PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Participarea la activități dezvoltă la elevi stima de sine, încrederea în sine și îi
motivează să lucreze în echipă; socializează cu elevi de la alte școli și învață să se autoevalueze,
să realizeze comparații cu elevii altor licee, din localitate sau din țară. Oferta variată de
activități educative oferă cadrul necesar ca elevii să-și cunoască, pentru ca apoi să-și depășească
limitele, îi ajută în viitoarea integrare socială și profesională.
Printre cele mai apreciate activități extrașcolare, în care elevii se implică activ, se
numără:
Deschiderea festivă a anului şcolar şi festivitatea de premiere a elevilor care s-au
remarcat prin rezultatele obţinute la învăţătură şi a celor implicați în activităţile extraşcolare în
anul şcolar anterior;
26 septembrie, Ziua Europeană a Limbilor, eveniment care încurajează
plurilingvismul în Europa, diversitatea lingvistică reprezentând cheia unei mai bune comunicări
interculturale și unul din elementele principale ale bogatului patrimoniu cultural al
continentului;
Ziua Internațională a Educației. Activitățile desfășurate promovează drepturile si
responsabilitãţile în domeniul educaţiei şi oferă informații utile despre accesul la educaţie şi
formare.
Ziua Armatei Române. Se încurajează astfel elevii să respecte valorile naționale și să
descopere toleranța ca mijloc de rezolvare pe cale non-violentă a conflictelor.
Happy Haloween. O paradă a costumelor, expoziție de desene și prezentări ppt pe
tematica zilei respective.
Săptămâna Educației Globale. Sub titlul ”Interculturalitate și spiritualitate – Ai
prieteni, ai sufletul mai bogat!”, s-au desfășurat activități de familiarizare cu principiile și
valorile educației și cetățeniei europene.
Săptămâna legumelor și fructelor donate - Activitate de strângere și donare de
alimente.
1 Decembrie – Ziua Națională a României. Pentru celebrarea acestei zile se desfășoară
activități diverse: spectacol artistic, concursuri de desene, mese rotunde.
Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Respectarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale constituie o preocupare continuă și în spațiul școlar, prin participarea
elevilor la activități de tip atelier, concurs județean, mese rotunde, dezbateri, expoziții de
desene.

Activități în spiritul Crăciunului
Voluntar de Crăciun. Activitate de strângere și donare de alimente și haine. Produsele
sunt donate familiilor elevilor din liceul nostru, pentru ca zilele de sărbătoare să le fie mai vesele.
Crăciunul hand-made. Expoziție de decorațiuni de sezon, realizate în cadrul atelierului
de creație ”Tradiții și obiceiuri de Crăciun”.
Cea mai frumoasă clasă împodobită de Crăciun. Concurs cu tradiție, organizat cu
sprijinul CȘE.
Serbarea de Crăciun. Spectacol artistic desfășurat la biblioteca liceului, elevii
prezentând un program deosebit. Audiență numeroasă, aprecierea efortului depus fiind răsplătit
cu diplome și premii dulci, prin bunăvoința Asociației de părinți.
Cantiques/ Caroles. Colindele sunt deosebite, indiferent de limba în care sunt cântate!
Ziua Culturii Naționale. Data de 15 ianuarie reprezintă nu numai o zi în care celebrăm
''Luceafărul'' poeziei românești, dar și o zi de reflecție asupra culturii române, în genere, a
esenței românismului din sufletul oricăruia dintre noi.
Balul Bobocilor – activitate nelipsită din programul anual, modul nostru de a spune,
încă o dată, ”Bun venit!” celor care intră în marea familie a liceenilor ”Ciorănești”.
Săptămâna “Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Activitățile diverse
(culturale, tehnico-științifice, sportive, de educație pentru cetățenia democratică, de educație
pentru sănătate, de educație ecologică, juridică, rutieră, etc), sunt organizate sub diferite forme
(ateliere, concursuri tematice, competiții sportive, mese rotunde, dezbateri, proiecte
educaționale, vizite la muzee, vizite de studii, vizionări de filme, audiții muzicale, etc).
Concursuri artistice. Elevii cu înclinații artistice participă, în fiecare an, la etapa
județeană a Concursurilor artistice propuse de Palatul Copiilor și ISJ Dâmbovița. Prestația lor
conduce la obținerea unor rezultate excelente.
1 Iunie, Ziua Copilului. Ziua în care revenim cu toţii la momentele tandre şi plăcute ale
copilăriei inocente, alături de generaţia în creştere. Este ziua în care încercăm încă o dată să
arătăm faptul că interesul pentru copil este unul prioritar şi că toţi copiii au nevoie de sprijinul
şi atenţia noastră zi de zi.

PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI EDUCATIVE LA NIVEL LOCAL,
REGIONAL ȘI NAȚIONAL
În aprilie 2000, la Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” din Târgoviște, s-a
desfășurat prima ediție a SIMPOZIONULUI DE CREATIVITATE DIDACTICĂ
în colaborare cu Casa Corpului Didactic Dâmbovița şi Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.
Acest simpozion selectează, la nivel de județ, lucrările ce vor participa la faza națională,
susținută din doi în doi ani, pentru elevi și profesori.
 Simpozionul județean ,,Creativitate didactică” pentru elevi. Sunt prezentate lucrări
din domeniile literatură, ştiinţe, tehnică, referitoare la educaţia pentru drepturile omului,
democraţie şi pentru formarea unei culturi a păcii. Simpozionul se desfășoară pe două
secţiuni:
1. Fizică, Chimie, Biologie, Cultură Tehnică
2. Limbă și comunicare, Matematică, Socio-umane.
Lucrările premiate la prima secţiune participă la Concursul Naţional pentru elevi
TEHNIUM.
 Simpozionul județean ,,Creativitate didactică” pentru cadre didactice are ca obiectiv
general stimularea creativităţii în vederea modernizării demersului didactic şi a realizării
unui act educaţional de calitate, prin stimularea interesului pentru studiul aprofundat în
domeniile vizate, dezvoltarea capacităţii de documentare, comunicare şi folosirea
mijloacelor mass-media în vederea accesibilizării noilor descoperiri, conştientizarea
profesorilor de necesitatea utilizării noilor metode de predare şi evaluare, promovarea
experienţelor profesorilor în context multidisciplinar.
 TEHNIUM, Concurs Național pentru elevi, desfășurat din doi în doi ani, cu participare
numeroasă, lucrările din 30 de județe fiind jurizate de o comisie formată din reprezentanți ai
tuturor instituțiilor educative din județ.
 PĂMÂNTUL - O PLANETĂ PRIVILEGIATĂ Concursul interdisciplinar, desfășurat în luna
februarie a fiecărui an, pune în valoare competențele dobândite la disciplinele chimie, fizică, biologie și
geografie de către elevii liceului. Acest concurs precedă Olimpiada județeană interdisciplinară Științele
Pământului, fiind un bun prilej de testare a cunoștințelor dobândite, un exercițiu de fair-play, o motivare pentru
participare la competițiile școlare.



Proiect de prevenire a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive ”Visele
nu se cumpără”, ediția a II-a

Desfășurat în colaborare cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița și Liceul
Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Târgoviște



”Ajută-mă să cresc!”

Activități de informare – sensibilizare - conștientizare desfășurate cu sprijinul Centrului de Prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Dâmbovița.



Proiect de prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor „Atenţie! E
viața ta!”

Desfășurat în colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judeţului Dâmboviţa, Politia Municipiului Târgovişte,
Universitatea Valahia, Organizaţia „Salvaţi copiii” România, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa



Proiect școlar ”Unirea, românii au făcut-o!”

Proiect organizat la nivel de liceu, pentru clasele IX-XII, desfășurat în perioada noiembrie – ianuarie, în
scopul de a cunoaște semnificația zilelor de 1 Decembrie 1918 și 24 ianuarie 1859.

PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE
PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ



DE LA ȘCOALA COMPETITIVĂ LA ECONOMIA DURABILĂ – TEHNICI
INOVATIVE PENTRU CREȘTEREA INSERȚIEI ELEVILOR DE LICEU PE
PIAȚA MUNCII - CompED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2”Corelarea învățăturii pe tot
parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. ”Tranziția de la școală
la viața activă”.
Proiectul a avut ca obiectiv general îmbunătățireaa perspectivelor de inserție pe piața muncii
a elevilor din învățământul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere și
orientare profesională, prin creșterea performanței stagiilor de pregătire practică și utilizarea
metodelor inovative de tip ”firme de exercițiu”.
 FIRMA DE EXERCIȚIU F.E ”7 DIN 7 ECO” S.R.L.
Firmă de exercițiu înființată în cadrul proiectului De la școala competitivă la economia
durabilă – tehnici inovative pentru creșterea inserției elevilor de liceu pe piața muncii –
CompED


TEEN PERFORM – Program inovator de îmbunătățire a rezultatelor școlare în
învățământul liceal
Programul ”Pregătirea pentru bacalaureat, o provocare pentru elevi, părinți și cadre
didactice!”
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 ”Educația și formarea
profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”,
Domeniul major de intervenție 1.1. ”Acces la educație și formare profesională inițială de
calitate”, aflat în perioada de sustenabilitate


ÎNVAȚĂ SĂ FII ANTREPRENOR PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU
Firme de exercițiu pentru elevi:
F.E. INGENIO S.R.L.
F.E. FORTIS S.R.L.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2 ” Corelarea învățăturii pe tot parcursul vieții
cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. ”Tranziția de la școală la viața activă”.
Proiectul a avut ca obiectiv general creşterea şanselor de ocupare pe piaţa forţei de muncă
în rândul elevilor, viitori absolvenţi, prin crearea cu şi pentru aceştia de contexte de învăţare
cât mai asemănătoare cu mediul economic real – firma de exerciţiu – stimulativ, securizant
care să le faciliteze tranziţia de la şcoală la viaţa activă.



GENDER ROLE INEQUALITIES, Proiect școlar multilateral Comenius, 2012 – 2014,
proiect cofinanțat de UE, prin ANPCDEFP.
Elevii şi-au îmbogăţit vocabularul în limba engleză, au dezvoltat noi competenţe digitale,
au învatat despre cultura ţărilor partenere, au făcut muncă de cercetare, au participat la
videoconferinţe și au realizat numeroase produse intermediare sau finale locale și
internaționale, au participat la concursuri naționale, au învățat sã-şi reprezinte ţara,
localitatea şi liceul, şi-au îmbunãtãţit competenţele de comunicare, au devenit constienţi în
legaturã cu inegalitãţile dintre femei şi bãrbaţi şi au învaţat sã le depãşeascã.
 MESERIA – CAPITAL ASIGURAT (2009-2011)
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni! Axa prioritară: 2„Corelarea invățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie:
2.1 - “Tranziția de la școală la viața activă”
OBIECTIVUL GENERAL: creşterea aptitudinilor de muncă ale elevilor pentru a facilita
tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe
piaţa muncii. Proiectul contribuie la asigurarea condiţiilor optime dobândirii de către elevi
a competenţelor necesare practicării unei meserii, astfel încât ei să fie competitivi în viitor
pe piaţa muncii modernă, flexibilă şi inclusivă.
 EUROPE – CHOC DES CULTURES? (2004-2007)
Programul Socrates - Acţiunea Comenius, proiect cofinanțat de UE, prin ANPCDEFP.
Obiective:
- cunoaşterea diferitelor culturi plecând de la manifestările lor istorice, ştiinţifice, literare;
- sporirea disponibilităţii de comunicare a tinerilor provenind din medii şi culturi diferite;
- dezvoltarea abilităţii de utilizare a mijloacelor moderne de informare şi comunicare;
- îmbogăţirea experienţei lingvistice şi creşterea motivaţiei pentru învăţarea limbilor
moderne

