Activități extrașcolare derulate în Colegiul Național Ion Neculce
în anul şcolar 2015-2016
 Presedinte: director prof. dr. Catalina Olaru
 Coordonator: prof. Drăguleț Andreea
 Parteneri: Asociția ”Prietenii lui Neculce”, Asociația Sportivă a liceului
În semestrul I 2015-2016 s-au desfășurat urmatoarele activități extrașcolare:
1. Proiectul Civitas - Vreau să rămân sănătos. Proiect pentru prevenirea abuzului de
substanţe psihoactive în rândul elevilor şi pentru promovarea abilităţii de adaptare la
mediu. La acest proiect au participat următorii parteneri externi: Asociatia Nationala
Antidrog (ANA) și asociatia IMPACT alături de alte șapte licee de prestigiu din Bucuresti.
Proiectul a avut ca scop conștientizarea de către eleviii de liceu a importanței asumarii unui
stil de viata sănatos. La acest proiect au mai participat profesorii Rodica Tudorica și Narcisa
Ghetu și domnul Călin Cătălin din partea comitetului de părinți.
2. Proiectul Civitas - Integritate si demnitate umana. De la valori morale la atitudini civice.
La acest proiect au participat ca si parteneri externi Asociatia Transparency International
România, Teatrul Tineretului Metropolis, Liga pentru identitate naţională, SC Creativ
IP Advertising SRL alături de înca opt licee de prestigiu din Bucuresti. Proiectul a avut ca
scop asumarea de catre elevii de liceu a unui stil de viaţă integru şi demn în beneficiul
propriu, al familiei şi al comunităţii. Obiectivul major al proiectului este promovarea
coerenţei şi a convergenţei dintre integritate şi demnitate, ca valori morale, având ca rezultat
un comportament prosocial. La acest proiect au participat colegii Rodica Tudorica,Calin
Catalin , Mihaela Ghitiu si psihologul liceului Ramona Anghel.
3. Proiectul derulat de ECDL Romania în colaborare cu Primaria Bucuresti și ISMB “5 teatre 5
licee”.
4. Proiectul municipal „Festival: Generaţia 2-atelier de studiu socio-cultural adresat
adolescenţilor ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag. 12. poz. 4.
5. Proiectul municipal „Festival concurs: În Europa suntem acasă! Săptămâna interculturală
Europeană ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag. 12. poz.2.
6. Proiectul municipal „Veşmânt şi podoabă” – ediţia a 8-a, înscris în CAE- 2015 , pag. 9.
poz.2., în parteneriat cu ISMB, Muzeul Naţional de Artă şi alte unităţi de învăţământ.
7. Proiectul municipal „Istoria ocupațiilor –meșteșugul olăritului ” – ediţia a 1-a, înscris în
CAEM- 2015 , pag. 10. poz. 12.
8. Proiectul municipal AYV & iEARN – Creativitate, Colaborare, Implicare – ingrediente ale
succesului în educația tinerilor” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 , pag. 8. poz.4., în
parteneriat cu iEARN România.
9. Concursul de eseuri ,,ORASUL IN-VIZIBIL“
10. Concursul Naţional de Creatie ”Autoportret“,
11. Concursul interdisciplinar Istoria ARTfel
12. Concursul Municipal “Istoria ocupaţiilor- Meşteşugul Olăritului”, înscris în CAEM.

13. Concursul Naţional de Matematică aplicată Adolf Haimovici
14. Concursul de matematica Comper
15. Concursul de chimie Lazăr Edeleanu
16. Concursul ”Sanitarii pricepuți”,
17. Concursul National de Biologie „George Emil Palade”
18. Mesele rotunde cu tema “Cum ne alegem cariera?“ la care au participat elevii claselor a
XII-a și reprezentanți ai centrelor universitare.
19. Olimpiada de lectura ca abilitate de viaţă
20. Tabara Special Olympics şi Motivation
21. Proiectul european ”Violența în familie”.
22. Activitatea din cadrul Clubului European: Ziua limbilor europene, împreună cu catedra de
limba franceză și limba italiană.
23. Activitatea Crăciunul ȋn Culori Europene, ȋn cadrul Clubului European.
24. Parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Pentru Deficienţi de Vedere, cu tema „De la
inimă la inimă”, ediţia a I-a.
25. Activitatea ,,Lumina faptelor bune'' în parteneriat cu asociaţia ,,Mană cerească'' şi
Aşezământul Sfântul Nectarie.
26. Comemorarea Zilei Naţonale a României
27. Comemorarea Micii Uniri 24 ianuarie.
28. Comemorea Holocaustului
29. Clubul de film în scoală, organizat cu Activewatch si I.S.M.B.
30. Sesiuni de Examinare ECL
31. Sesiuni de Examinare ECDL
32. Activitatea ”Omaggio a Fabrizio de Andre”, organizată de Institutul Italian de cultura.
33. Activitate extrașcolară la Liceul de nevazatori "Regina Maria", cu elevi din clasa a XII-a B
34. Serbarea de Crăciun organizată cu elevii clasei a 5-a B
35. Activitatea Serile italiene, desfășurate la Librăria Humanitas.
36. Activitatea Noile Media: instrumente digitale pentru studierea totalitarismului organizată
în parteneriatul cu Institutul Naţional pentru Studierea Totalitarismului.
37. Dezbatere pe teme de orientare şcolară şi profesională, cu participarea Conf.Univ.dr. Cornel
Beldiman şi Conf.Univ.dr.Liliana Trofin în parteneria cu Universitatea Creştină Dimitrie
Cantemir
38. Vizită la Muzeul Militar Central cu elevii clasei a IX F
39. Vizită Muzeul de Istorie Națională
40. Vizionarea spectacolului de operă ”Nunta lui Figaro”
41. Aplicație practică la Sighișoara organizată de profesorul de geografie Mincan Florea
42. Proiectul educațional „ABC-ul îngrijirii animalelor de companie”
43. Vizita la magazinul de desfacere al fabricii italiene de mobilier de bucătărie FRANKE, cu
elevi din clasele a X-a B, C, D. În cadrul activității managerul de magazin a explicat
modalitățile concrete de conducere a unei afaceri. Elevii au putu vedea produsele și
documentele firmei (note de intrare, recepție, bilanț, facturi etc.) și au putu pune întrebări
direct oamenilor implicați în afacere.
44. Participare la lansarea de carte –răspuns la invitația Departamentului pentru Relatii cu
Publicul al Casei Regale a Romaniei, lansare cu titlul :”Savârșin. Detaliul”.

45. Proiectul „Dezvoltarea societăţii democratice începe la şcoala”, desfăşurat de Liga
Română pentru Sănătate Mintală şi Salvaţi copiii.
46. Proiectul “Experienţele traumatice timpurii, rezilienţa, personalitate si probleme legate
de sănătate in populaţia româneasca de adolescenţi”, realizat de Facultatea de Psihologie
si Ştiinţele Educaţiei şi Institutul pentru Studiul şi Tratamentul Traumei.
47. Workshop în cadrul proiectului proiectul Civitas, „Necesitatea acţiunilor caritabile”.
48. Parteneriat cu Fundaţia Arsenie Boca pentru promovarea campaniei “Vreau să aflu”.
49. Parteneriat Biserica-Şcoală cu Biserica Sf. Vineri Nouă (festivităţi, participare cu elevii la
Sfintele Taine, pregătirea expoziţiei de icoane pentru Duminica Ortodoxiei, pelerinaje la sf.
moaște, etc).
50. Cercul de pictură de icoane şi expoziţii de icoane pe sticlă în şcoală şi la biserica Biserica
Sf. Vineri Nouă.
51. Acţiunea de binefacere cu ocazia sărbătorii “Nasterea Mântuitorului Hristos” la Asociatia“
Sf.Ioan Maximovici - prietenul saracilor” la Valenii de Munte, Jud.Prahova.
52. Acţiunea de binefacere “Ghetuta Sfântului Nicolae” cu elevii clasei a VII-a B la Şcoala de
Surzi nr1, Bucuresti, sectorul 1.
53. Proiectul de acţiune comunitară “Copil ca tine sunt şi eu” în parteneriat cu Şcoala de Surzi
Nr.1
54. Campionat de minifotbal pentru elevii de gimnaziu și liceu.
55. Campionat de tenis de masa al pentru elevii de gimnaziu și liceu.
56. Campionat de șah.
57. Competiții sportive organizate de PROEDUS Kid’s Sport Ferstival
58. Activitatea de audiții la pian cu elevii din școală.
59. TRenul lui Moș Crăciun, acțiune organizată de Ministerul Transporturilor din România la
Sinia.
60. Prima sesiune regionale a programului Model European Parliament pentru Europa Centrala şi
de Sud-Est la care au participat 200 tineri din şcoli din Austria, Germania, Serbia, Cehia,
Slovenia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Ungaria, Bulgaria, Slovacia.
61. Proiectul „Green Attitude”, în cadrul Proiectului „EcoAct – Actioneaza pentru
comunitatea ta”
62. Proiectului „Zona libera de indiferenţă” organizat de Initiativa Ecologista Europeana;
63. Integritate şi demnitate umană. De la valori la atitudini civice în cadrul Parteneriatului
pentru Educaţie Civitas.
64. Proiectul Zonă liberă de indiferenţă, organizat de ISMB
65. Întalnirea organizată de reprezentanţi ai ambasadei SUA la American Corner din cadrul
Bibliotecii Nationale Bucureşti.
66. Activitatea Global Dignity 2016 organizat de Young Global Leaders si World Economic
Forum
67. Parteneriatul cu Poliţia Română - Direcţia Circulaţie Rutieră în cadrul Campaniei de educaţie
rutieră.
68. Proiectul „Zona libera de indiferenţă” organizat de Iniţiativa Ecologista Europeana;

69. Proiectul „Green Attitude”, în cadrul „EcoAct – Actioneaza pentru comunitatea ta”
70. “Saptamana europeana insieme” – în cadrul proiectului Clubul European – mai 2016.
71. Proiectul “Tinere, părerea ta contează”

