Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞI EXTRAŞCOLARE
PE SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2014- 2015
ACŢIUNI

DATA

PARTENERI

DOMENIUL ŞTIINŢIFIC
Concursul ,,Proiecte de mediu’’
- Etapa pe şcoală
- Participă: clasele V-VIII şi IX- XII
Concursuri specifice cluburilor: karting,
aeronave, modele, informatică
- Etapa locală
- Participă: Palatul copiilor Târgovişte,
Cluburile copiilor Moreni, Găeşti. Titu.
Pucioasa.
Manifestări în cadrul ,,Zilei Mondiale a
Educaţiei’’

ianuarie 2015

Univ. ,,Valahia’’
Garda de Mediu

decembrie 2014

Palatul copiilor

Lic. de Arte
,,Bălaşa Doamna’’5 octombrie 2014 Unităţile şcolare

Săptămâna Educaţiei Globale cu tema
,,Securitatea alimentaţiei”

17-21noiembrie
2014

Unităţile şcolare

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
-comunicări ştiinţifice, expoziţii de
desene

10 decembrie
2014

Consilierii educativi

,,Festivalul Naţinal al Şanselor tale’’-

Noiembrie 2014

C.C.D.

Concursul ,,Descoperă o lume sănătoasă’’. noiembrie 2014

Direcţia de Sănătate Publică

Concursul,,Eurojunior’’-concurs naţional
interdisciplinar
www.eurojunior.ro

Asociaţa pentru tineret OLIMP

octombrie 2014aprilie 2015

DOMENIUL EDUCAŢIEI CIVICE

Educaţie rutieră
,,Săptămâna mobilităţii europene’’
Includerea în orele de dirigenţie a unor
teme de educaţie rutieră
Constituirea şi funcţionarea cercurilor
,,Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă’’.

octombrie 2014

Inspectoratul de Poliţie
Târgovişte

lunar

Consilierii educativi

octombrie 2014

Consilierii educativi

Actualizarea Regulamentului pentru
concursurile cu tematică rutieră: ,,Educaţie
rutieră, educaţie pentru viaţă’’, ,,Desenăm, octombrie 2014
ne jucăm, circulaţie învăţăm’’.

Inspectoratul de Poliţie
Târgovişte

octombrie 2014

Consilierii educativi

ianuarie 2014

Inspectoratul de Poliţie
Târgovişte

octombrie 2014

Inspectoratul Judeţean de
Poliţie

Constituirea şi funcţionarea cercurilor
,,Prietenii pompierilor’’.Aplicarea noului
regulament de concurs postat pe site-ul ISJ

semestrul I

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă ,,Basarab I’’

Amenajarea gazetei ,,Micii pompieri’’.

semestrul I

Consilierii educativi

Includerea în orele de dirigenţie a unor
teme P.S.I.; exerciţii de evacuare în situaţii
de urgenţă

semestrul I

Consilierii educativi

2014- 2015

I.S.U-,,Basarab I’’

semestrul I

I.S.U-,,Basarab I’’

Actualizarea gazetei ,,Micii pietoni’’
Concursul de desene şi proiecte cu
tematică rutieră
-Etapa pe şcoală
Săptămâna europeană a siguranţei
rutiere

Educaţie P.S.I.

Folosirea, pe centre metodice, a bazei de
antrenament pentru echipajele participante
la concursul ,,Prietenii pompierilor’’.
Programele ,,Să fim o naţiune pregătită’’,
,,Flăcările ameninţă copiii’’.

Ziua internaţională de reducere a riscului
la dezastre naturale

13 octombrie
2014

I.S.U. ,,Basarab I’’

Exerciţii de evacuare pentru situaţii de
urgenţă

Semestrul I

I.S.U. ,,Basarab I’’

octombrie

Consilierii educativi

semestrul I

Direcţia de Sănătate Publică

1 decembrie
2014

Direcţia de Sănătate Publică

decembrie 2014

Direcţia de Sănătate Publică

octombrie 2014

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă

lunar

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă

Educaţie pentru sănătate
Constituirea şi funcţionarea cercurilor
,,Sanitarii pricepuţi’’.
Derularea opţionalului ,, Educaţie pentru
sănătate în şcoala românească’’
Organizarea concursului ,,Descoperă o
lume sănătoasă’’
Concursul ,,SIDA- o provocare la
solidaritate’’.
1 decembrie – Ziua Mondială ANTISIDA
- concursuri, expoziţie de desene
,,Ce ştiu adolescenţii despre SIDA?’’
- concurs licee

Educaţie pentru protecţie civilă
Constituirea cercurilor participante la
concursul ,,Cu viaţa mea apăr viaţa’’licee
Aplicarea noului regulament de concurs
postat pe cite-ul ISJ
Includerea în orele de dirigenţie a unor
teme adecvate, pe baza recomandărilor ISU
Folosirea CD-ului ,,Managementul
inundaţiilor’’ şi ,,Managementului
situaţiilor de urgenţă’’ pentru exerciţii şi
teme educative.
Ziua internaţională de reducere a riscului
la dezastre

semestrul I

13 octombrie
2014

I.S.U. ,,Basarab I’’

Exerciţii de evacuare

semestrul I

Educaţie pentru mediu
Concursul ,,Proiecte de mediu’’- etapa
locală

semestrul I

Garda de Mediu

Derularea proiectului ,,Să recuperăm
hârtia şi alte materiale refolosibile’’.

octombrienoiembrie 2014

Asociaţia Environ
www.environ.ro

Programul ,,Baterel şi lumea NON-E’’colectarea şi reciclarea deşeurilor şi a
echipamentelor electrice şi electronice

semestrul I

S.C. Travel SRL

Proiectul ,,Parcul natural Bucegi’’

semestrul I

DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC
Pregătirea şcolilor pentru concursurile
,,Reviste şcolare’’, ,,Tinere condeie’’,

ianuarie 2014

Direcţia Culte şi Patrimoniu

Concursul de poezie şi fotografie
LICART

octombrie martie www.licart.ro

,,Pagini de istorie naţională’’- 1
decembrie 2014
-manifestări dedicate Zilei Naţionale a
României

1 Decembrie
2014

,,Zilele oraşului Târgovişte’
- spectacole, concursuri, manifestări
artistice

8- 12 sept. 2014

Muzeul Judeţean de Istorie
Consilierii educativi

Primăria oraşului Târgovişte
septembrie 2014

Concursul de creaţie literară ,,Moştenirea
Văcăreştilor’’

Direcţia Culte şi Patrimoniu

,,Zilele europene ale patrimoniului’’

22 septembrie
2014

Concursuri artistice- etapa pe şcoală/
localitate

ianuarie 2015

Zilele limbilor moderne

Direcţia Culte şi Patrimoniu

septembrie 2014

Casa Corpului Didactic

Concurs de colinde

decembrie 2014

Şcoala Buciumeni

Realizarea proiectelor pentru CAEN ṣi
CAER.
EDUCAŢIA PATRIOTICĂ

1 noiembrie 2014 Palatul Copiilor Târgoviṣte

Zilele oraşului Târgovişte- manifestări

8- 12 septembrie

Primăria oraşului

artistice, excursii, vizitarea muzeelor şi a
caselor memoriale

2014

Organizarea unor activităţi specifice
(expoziţie de carte, spectacole, concursuri
dedicate unor evenimente importante ale
istoriei naţionale: Ziua Armatei, Ziua
Naţională, Ziua Revoluţiei, Ziua Unirii
Principatelor.

25 octombrie
1 decembrie
22 decembrie
24 ianuarie

Asociaţia
,,Cultul eroilor’’ Dâmboviţa

semestrial

Asociaţia
,,Cultul eroilor’’ Dâmboviţa

Lunar

Consilierii educativi

octombrie

Unităţile şcolare

Difuzarea în şcoli a revistei ,,Eroica’’
realizată de Asociaţia ,,Cultul eroilor’’
Dâmboviţa
Îngrijirea monumentelor istorice
Constituirea cercurilor ,,Cultul eroilor’’
Amenajarea în şcoli şi localităţi a unor
colţuri muzeistice
EDUCAŢIA PENTRU VALORI,
PENTRU CETĂŢENIE
DEMOCRATICĂ

semestrul I

,,Şcoli de ieri, şcoli de azi’’
- sărbătorirea zilelor şcolii

semestrul I

Unităţile şcolare

,, Moştenirea Văcăreştilor’’
- concurs de creaţie literară

octombrie

Direcţia Culte şi Patrimoniu

Relaţia şcoală-comunitate -curs formare
cadre didactice

semestrul I

C.C.D.

,,Drepturile omului, drepturile noastre’’
- concurs de desene şi creaţie literară,
sesiune de comunicări ştiinţifice.

decembrie 2014

Fundaţia ,,Tineri pentru
tineri’’

Implementarea proiectului ,,Avocatul
elevului’’.

semestrul I

Consiliul Judeţean al elevilor

Alegeri pentru Consiliul şcolar şi
Consiliul judeţean elevilor
,,Colinde, colinde’’
- spectacole, concerte, expoziţii de
desene

semestrul I

Licee

noiembriedecembrie

Unităţile şcolare

semestrul I

Unităţile şcolare

1 noiembrie

Palatul copiilor

Derularea opţionalului ,,Educaţie pentru
cetăţenie democratică’’
Realizarea de proiecte pentru Calendarul

MEN, CAEN; CAER
Participarea la concursurile recomandate
de MEN
Concursurile de creaţie literară, artistică şi
de cultură generală ,,Europa de mâine’’,
,,Europa mai aproape de noi’’, ,,România
şi Uniunea Europeană’’- etapa pe şcoală/
localitate
Proiectul ,,Standarde de participare
pentru cetăţenie activă’’www.dreptladialog.ro
Competiţia europeană pentru crearea de
conţinut pozitiv adresat copiilor
EDUCAŢIE PENTRU SECURITATE
PERSONALĂ
Adoptarea Planului judeţean pentru
prevenirea delicvenţei juvenile, a traficului
de fiinţe umane, a absenteismului şcolar şi
a consumului de droguri, în concordanţă
cu Planul Teritorial Comun de Acţiune
(P.T.C.A.)

semestrul I

Unităţile şcolare

Consilierii educativi
semestrul I
Unităţile şcolare
15 noiembrie
Asociaţia ,,Salvaţi copiii’’
teodora.stoica@salvaticopiii.ro

semestrul I

1 actombrie 2014

Inspectorul educativ

Proiectele ,,Să vorbim despre
droguri’’,,,Tineri informaţi, ,,Ancorat în
realitate, ,,Fred goes net.
- prevenirea consumului de droguri

semestrul I

C.P.E.C.A.

Săptămâna de luptă împotriva
criminalităţii

29 septembrie-3
octombrie 2014

Inspectoratul de Poliţie
Dâmboviţa

Derularea programului ,,Să exmatriculăm semestrul I
violenţa’’- prevenirea delincvenţei juvenile
semestrial
Derularea proiectului ,, Dincolo de
aparenţe’’- prevenirea faptelor antisociale
Analiza pe centre metodice a situaţiei
noiembrie 2014
faptelor antisociale (cauze, realităţi,
măsuri)

Inspectoratul de Poliţie
Dâmboviţa

,,Ziua europeană de luptă împotriva
traficului de fiinţe umane’’- program de
acţiuni educative.
Derularea programelor ,,Câştig fără
violenţă,, ,,Visele nu se cumpără’’,

18 octombrie
2014

Inspectoratul de Poliţie
Dâmboviţa

Semestrul I

C.J.R.A.E.

Inspectoratul de Poliţie
Dâmboviţa
Inspectoratul de Poliţie
Dâmboviţa

