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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

ŞCOALA ALTFEL 2017-2018 

26 -30 martie 2018 

 
DENUMIREA PROIECTULUI: ”VREM, PUTEM, REUŞIM!” 

Obiectiv general: Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale elevilor din Şcoala Gimnazială ”Traian” Craiova  

Grup ţintă: 1100 elevi și preșcolarii din Şcoala Gimnazială „Traian” Craiova 

 

PROGRAM ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 
Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Ziua/Ora/Clasa Numele şi prenumele 

cadrelor didactice 

Locul desfăşurării Parteneri Obiective 

1.  Concursul Național 
 „Micii exploratori” 

LUNI 
8.00-10.00 – clasele 

primare 

 

Învățători  Școala Gimnazială 
„Traian” Craiova 

Editura Nomina 
ISJ Dolj 

- Valorificarea competențelor elevilor 
- Evaluarea cunoștințelor privind Științele naturii 

- Familiarizarea cu atmosfera de concurs 

- Încurajarea elevilor pentru pregătirea temeinică 

2.  ORAŞUL MEU, O OAZĂ 

A DIVERSITĂŢII 

- Vizite şi activităţi 

culturale 

- Vizite şi activităţi 

artistice 
- Vizite şi activităţi 

ştiinţifice 

 

LUNI 

 8.00-12.00 – clasele 

primare/preșcolare 

 

Învățători 

Profesori 

 

Filarmonica Oltenia 

Biblioteca Judeţeană 

Muzeul de Artă 

Muzeul de Istorie 

Muzeul de Ştiinţe 

ale Naturii 
Casa Băniei 

Cinematografe 

Parcul ”N. 
Romanescu” 

Grădina Botanica 

Teatrul Naţional 
Teatrul Liric 

Cluburi sportive 

Water Park 

Biblioteca Judeţeană 

Muzeul Olteniei 

Cinematografe 

Parcul ”N. Romanescu” 

Grădina Botanica 

Teatrul Naţional 
Teatrul Liric 

Alte instituții de 

cultură/artă/sport 
Instituții publice/ private 

Primăria Craiova 

- Dezvoltarea respectului faţă de comunitatea locală, faţă de instituţiile 

de cultură 

- Respectarea normelor de comportament în societate 

- Conştientizarea legăturii între sănătatea personală şi sănătatea 

mediului de viaţă 

- Identificarea şi utilizarea informaţiilor existente în instituţiile de 
cultură pentru dezvoltarea personală şi profesională, îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare 

3.  PRIMUL AJUTOR - CUM 

SALVĂM O VIAŢĂ? 

- Mese rotunde, dezbateri, 

întâlniri cu specialişti din 

domeniul Situaţiilor de 

urgenţă/Medical 

MARȚI 

8.00-12.00 – clasele 

primare/preșcolare 

Învățători 

Medici școlari/Asistente 

Cancelarie 

Săli de clasă 

Sala de sport 

Clinici medicale - însuşirea teoretică a noţiunilor de educaţie medicală şi de prim ajutor, 

de prevenire a afecţiunilor transmisibile, a accidentelor casnice, şcolare, 

rutiere; 

- conştientizarea importanţei apelului la 112, a riscului apelului fals, a 

obiceiurilor cu mare risc (droguri, alcool, tutun); 

- conşientizarea importanţei donării voluntare de sânge; 
- însuşirea noţiunilor teoretice privind prevenirea situaţiilor de urgenţă 

în şcoli şi în afara lor. 

- conştientizarea necesitatăţii acordării corecte a primului-ajutor; 

4.  PRIMUL AJUTOR - CUM 
SALVĂM O VIAŢĂ? 

- Ateliere de lucru: măsuri 

de prim ajutor 

MARȚI 
8.00-13.00 – clasele 

primare/preșcolare  

 

Învățători 
Profesori 

Coordonatori: 

Cotoi Dana 

Sala de sport 
Cancelarie 

ISU Oltenia 
Crucea Roşie 

- conştientizarea importanţei acordată  salvatorului, cât şi de siguranţa 
victimei; 

- experimentarea metodele ce vizează: verificarea semnelor vitale,  

poziţia stabilă, resuscitarea cardio-pulmonară; 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/


 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  “TRAIAN” CRAIOVA  

Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj 

Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro  

 Website: www.scoala-traian.ro  

 
Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Ziua/Ora/Clasa Numele şi prenumele 

cadrelor didactice 

Locul desfăşurării Parteneri Obiective 

 Deaconu Mirela - identificarea şi diferenţierea tipurilor de plăgi; 
- însuşirea practică a metodele de acordare a primului-ajutor; 

5.  Concursul Național 
 „Comunicare.Ortografie” 

MIERCURI 
8.00-10.00 – clasele 

primare 

 

Învățători  Școala Gimnazială 
„Traian” Craiova 

Editura Nomina 
ISJ Dolj 

- Valorificarea competențelor elevilor de comunicare în limba română  
- Evaluarea cunoștințelor de comunicare în limba română 

- Familiarizarea cu atmosfera de concurs 

- Încurajarea elevilor pentru pregătirea temeinică 

6.  COPIII AU TALENT 
- concurs de talente 

MIERCURI 
8.00-12.00 – clasele 

CP – a VIII-a 

+preșcolari 

Învățători 
Diriginți 

Profesori 

Persoane de contact/ 
Coordonatori: 

Aliman M - CP 

Bunăiașu A – clasa I 
Mirea M – clasa a II-a 

Ducu L – clasa a III-a 

Stănescu M – clasa a IV-a 

Scena din curtea 
școlii/ Sala de sport 

Asociația EduFor 
Craiova  

 

- stimularea creativităţii elevilor şcolii; 
- dezvoltarea simţului civic, sensibilizarea şi socializarea copiilor prin 

mijlocirea 

activităţilor artistice colective; 
- dezvoltarea abilităţilor artistice ale elevilor implicaţi; 

- valorificarea talentelor și intereselor elevilor; 

7.  EDUCAȚIA PENTRU 

CARIERĂ 

- Marketing personal 

MIRECURI 

8.00-13.00 – clasele 

primare, preșcolare 

 

Învățători 

Diriginți 

Profesori 

Persoană de contact/ 

Coordonator: Mirela Isuf 

Şcoala Gimnazială 

”Traian” Craiova – 

Săli de clasă 

CJRAE Dolj 

Asociaţia EduFor 

Craiova 

Dezvoltarea abilitatilor privind:  

- autocunoasterea si promovarea personală;  

- încrederea în sine; 

- stima de sine; 

- comunicarea și relații interpersonale; 

8.  ÎMPREUNĂ PENTRU 

SPORT! 
- Campionat de fotbal 

- Ateliere de dans 

JOI 

 8.00-12.00 – clasele 
primare 

Învățători 

Coordonatori: 
Crăciunoiu Liana, Ștefan 

Nicolae, Trașcă Ana-

Maria, Iorga Emil 

Şcoala Gimnazială 

”Traian” Craiova – 
sala de sport, 

terenurile de sport 

Asociația Comitetului de 

Părinți și Profesori ai 
Școlii Nr. 2 ”Traian” 

Craiova 

- Valorificarea şi încurajarea propriilor înclinaţii/ talente sportive;  

- Creşterea stimei de sine; 
- Dezvoltarea spiritului de echipă; 

- Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a sentimentului de 

fair-play; 
 

9.  COMUNICARE ȘI 

DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 
- Ateliere de lucru pentru 

dezvoltare personală 

JOI 

8.00-13.00 – clasele 

primare și preșcolare 

Învățători 

Persoană de contact/ 

Coordonator: Mirela Isuf 
 

Şcoala Gimnazială 

”Traian” Craiova – 

Săli de clasă 

CJRAE Dolj Asociaţia 

EduFor Craiova 
- Identificarea şi împărtăşirea emoţiilor proprii 

- Identificarea relației dintre gânduri și emoţii  

- Reglarea emoţiilor şi a comportamentului în situaţii-problemă  

- Formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală 

- Dezvoltarea capacităţii de rezolvarea paşnică a conflictelor 

10.  Concursul Național 

 „Fii inteligent la 

matematică” 

VINERI 

8.00-10.00 – clasele 

primare 
 

Învățători  Școala Gimnazială 

„Traian” Craiova 

Editura Nomina 

ISJ Dolj 

- Valorificarea competențelor matematice ale elevilor  

- Evaluarea cunoștințelor matematice 

- Familiarizarea cu atmosfera de concurs 
- Încurajarea elevilor pentru pregătirea temeinică 

11.  VREAU SĂ ŞTIU, 

VREAU SĂ FIU! 

-Vizite în școli 
partenere/licee  

-Întâlniri cu absolvenţi ai 

şcolii 
- Întâlniri cu specialişti din 

VINERI 

 8.00-13.00 – clasele 

primare, preșcolare 

Învățători 

Profesori  

Școli și licee din 

Craiova 

Şcoala Gimnazială 
”Traian” Craiova - 

sali de clasă 

Companii şi 
instituţii din Craiova 

Școli și licee din Craiova 

Companii şi instituţii din 

Craiova 
Cluburi sportive 

 

 

- Familiarizarea cu activităţile de licean, cu oportunităţile oferite de 

liceele pe care intenţionează să le urmeze; 

- Identificarea abilităţilor pe care trebuie să le posede pentru a face 
faţă cu succes vieţii de licean; 

- Prezentarea unor profesii preferate; 

- Prezentarea activităţilor din aria profesiei alese; 
- Identificarea abilităţilor necesare pentru profesiile preferate; 
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Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Ziua/Ora/Clasa Numele şi prenumele 

cadrelor didactice 

Locul desfăşurării Parteneri Obiective 

diferite domenii 
- Vizite tematice în 

companii şi instituţii 

Cluburi sportive 
 

 

- Prezentarea avantajelor şi dezavantajelor profesiilor;. 

12.  ORAŞUL MEU, O OAZĂ 
A DIVERSITĂŢII 

- Vizite şi activităţi 

culturale 
- Vizite şi activităţi 

artistice 

- Vizite şi activităţi 
ştiinţifice 

 

VINERI 
 8.00-12.00 – clasele 

primare/preșcolare 

 

Învățători 
Profesori 

 

Filarmonica Oltenia 
Biblioteca Judeţeană 

Muzeul de Artă 

Muzeul de Istorie 
Muzeul de Ştiinţe 

ale Naturii 

Casa Băniei 
Cinematografe 

Parcul ”N. 

Romanescu” 
Grădina Botanica 

Teatrul Naţional 

Teatrul Liric 
Cluburi sportive 

Water Park 

Biblioteca Judeţeană 
Muzeul Olteniei 

Cinematografe 

Parcul ”N. Romanescu” 
Grădina Botanica 

Teatrul Naţional 

Teatrul Liric 
Alte instituții de 

cultură/artă/sport 

Instituții publice/ private 
Primăria Craiova 

- Dezvoltarea respectului faţă de comunitatea locală, faţă de instituţiile 
de cultură 

- Respectarea normelor de comportament în societate 

- Conştientizarea legăturii între sănătatea personală şi sănătatea 
mediului de viaţă 

- Identificarea şi utilizarea informaţiilor existente în instituţiile de 

cultură pentru dezvoltarea personală şi profesională, îmbunătăţirea 
rezultatelor şcolare 
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PROGRAM ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 

 
Nr. crt. Titlul activităţii Ziua/Ora/Clasa Numele şi prenumele 

cadrelor didactice 

Locul desfăşurării Parteneri Obiective 

1.  ORAŞUL MEU, O 
OAZĂ A 

DIVERSITĂŢII 

- Vizite şi activităţi 

culturale 

- Vizite şi activităţi 

artistice 
- Vizite şi activităţi 

ştiinţifice 

 

LUNI 
 12.00-17.00 – clasele 

gimnaziale 

 

Gimnaziu: 11.00-12.00 - 

Vizionare spectacol 

Filarmonica Oltenia 

Diriginți 
Profesori 

Persoană de contact/ 

Coordonator: Poema 

Dondoe 

Filarmonica Oltenia 
Biblioteca Judeţeană 

Muzeul de Artă 

Muzeul de Istorie 

Muzeul de Ştiinţe ale 

Naturii 

Casa Băniei 
Cinematografe 

Parcul ”N. Romanescu” 

Grădina Botanica 
Teatrul Naţional 

Teatrul Liric 

Cluburi sportive 
Water Park 

Biblioteca Judeţeană 
Muzeul Olteniei 

Cinematografe 

Parcul ”N. Romanescu” 

Grădina Botanica 

Teatrul Naţional 

Teatrul Liric 
Alte instituții de 

cultură/artă/sport 

Instituții publice/ 
private 

Primăria Craiova 

- Dezvoltarea respectului faţă de comunitatea locală, faţă de instituţiile 
de cultură 

- Respectarea normelor de comportament în societate 

- Conştientizarea legăturii între sănătatea personală şi sănătatea 

mediului de viaţă 

- Identificarea şi utilizarea informaţiilor existente în instituţiile de 

cultură pentru dezvoltarea personală şi profesională, îmbunătăţirea 
rezultatelor şcolare 

2.  CUNOAȘTE ȘI 

PROTEJEAZĂ 
PATRIMONIUL 

CULTURAL 

NAȚIONAL 

LUNI  

12.00 – 14.00: clasa 5A 
14.00-16.00: clasele 6A, 

6B 

 

Diriginți 

Profesori de istorie, 
geografie, educație 

socială, religie 

Coordonator/ 
persoană de contact: 

Aida Stoian 

Școala Gimnazială 

„Traian” Craiova 

Fundația Colegiul XXI 

IGPR-Direcția de 
Investigații Criminale 

IPJ Dolj 

- Dezvoltarea respectului faţă de patrimoniul cultural național 

- Dezvoltarea interesului privind protejarea patrimoniului cultural 
national 

- Identificarea şi utilizarea informaţiilor existente în instituţiile de 

cultură pentru dezvoltarea personală şi profesională, îmbunătăţirea 
rezultatelor şcolare 

3.  ÎMPREUNĂ PENTRU 
SPORT! 

- Campionat de baschet 

fete 

LUNI 
12.00-18.00 – clasele 

gimnaziale 

Învățători 
Diriginți 

Coordonatori: 

Crăciunoiu Liana, 
Ștefan Nicolae, 

Trașcă Ana-Maria  

Şcoala Gimnazială 
”Traian” Craiova – sala 

de sport, terenurile de 

sport 

Asociația Comitetului 
de Părinți și Profesori ai 

Școlii Nr. 2 ”Traian” 

Craiova 

- Valorificarea şi încurajarea propriilor înclinaţii/ talente sportive;  
- Creşterea stimei de sine; 

- Dezvoltarea spiritului de echipă; 

- Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a sentimentului de 
fair-play; 

4.  CUNOAȘTE ȘI 

PROTEJEAZĂ 
PATRIMONIUL 

CULTURAL 

NAȚIONAL 

MARȚI 

12.00-14.00:  
clasele 6C, 6D 

Diriginți 

Profesori de istorie, 
geografie, educație 

socială, religie 

Coordonator/ 
persoană de contact: 

Stoian 

Școala Gimnazială 

„Traian” Craiova 

Fundația Colegiul XXI 

IGPR-Direcția de 
Investigații Criminale 

IPJ Dolj 

- Dezvoltarea respectului faţă de patrimoniul cultural național 

- Dezvoltarea interesului privind protejarea patrimoniului cultural 
national 

- Identificarea şi utilizarea informaţiilor existente în instituţiile de 

cultură pentru dezvoltarea personală şi profesională, îmbunătăţirea 
rezultatelor şcolare 

5.  ÎMPREUNĂ PENTRU 
SPORT! 

- Campionat de fotbal 

- Ateliere de dans 

MARȚI 
12.00-18.00 – clasele 

gimnaziale 

Învățători 
Diriginți 

Coordonatori: 

Crăciunoiu Liana, 
Ștefan Nicolae, 

Trașcă Ana-Maria  

Şcoala Gimnazială 
”Traian” Craiova – sala 

de sport, terenurile de 

sport 

Asociația Comitetului 
de Părinți și Profesori ai 

Școlii Nr. 2 ”Traian” 

Craiova 

- Valorificarea şi încurajarea propriilor înclinaţii/ talente sportive;  
- Creşterea stimei de sine; 

- Dezvoltarea spiritului de echipă; 

- Manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a sentimentului de 
fair-play; 

6.  EDUCAȚIA PENTRU 

CARIERĂ 
- Autocunoașterea – 

primul pas în alegerea 

MARȚI  

9.00– 11.00: clasele a 
VII-a, VIII-a - CJRAE 

11.00-13.00: clasele a 

Profesori diriginţi 

Coordonator/ 
persoană de contact: 

Mirela Isuf 

CJRAE Dolj 

 

CJRAE Dolj - Identificarea aptitudinilor individuale; 

- Identificarea intereselor vocaţionale; 
- Identificarea profilurilor ocupaţionale potrivite; 

- Orientarea în alegerea unei specializări potrivite la liceu 
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Nr. crt. Titlul activităţii Ziua/Ora/Clasa Numele şi prenumele 

cadrelor didactice 

Locul desfăşurării Parteneri Obiective 

carierei (testare 
psihologică) 

VII-a, VIII-a - CJRAE 

7.  COPIII AU TALENT 
- concurs de talente 

MIERCURI 
8.00-12.00 – clasele CP 

– a VIII-a +preșcolari 

Învățători 
Diriginți 

Profesori 

Persoane de 
contact/Coordonatori: 

Aliman Monica - CP 

Bunăiașu Anca – 
clasa I 

Mirea Mariana – 

clasa a II-a 
Ducu Loredana – 

clasa a III-a 

Stănescu Mihaela – 
clasa a IV-a 

Scena din curtea școlii/ 
Sala de sport 

Asociația EduFor 
Craiova  

 

- stimularea creativităţii elevilor şcolii; 
- dezvoltarea simţului civic, sensibilizarea şi socializarea copiilor prin 

mijlocirea 

activităţilor artistice colective; 
- dezvoltarea abilităţilor artistice ale elevilor implicaţi; 

- valorificarea talentelor și intereselor elevilor; 

8.  ECDL: 

- Quiz ECDL 

- Concurs  

MIERCURI:  

12.00 – 13.00: clasele 

VI-a 

13.00-14.00: clasele a 

VII-a 
14.00-15.00: clasele a 

VIII-a 

Diriginți 

Profesori: 

Coordonator/ 

persoană de contact: 

Olivia Bercea 
 

Laboratorul de 

informatică 

ECDL România - Familiarizarea elevilor cu modalitatea de testare ECDL 

- Creșterea interesului pentru studiul disciplinei TIC 

- Valorizarea competențelor digitale ale elevilor 

- Evaluarea nivelului competențelor digitale ale elevilor 

9.  COMUNICARE ȘI 

DEZVOLTARE 
PERSONALĂ 

- Ateliere de lucru pentru 

dezvoltare personală 

MIERCURI 

12.00-18.00 – clasele 
gimnaziale 

Diriginți 

Profesori 
Persoană de contact/ 

Coordonator: Mirela 

Isuf 
 

Şcoala Gimnazială 

”Traian” Craiova – Săli 
de clasă 

CJRAE Dolj Asociaţia 

EduFor Craiova 
- Identificarea şi împărtăşirea emoţiilor proprii 

- Identificarea relației dintre gânduri și emoţii  

- Reglarea emoţiilor şi a comportamentului în situaţii-problemă  

- Formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală 

- Dezvoltarea capacităţii de rezolvarea paşnică a conflictelor 

10.  PRIMUL AJUTOR - 

CUM SALVĂM O 

VIAŢĂ? 
- Mese rotunde, 

dezbateri, întâlniri cu 

specialişti din domeniul 
Situaţiilor de 

urgenţă/Medical 

JOI 

12.00-18.00 – clasele 

gimnaziale 
 

Diriginți 

Profesori 

Medici 
școlari/Asistente 

 

Cancelarie 

Săli de clasă 

Sala de sport 

ISU Oltenia 

Crucea Roşie 

Clinici medicale 

- însuşirea teoretică a noţiunilor de educaţie medicală şi de prim 

ajutor, de prevenire a afecţiunilor transmisibile, a accidentelor casnice, 

şcolare, rutiere; 
- conştientizarea importanţei apelului la 112, a riscului apelului fals, a 

obiceiurilor cu mare risc (droguri, alcool, tutun); 

- conşientizarea importanţei donării voluntare de sânge; 
- însuşirea noţiunilor teoretice privind prevenirea situaţiilor de urgenţă 

în şcoli şi în afara lor. 

- conştientizarea necesitatăţii acordării corecte a primului-ajutor; 

11.  PRIMUL AJUTOR - 

CUM SALVĂM O 

VIAŢĂ? 
- Ateliere de lucru: 

măsuri de prim ajutor 

 

JOI 

12.00-18.00 – clasele 

gimnaziale 
 

Program ateliere: 

12.00-13.00: cls a V-a 
13.00-14.00: cls a VI-a 

Diriginți 

Profesori 

Coordonatori: 
Mustafa Dumitru 

Stancu Mirela 

 

Sala de sport ISU Oltenia 

Crucea Roşie 

- conştientizarea importanţei acordată  salvatorului, cât şi de siguranţa 

victimei; 

- experimentarea metodele ce vizează: verificarea semnelor vitale,  
poziţia stabilă, resuscitarea cardio-pulmonară; 

- identificarea şi diferenţierea tipurilor de plăgi; 

- însuşirea practică a metodele de acordare a primului-ajutor; 
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Nr. crt. Titlul activităţii Ziua/Ora/Clasa Numele şi prenumele 

cadrelor didactice 

Locul desfăşurării Parteneri Obiective 

14.00-15.00: cls a VII-a 
15.00-16.00: cls a VIII-a 

12.  EDUCAȚIA PENTRU 
CARIERĂ 

- Marketing personal 

JOI 
12.00-18.00 – clasele 

gimnaziale 

 

Învățători 
Diriginți 

Profesori 

Persoană de contact/ 
Coordonator: Mirela 

Isuf 

 

Şcoala Gimnazială 
”Traian” Craiova – Săli 

de clasă 

CJRAE Dolj 
Asociaţia EduFor 

Craiova 

Dezvoltarea abilitatilor privind:  

- autocunoasterea si promovarea personală;  

- încrederea în sine; 

- stima de sine; 

- comunicarea și relații interpersonale; 

- elaborarea unei scrisori de intenția; 

- familiarizarea cu CV-ul Europass. 

13.  VREAU SĂ ŞTIU, 

VREAU SĂ FIU! 
-Vizite în școli 

partenere/licee  

-Întâlniri cu absolvenţi ai 
şcolii 

- Întâlniri cu specialişti 

din diferite domenii 
- Vizite tematice în 

companii şi instituţii 

VINERI 

 8.00-14.00 – clasele 
primare, preșcolare, 

gimnaziale 

Învățători 

Diriginți 
Profesori  

Coordonator/ 

persoană de contact: 
Mirela Isuf 

Școli și licee din 

Craiova 
Şcoala Gimnazială 

”Traian” Craiova - sali 

de clasă 
Companii şi instituţii 

din Craiova 

Cluburi sportive 
 

 

Școli și licee din 

Craiova 
Companii şi instituţii 

din Craiova 

Cluburi sportive 
 

 

- Familiarizarea cu activităţile de licean, cu oportunităţile oferite de 

liceele pe care intenţionează să le urmeze; 
- Identificarea abilităţilor pe care trebuie să le posede pentru a face 

faţă cu succes vieţii de licean; 

- Prezentarea unor profesii preferate; 
- Prezentarea activităţilor din aria profesiei alese; 

- Identificarea abilităţilor necesare pentru profesiile preferate; 

- Prezentarea avantajelor şi dezavantajelor profesiilor;. 

14.  ORAŞUL MEU, O 
OAZĂ A 

DIVERSITĂŢII 

- Vizite şi activităţi 
culturale 

- Vizite şi activităţi 

artistice 
- Vizite şi activităţi 

ştiinţifice 

 

VINERI 
 9.00-16.00 – clasele 

gimnaziale 

 

Învățători 
Profesori 

 

Filarmonica Oltenia 
Biblioteca Judeţeană 

Muzeul de Artă 

Muzeul de Istorie 
Muzeul de Ştiinţe ale 

Naturii 

Casa Băniei 
Cinematografe 

Parcul ”N. Romanescu” 

Grădina Botanica 
Teatrul Naţional 

Teatrul Liric 

Cluburi sportive 
Water Park 

Biblioteca Judeţeană 
Muzeul Olteniei 

Cinematografe 

Parcul ”N. Romanescu” 
Grădina Botanica 

Teatrul Naţional 

Teatrul Liric 
Alte instituții de 

cultură/artă/sport 

Instituții publice/ 
private 

Primăria Craiova 

- Dezvoltarea respectului faţă de comunitatea locală, faţă de instituţiile 
de cultură 

- Respectarea normelor de comportament în societate 

- Conştientizarea legăturii între sănătatea personală şi sănătatea 
mediului de viaţă 

- Identificarea şi utilizarea informaţiilor existente în instituţiile de 

cultură pentru dezvoltarea personală şi profesională, îmbunătăţirea 
rezultatelor şcolare 

 
DIRECTOR,       DIRECTOR ADJUNCT,    COORDONATOR PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE, 

Prof. Maria Dașu      Prof. Elena Diana Brătucu      Prof. Aida Stoian 
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