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Calendarul activităților extrașcolare 2022-2023 Liceu 

 M I M II MIII M IV + Săptămâna 
verde 

M V + Școala 
Altfel 

Toate 
clasele 
Școala 
Încrederii* 

Copacul Încrederii+ 
cultura clasei (regulile 
clasei, misiunea clasei 

1.Fii proactiv 
2.Începe cu gândul la 
final 

3.Pune prioritățile pe 
primul loc 
4.Caută întâi să 
înțelegi și apoi să te 
faci înțeles 

5. Gândește câștig-
câștig  
6. Acționează în 
sinergie 

7.Ascute 
fierăstrăul 

IX 5-10 septembrie 
Prezentare școală 
(însemne, misiune etc)+ 
Profilul clasei 
 10 septembrie - Ziua 
Patrimoniului 
sau 
4-10 octombrie 
World Space Week 

16 noiembrie Ziua 
mondială a toleranței 
sau 
1 decembrie - Ziua 
Națională a României 

1 februarie - Ziua 
internațională a 
cititului împreună 
21 februarie -Ziua 
internațională a limbii 
materne (IX G) 

21 martie – Ziua 
internațională a 
poeziei 

22 mai - Ziua 
internațională a 
biodiversității 

X 28 sept -Ziua 
internațională a 
accesului la informații 
 

 24-31 oct Global 
Media Literacy week 
sau 
5 dec- Ziua  
internațională a 
voluntariatului 

15 februarie – Ziua 
Națională a Lecturii 

15 martie Ziua 
mondială a 
drepturilor 
consumatorului 

15 aprilie Ziua 
internațională a 
culturii 
sau 
9 mai Ziua 
Europei 

XI 15 septembrie - Ziua 
internațională a 
democrației 
sau 
26 sept Ziua Limbilor 
Europene 

13 nov -  Ziua 
Mondială a 
bunăvoinței 
19-22 dec -Târg de 
Crăciun 

15 ianuarie  - Ziua 
Culturii Naționale 
Eminescu 
 

20 martie – Ziua 
Internațională a 
Francofoniei 

23 aprilie -Ziua 
Internațională a 
cărții și 
drepturilor de 
autor 
 

XII 8 septembrie Ziua 
internațională a științei 
de carte (International 
Literacy Day) 

17 nov - Ziua 
Internațională a 
filosofiei 
sau 

24 ianuarie – Ziua 
Unirii 

21 martie - Ziua 
mondială a apei 

22 aprilie- Ziua 
Mondială a 
Pământului 
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sau 
2 oct - Ziua 
internațională a 
nonviolenței 

20 dec – Ziua 
internațională a 
solidarității umane 

6 aprilie - Ziua 
internațională a 
sportului 

* Materialele care pot fi utilizate la aceste activități vor fi disponibile pe classroom, la lecția Școala Încrederii. De asemenea apelați la colegii din Echipa 
Încrederii pentru suport și explicații suplimentare. 

Formular google pentru raportare evenimentelor (activităților organizate pt marcarea zilelor naționale, internaționale sau 
mondiale) și a activităților pentru programul „Școala Încrederii” https://forms.gle/SjoQsHs8bQcXqHNq6 . 

La finalul fiecărui modul, diriginții/învățătorii va primi o adeverință pentru evenimentul organizat și respectiv una pentru 
programul „Școala Încrederii”, conform raportării efectuate. Termenul pentru raportarea activităților din „Școala Încrederii”  
este ultima zi din fiecare modul, iar pentru celelalte activități, imediat după finalizare. 

 

 


