I B - formarea unei atitudini 

pozitive față de o 

comportare civilizată în 

spațiile publice. 

47.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Să ne cunoaștem 

obiectivele turistice locale! 

- drumeție în Parcul 

„Nicolae Romanescu” din 

Craiova 

    10,00-

14,00 

I B 

TUDORAN 

SIMONA-

CECILIA 

Parcul „Nicolae 

Romanescu” din 

Craiova 

Părinți - cunoașterea obiectivelor 

turistice ale orașului nostru; 

- formarea unui 

comportament civilizat în 

timpul drumeției; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de petrecerea 

timpului liber prin drumeții.  

48.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

I C 

 

 

    BARBU IRINA Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

49.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Concursul 

„Comunicare.Ortografie.ro

” 

 

 9,00-

12,00 

I C 

 

 

   BARBU IRINA Școala „Nicolae 

Romanescu” 

Craiova 

Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

lingvistice și literare 

superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

50.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

I C 

 

 

   BARBU IRINA Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

51.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizită Muzeul Olteniei şi 

Secţia de Ştiinţe ale naturi 

  9,00-

11,00 

I C 

  BARBU IRINA Muzeul Olteniei 

Secţia de Ştiinţe ale 

naturii 

Muzeul 

Olteniei 

Secţia de 

Ştiinţe ale 

naturii 

- cunoașterea posibilității de 

petrecere a timpului liber 

prin vizitarea unor muzee; 

- trezirea interesului pentru 

cunoaștere; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de o 

comportare civilizată în 

spațiile publice. 



52.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

I C 

  BARBU IRINA Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

53.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

10,00 

I C 

 

 

 BARBU IRINA Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

54.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionarea unui film de 

desene animate-Cinema 

Patria 

   10,00-

12,00 

I C 

 BARBU IRINA Cinema Patria 

 

Cinema 

Patria 

 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unui film; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

55.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizită la Şcoala Particulară 

Ethos 

    9,00-

12,00 

I C 

 

BARBU IRINA Şcoala Particulară 

Ethos 

Şcoala 

Particulară 

Ethos 

- cunoșterea unei alte școli 

decât cea în care învață; 

- realizarea de noi conexiuni 

sociale cu elevi din noua 

școală; 

- cultivarea unei atitudini de 

toleranță și respect față de 

copiii care învață în alte 

școli. 

56.  Colegiul Național 

”Carol I” 
In vizita la biblioteca şcolii - 

vizionare poveşti 

 

9,00-

12,00 

I D 

 

 

    MICU CARLA Biblioteca școlii Doamnele 

bibliotecare 

- cunoașterea specificului 

unei biblioteci; 

- familiarizarea cu atribuțiile 

și responsabilitățile 

doamnelor bibliotecare; 

- cultivarea respectului față 

de munca de bibliotecar; 

- trezirea intersului pentru 

lectură ca modalitate de 

recreere activă și sursă de 

cunoaștere. 

57.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Invierea Domnului - 

Semnificaţia Pastelui 

 

 9,00-

12,00 

I D 

 

   MICU CARLA Sala de clasă Părinți - cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 



58.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

I D 

 

   MICU CARLA Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

59.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Concursul Gazeta 

Matematicii 

 

  9,00-

10,30 

I D 

 

  MICU CARLA Sala de clasă 
Părinți 

Învățători de 

la seriile 

paralele 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

60.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

I D 

  MICU CARLA Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

61.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

10,00 

I D 

 

 

 MICU CARLA Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

62.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizita la fabrica de 

îngheţată TOP GEL 

 

    9,00- 

12,00 

I D 

 

 

MICU CARLA Fabrica de 

înghețată TOP GEL 

Fabrica de 

înghețată 

TOP GEL 

- cunoașterea specificului 

unei fabrici de înghețată; 

- familiarizarea cu procesul 

tehnologic, ustensilele, 

mașinile și materialele de 

lucru dintr-o fabrică de 

înghețată; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

63.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

9,00-

12,00 

II A 

 

    MIREA 

VALERIA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 



64.  Colegiul Național 

”Carol I” 

“Ne pregatim pentru 

Paste!” (Intalnire de suflet 

cu preotul duhovnic) 

 

 10,00-

12,00 

II A 

 

   MIREA 

VALERIA 

Biserica “Sf. 

Treime” 

 

Preot 

duhovnic 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de Spovedanie 

și Împărtășanie. 

65.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

12,30-

13,30 

II A 

 

   

MIREA 

VALERIA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

66.  Colegiul Național 

”Carol I” 
“Intampinam Pastele in 

culori!” 

  

9,30-

11,00 

II A 

 

  

MIREA 

VALERIA 

Sala de clasă 
Părinți 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

67.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

II A 

 

  

MIREA 

VALERIA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

68.  Colegiul Național 

”Carol I” 
Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

   9,00-

10,00 

II A 

 

 

 MIREA 

VALERIA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

69.  Colegiul Național 

”Carol I” 
,,Marele ecran si eroii lui’’ 

   

10,00-
12,30 

II A 

 

 MIREA 

VALERIA 

Cinema „Modern” Cinema 

„Modern” 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unui film; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 



70.  Colegiul Național 

”Carol I” 

“Mens sana in corpore 

sano” 

Activităţi de educaţie 

pentru sănătate şi stil de 

viaţă sănătos: 

,,,Să ne hrănim inteligent!’’- 

să realizeze piramida 

alimentelor 

 

   9,00-

12,30 

II A 

MIREA 

VALERIA 

Sala de clasă Părinți 

Medic 

- cunoașterea importanței 

activității fizice pentru 

sănătatea fizică și mentală a 

omului; 

- practicarea zilnică 

execițiilor fizice și regulată a 

unui sport; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de stilul de 

viață activ și negative față 

de stilul sedentar. 

71.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

II B 

 

 

   

ISBICEANU 

VICTORIA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

72.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare film cinema 

Modern 

 

12,00-

13,00 

II B 

 

 

  

ISBICEANU 

VICTORIA 

Cinema „Modern” Cinema 

„Modern” 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unui film; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

73.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita redactia Gazeta de 

Sud 

 

 9,00-

12,00 

II B 

 

 

   ISBICEANU 

VICTORIA 

Redactia Gazetei de 

Sud 

 

Redactia 

Gazetei de 

Sud 

 

- cunoașterea specificului 

unei redacții de ziar; 

- familiarizarea cu procesul, 

ustensilele, mașinile și 

materialele de lucru dintr-o 

redacție de ziar; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

74.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

II B 

 

  

 ISBICEANU 

VICTORIA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

75.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul Gazeta 

Matematicii 
 

 9,00-

10,30 

 

 ISBICEANU 

VICTORIA 

Sala de clasă 
Părinți 

Învățători de 

la seriile 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 



 II B 

 

paralele unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

76.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 
  

11,00-

13,30 

II B 

  

ISBICEANU 

VICTORIA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

77.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

  

 

9,00-

10,00 

II B 

 

 

 

ISBICEANU 

VICTORIA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

78.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita cofetaria Vivien 

 

   10,00-

12,00 

II B 

 

 

 ISBICEANU 

VICTORIA 

Cofetăria Vivien Cofetăria 

Vivien 

- cunoașterea specificului 

unui laborator de patiserie; 

- familiarizarea cu procesul 

tehnologic, ustensilele, 

mașinile și materialele de 

lucru dintr-un laborator de 

patiserie; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

79.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Prezentare limba si cultura 

japoneza (prof. japoneza) 

 

   

 

9,00-

10,00 

II B 

 

 

ISBICEANU 

VICTORIA 

Sala de clasă Profesor de 

limba 

japoneză 

- familiarizarea cu 

specificului culturii și 

civilizației japoneze; 

- cunoașterea câtova 

cuvinte și expresii uzuale 

japoneze; 

- cultivarea respectului față 

de alte culturi decât cea 

proprie și a toleranței 

pentru diversitate. 

 

80.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Plimbare prin parcul N. 

Romanescu 

 

 

   10,30-

12,30 

II B 

 

ISBICEANU 

VICTORIA 

Parcul „Nicolae 

Romanescu” 

Craiova 

Părinți 

- cunoașterea obiectivelor 

turistice ale orașului nostru; 

- formarea unui 

comportament civilizat în 

timpul drumeției; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de petrecerea 

timpului liber prin drumeții.  



81.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

III A 

 

 

   

POPA 

FLORENTINA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

82.  Colegiul Național 

”Carol I” 

De vorbă cu preotul 

duhovnic-vizită 

 

 9,00-

12,00 

III A 

 

 

  

POPA 

FLORENTINA 

Biserica Brândușa 

 

Preot 

duhovnic 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de Spovedanie 

și Împărtășanie. 

83.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

III A 

 

 

  POPA 

FLORENTINA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

84.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul Gazeta 

Matematicii 

 

  9,00-

10,30 

III A 

 

  POPA 

FLORENTINA 

Sala de clasă 
Părinți 

Gazeta 

Matemtică 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

85.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

 

 11,00-

13,30 

III A 

  

POPA 

FLORENTINA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

86.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

  

 9,00-

10,00 

III A 

 

 

 

POPA 

FLORENTINA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 



87.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Masa de Paști-activitate 

practică 

 

  

 

 9,00-

11,00 

III A 

 

POPA 

FLORENTINA 

Sala de clasă Părinți 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 

88.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

III B 

 

 

 

  

VELIȘCU 

LIANA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

89.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Minte sanatoasa in corp 

sanatos!- plimbare cu 

bicicletele  

 9,00-

12,00 

III B 

 

  

VELIȘCU 

LIANA 

Parcul Tineretului 

Craiova Părinți 

- cunoașterea obiectivelor 

turistice ale orașului nostru; 

- formarea unui 

comportament civilizat în 

timpul drumeției; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de petrecerea 

timpului liber prin drumeții.  

90.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

III B 

 

 

  

VELIȘCU 

LIANA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

91.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul Gazeta 

Matematicii 

 

  9,00-

10,30 

III B 

 

  

VELIȘCU 

LIANA 

Sala de clasă 
Părinți 

Învățători de 

la seriile 

paralele 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

92.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

  11,00-

13,30 

III B 

  

VELIȘCU 

LIANA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

93.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

  

 

9,00-

13,00 

 

VELIȘCU 

LIANA 

Sala de clasă 

Sala de festivități Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 



incendiu 

 

III B 

 

 

Curtea școlii 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

94.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Tehnici de incondeiere a 

oualor-Obiceiuri si traditii 

de Paste 

 

  

 

 9,00-

12.00 

III B 

 

VELIȘCU 

LIANA 

Sala de clasă Părinți 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 

95.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

III C 

 

  

  BOGDAN 

ECATERINA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

96.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul 

„Comunicare.Ortografie.ro

” 

 

 9,00-

12,00 

III C 

 

  

 BOGDAN 

ECATERINA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

lingvistice și literare 

superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

97.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 

12,30-

13,30 

III C 

 

   

BOGDAN 

ECATERINA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

98.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul Gazeta 

Matematicii 

 

  

9,00-

10,30 

III C 

 

  

BOGDAN 

ECATERINA 

Sala de clasă 
Părinți 

Învățători de 

la seriile 

paralele 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

99.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța   11,00-

13,30 

  

BOGDAN 
Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 



Dorothy” III C ECATERINA Craiova - petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

100.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

13,00 

III C 

 

 

 BOGDAN 

ECATERINA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

101.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Traditii de Sf. Pasti 

 

    

9,00-

12,30 

III C 

 

BOGDAN 

ECATERINA 

Muzeul de 

Etnografie 

 

Muzeul de 

Etnografie 

 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 

102.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

III D 

 

   

 RISTEA 

MIHAELA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

103.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Ce ne aduce 

iepurasul?(traditii si 

obiceiuri de Paste) 

 

 10,00-

12,00 

III D 

 

  

 RISTEA 

MIHAELA 

Sala de clasă Părinți 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 

104.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 12,30-

13,30 

III D 

 

  

 RISTEA 

MIHAELA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

105.  Colegiul Național 

”Carol I” 

,, Carte frumoasă, cinste cui  

te-a scris" 

  10,00-

11,00 

 

 RISTEA 

MIHAELA 

Biblioteca școlii 
Doamnele 

bibliotecare 

- cunoașterea specificului 

unei biblioteci; 

- familiarizarea cu atribuțiile 

și responsabilitățile 

doamnelor bibliotecare; 



 III D 

 

 

- cultivarea respectului față 

de munca de bibliotecar; 

- trezirea intersului pentru 

lectură ca modalitate de 

recreere activă și sursă de 

cunoaștere. 

106.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

III D 

 

 RISTEA 

MIHAELA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

107.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

13,00 

III D 

 

 RISTEA 

MIHAELA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

108.  Colegiul Național 

”Carol I” 

,,Mănânc sănătos, cresc   

sănătos'' 

 

    9,00-

10,30 

III D 

 

 

RISTEA 

MIHAELA 

Sala de clasă Medic 

- familiarizarea cu 

principalele reguli de 

nutriție; 

- formarea unui 

comportament alimentar 

corect; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de o dietă 

echilibrată. 

109.  Colegiul Național 

”Carol I” 

,,Copilarie fara violenta'' 

 

    11,00-

12,00 

III D 

 

 

RISTEA 

MIHAELA 

Sala de clasă Părinți 

- familiarizarea cu 

modalitățile prin care se 

poate exprima violența 

împotriva copilului; 

- cunoașterea principalelor 

mijloace de semnalare 

organelor/persoanelor în 

drept a actelor de violență 

îndreptate împotriva 

copilului; 

- cultivarea unei atitudini de 

toleranță față de ceilalți și 

de rezolvare pașnică a 

conflictelor ivite accidental 

și/sau intenționat. 

110.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

9,00-

12,00 

  

  STERPU 

IONELA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 



 III E 

 

Nomina condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

111.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul 

„Comunicare.Ortografie.ro

” 

 

 9,00-

12,00 

III E 

 

  

 STERPU 

IONELA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

lingvistice și literare 

superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

112.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 

12,30-

13,30 

III E 

 

   

STERPU 

IONELA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

113.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul Gazeta 

Matematicii 

 

  

9,00-

10,30 

III E 

 

  

STERPU 

IONELA 

Sala de clasă 
Părinți 

Învățători de 

la seriile 

paralele 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

114.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

III E 

 

  

STERPU 

IONELA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

115.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

13,00 

III E 

 

 

 STERPU 

IONELA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

116.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare film 3D 

 

    

9,00-

11,30 
STERPU 

IONELA 

Cinema Patria 

 

Cinema 

Patria 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unui film; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 



III E  
constructiv. 

117.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

IV A 

 

  

  DORAN 

MARIA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

118.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul 

„Comunicare.Ortografie.ro

” 

 

 9,00-

12,00 

IV A 

 

 

  

 DORAN 

MARIA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

lingvistice și literare 

superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

119.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 

12,30-

13,30 

IV A 

 

   

DORAN 

MARIA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

120.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita la fabrica de 

inghetata TOP GEL 

 

  

9,00-

10,30 

IV A 

 

 

  

DORAN 

MARIA 

Fabrica de 

inghetata TOP GEL Fabrica de 

inghetata 

TOP GEL 

- cunoașterea specificului 

unei fabrici de înghețată; 

- familiarizarea cu procesul 

tehnologic, ustensilele, 

mașinile și materialele de 

lucru dintr-o fabrică de 

înghețată; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

121.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

IV A 

 

  

DORAN 

MARIA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

122.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

   9,00-

13,00 

IV A 

 DORAN 

MARIA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 



  

 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

123.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita la sediul ziarului 

Gazeta de Sud 

 

    9,00-

10,30 

IV A 

 

 

DORAN 

MARIA 

Sediul ziarului 

Gazeta de Sud 

Redacția 

ziarului 

Gazeta de 

Sud 

- cunoașterea specificului 

unei redacții de ziar; 

- familiarizarea cu procesul 

de editare, ustensilele, 

mașinile și materialele de 

lucru dintr-o redacție de 

ziar; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

124.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita la cabinetul medical 

Ortoprofil 

 

    11,00-

12,00 

IV A 

 

 

DORAN 

MARIA 

Cabinetul medical 

Ortoprofil 

Cabinetul 

medical 

Ortoprofil 

- cunoașterea specificului 

unui cabinet ortopedic; 

- familiarizarea cu 

procedurile medicale, 

ustensilele și materialele de 

lucru dintr-un cabinet 

ortopedic; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față muncă și 

responsabilitate. 

125.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

IV B 

 

    

RADA 

CATARGENA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

126.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Excursie Cosesti  

 

 7,30-

19,00 

IV B 

 

   

RADA 

CATARGENA 

Cosești Părinți 

Tabăra 

pentru copii 

Cosești-

Argeș 

- cunoașterea obiectivelor 

turistice ale orașului nostru; 

- formarea unui 

comportament civilizat în 

timpul drumeției; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de petrecerea 

timpului liber prin drumeții.  

127.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Incondeierea oualor 

 

  8,30-

10,30 

IV B 

 

  

RADA 

CATARGENA 

Sala de clasă Părinți 

- cunoașterea semnificației 

religioase a zilei de Paști; 

- cunoașterea tradițiilor 

religioase și populare 

românești legate de 

sărbătoarea Paștelui; 

- formarea deprinderilor de 

încondeiere a ouălor de 

Paști. 



128.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

IV B 

  

RADA 

CATARGENA 

Opera Română 

Craiova 

Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

129.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

13,00 

IV B 

 

 

 

RADA 

CATARGENA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

130.  Colegiul Național 

”Carol I” 

La film - vizionare      9,00-

10,30 

IV B 

RADA 

CATARGENA 

Cinema Patria 

 

Cinema 

Patria 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unui film; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

131.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

IV C 

 

  

  BRĂTAN 

ELENA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

132.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul 

„Comunicare.Ortografie.ro

” 

 

 9,00-

12,00 

IV C 

 

  

 BRĂTAN 

ELENA 

Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

lingvistice și literare 

superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

133.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 

12,30-

13,30 

IV C 

 

   

BRĂTAN 

ELENA 

Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

134.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul Gazeta 
  

9,00-

10,30 

  

BRĂTAN 
Sala de clasă 

Părinți 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 



Matematicii 

 

IV C 

 

ELENA Învățători de 

la seriile 

paralele 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

135.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

IV C 

 

  

BRĂTAN 

ELENA 

Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

136.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

10,00 

IV C 

 

 

 BRĂTAN 

ELENA 

Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

137.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita la Muzeul Olteniei 

 

   10,00-

12,00 

IV C 

 

 BRĂTAN 

ELENA 

Muzeul Olteniei Muzeul 

Olteniei 

- cunoașterea posibilității de 

petrecere a timpului liber 

prin vizitarea unor muzee; 

- trezirea interesului pentru 

cunoaștere; 

- formarea unei atitudini 

pozitive față de o 

comportare civilizată în 

spațiile publice. 

138.  Colegiul Național 

”Carol I” 

"Bucurie si sanatate" - 

drumetie 

 

    9,00-

12,00 

IV C 

 

BRĂTAN 

ELENA 

Parcul Romanescu 

 

Părinți 

 

- cunoașterea obiectivelor 

turistice ale orașului nostru; 

- formarea unui 

comportament civilizat în 

timpul drumeției; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de petrecerea 

timpului liber prin drumeții.  

139.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul „Fii inteligent la 

matematica” 

 

9,00-

12,00 

IV D 

 

  

  NICA ISABELLA Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

140.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul 

„Comunicare.Ortografie.ro

” 

 9,00-

12,00 

IV D 

  

 NICA ISABELLA Sala de clasă Părinți 

Editura 

Nomina 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

lingvistice și literare 

superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 



 
unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

141.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionare lecție-concert (cu 

orchestră) 

 

 

12,30-

13,30 

IV D 

 

   

NICA ISABELLA 
Filarmonica 

„Oltenia” Craiova Filarmonica 

„Oltenia” 

Craiova 

- familiarizarea cu aspecte 

importante legate de un 

concert simfonic și de 

componența și activitatea 

unei orchestre; 

- formarea unui 

comportament adecvat 

audierii unui concert 

simfonic. 

142.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Concursul Gazeta 

Matematicii 

 

  

9,00-

10,30 

IV D 

 

  

NICA ISABELLA 
Sala de clasă 

Părinți 

Gazeta 

Matematicii 

- cunoașterea nivelului 

cunoștințelor și abilităților 

matematice superioare; 

- familiarizarea cu regulile și 

condițiile de desfășurare ale 

unui concurs școlar; 

- formarea unui spirit 

competitiv constructiv. 

143.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizionarea piesei „Micuța 

Dorothy” 

 

  11,00-

13,30 

IV D 

 

  

NICA ISABELLA 
Opera Română 

Craiova Opera 

Română 

Craiova 

- formarea unui 

comportament adecvat 

vizionării unei piese de 

operetă; 

- petrecerea timpului liber 

într-un mod plăcut și 

constructiv. 

144.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Instruire ISU și simulare de 

cutremur urmat de 

incendiu 

 

   9,00-

10,00 

IV D 

 

 

 NICA ISABELLA 
Sala de clasă 

Sala de festivități 

Curtea școlii 

Cadre ISU 

- cunoașterea principalelor 

reguli de comportare în caz 

de cutremur și incendiu în 

școală; 

- formarea 

comportamentului de 

răspuns prompt în caz de 

evacuare; 

- realizarea unei simulări de 

cutremur urmat de incendiu 

în școală. 

145.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita la Mc Donald's 

 

   11.30 - 

13.30 

IV D 

 NICA ISABELLA Mc Donald's Mc Donald's 

- formarea unui stil de 

comportare civilizată într-un 

local tip McDonald's; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de o hrănire 

sănătoasă, fără excese. 

146.  Colegiul Național 

”Carol I” 

Vizita in Parcul Poporului 

din Craiova 

 

    10,00 - 

13,30 

IV D 

 

NICA ISABELLA Parcul Poporului 

din Craiova 

Părinți 

- cunoașterea obiectivelor 

turistice ale orașului nostru; 

- formarea unui 

comportament civilizat în 

timpul drumeției; 

- cultivarea unei atitudini 

pozitive față de petrecerea 

timpului liber prin drumeții.  

 



 

DIRECTOR,  

PROF. THORWACHTER ALEXANDRINA 

RESPONSABILI COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR, 

PROF. TUDORAN SIMONA-CECILIA 

PROF. RISTEA MIHAELA 

 

 

 

 

 

 

 


