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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 
AN ȘCOLAR  2020– 2021 

 

 I. PROIECTE 

1.  Proiecte  Erasmus+ : 

Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” este beneficiarul şi va derula în perioada 1 septembrie 2020 – 

31 august 2023 trei proiecte Erasmus+: 

• Robotics Against Bullying / Robotica şi prevenirea fenomenului de bullying / Nr. 

Ref.:2020-1-SE01-KA229-077805_2 / Ţări participante: Suedia (coordonator), Turcia, 

Ungaria, Spania, Italia, România 

• Geoparks As Educational Points / Geoparcurile ca puncte educationale / Nr. Ref. 2020-

1-TR01-KA229-092375_6 / Ţări participante: Turcia (coordonator) Spania, Portugalia, 

Croația, România, Grecia 

• Our Culture, Our Future – Cultura noastră, viitorul nostru / Nr. Ref. :2020-1-RO01-KA229-

079850_1 / Ţări participante: România (coordonator) Turcia, Portugalia, Macedonia, Croația 

 

2. Anul Bicentenar „Tudor Vladimirescu”  

În urma declarării legii adoptate prin care anul 2021 este recunoscut ca Anul Bicentenar „Tudor 

Vladimirescu”, Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” este înscris cu activități culturale și civice la 

nivelul Consiliului Județean Gorj (Nr. 2359/ 15.02.2021) și Primăriei Municipiului Târgu Jiu (sprijin 

financiar). Programul activităților Colegiului a început în februarie și continuă pană în decembrie, 

astfel : 

• 17 ferbruarie 2021 - debutul manifestărilor dedicate colegiului nostru, tradiţie întreruptă o vreme. În 

contextul omagierii a 200 de ani de la Revoluţia din 1821, condusă de Tudor din Vladimirii Gorjului, s-au 

derulat activitățile: 

Ora 10:00 - depunere coroană la Statuia lui Tudor Vladimirescu; 

Ora 11:00 - Te Deum în memoria foştilor dascăli şi elevi ai gimnaziului real/liceu/colegiu „Tudor 

Vladimirescu” (incinta Colegiului); 

Ora 13:00 - Jurământul lui Tudor şi Marşul Pandurilor. 

• 28 aprilie 2021 – CNTV - Școală Ambasador a Parlamentului European, prima instituție de 

învățământ din județul Gorj care primește această distincție. Eveniment aniversar la Teatrul 

Dramatic „Elvira Godeanu” – prezentare proiecte și activități de către echipa de 

Ambasadori Juniori. Invitat: Marian Jean Marinescu – membru al Parlamentului european. 
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• 11 iunie 2021 – Horațiu Mălăele, denumire amfiteatru, spectacol (Teatrul Dramatic „Elvira 

Godeanu”)  în contextul împlinirii a 50 de ani de la absolvirea Liceului „Tudor Vladimirescu”.  

• 12 iunie 2021 – Noaptea Albă a Tudorului – ediția III. Amplă activitate care a reunit două 

acțiuni programate pentru luna iunie: Ziua Copilului (amânată din cauza condițiilor meteo) și 

„Noaptea Albă a Tudorului", sub deviza  ISTORIA SE SCRIE CU ‹‹TUDOR››. Proiectul 

educațional – cultural și-a propus să valorifice potențialul științific și artistic al elevilor 

colegiului prin organizarea de lecții  deschise, ghidaj muzeal, workshop-uri în IT și robotică, 

miniconcerte, ateliere de creație, ateliere de teatru și dans, fotografie sau design vestimentar 

etc., pentru a demonstra valoarea incontestabilă a spiritului adolescentin, forța creatoare și 

dorința de afirmare. 

• 8 iulie 2021 – Eveniment Bicentenar – Trei cărți și o emisiune filatelică, dedicate 

Bicentenarului Revoluției lui Tudor Vladimirescu, au fost lansate la Târgu Jiu, în data de 8 

iulie, sub egida Academiei Române și a președintelui prestigioasei instituții, academicianului 

Ioan-Aurel Pop, în prezența unor personalități culturale naționale și locale.  

Invitați: Nicolae Brânzea, Departamentul Serviciul de Dezvoltare Comunitară, reprezentant 

al Guvernului României; Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director al Muzeului Nat ̧ional al 

Literaturii Române; Cristina Popescu, director Romfilatelia. 

La eveniment a fost dezvelită și placa ce dă numele muzeului din incinta colegiului „Tudor 

Vladimirescu”, iar printre vorbitori s-a regăsit și profesorul Claudiu Mărăcine, autorul unei cărți 

publicate anul acesta despre Revoluția de acum 200 de ani, dar și olimpicul la Istorie Alecsis 

Roșca. 

• Octombrie 2021- Urmașii lui Tudor în Era Digitală – Drumul lui Tudor – realizarea unei 

aplicații informatice care să refacă drumul Revoluției lui Tudor Vladimirescu placând din 

județul Gorj. Activitate organizată cu ajutorul Bibliotecii Județene „Christian Tell”. 

• 1 Decembrie 2021 – Ziua Națională a României – spectacol stradal - video-mapping 

clădirea Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” și casa Moangă. 

• Emitere însemne specifice CNTV și Tudor Vladimirescu. 

Expoziție fotodocumentară Tudor Vladimirescu și Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” – 

permanentă, în incinta Colegiului. Promovarea documentelor din colecțiile pe care le deținem 

referitoare la viața și activitatea lui Tudor Vladimirescu, dar și momente importante din istoria 

Colegiului pe paginile virtuale ale  CNTV (facebook, instagram, youtube). 

• Promovare media - Povești și întâmplări scrise/ povestite de către elevii CNTV. 

 

3. CNTV – Școală-Ambasador a Parlamentului European  

Aproximativ 20 de activități și acțiuni (online sau face to face) desfășurate de Ambasadorii Seniori și 

Juniori. Anul școlar 2020 - 2021 a reprezentat menținerea titulaturii obținute in anul școlar 2019 – 

2020. 

 

4. Centru de evaluare Cambridge  

Nivelul Silver Star - două sesiuni de evaluare în anul școlar 2020 – 2021 (ianuarie și mai), 59 de 

candidați. 
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5. Proiect Trans-Național (European) – Europe At Home  

Uniunea Europeană este o prezență permanent în viața noastră. Ea are un cuvânt de spus în 

numeroase domenii, fie că este vorba despre politica economică, imigrație, pensii, securitatea 

alimentară, energie,fie despre oportunitatea intervenției în zonele cu probleme din afara granițelor 

U.E. Acest proiect urmărește creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la Uniunea 

Europeană, oferindu-le mijloace active de învățare. Prezentul proiect îi informează pe elevi, dar și pe 

profesori, cu privire la U.E. și, în special, cu privire la puterea democratică de decizie a Parlamentului 

European. Colaborator: europarlamentarul Marin Jean Marinescu. Mod de desfășurare: webinarii. 

 

6. Proiect județean „Ziua Absolventului” – 10 -13 iunie 2021  

Cunoaşterea şi valorificarea specificului instituției de învățământ, istoriei și tradiției Colegiului Național 

„Tudor Vladimirescu”, în contextul sărbătoririi Anului Bicentenar „Tudor Vladimirescu” și a Zilei Eroilor. 

Eveniment dedicat absolvenților claselor a VIII-a ți a XII-a din cadrul CNTV. 

 

7. Proiect local „Ora Pământului” – 27 martie 2021  

Earth Hour a apărut ca un răspuns la o întrebare simplă: cum îi putem determina pe oameni să 

conștientizeze una din cele mai mari amenințări actuale, care este reprezentată de schimbările 

climatice? Replica a venit de la WWF Australia, concretizată într-o campanie care promova un gest pe 

cât de simplu, pe atât de puternic ca mesaj: stingerea luminilor. Se întâmpla pe 31 martie 2007, la 

Sydney, când 2 milioane de case și sedii de companii australiene au stins luminile timp de o oră: Ora 

Pământului. În România, Ora Pământului se sărbătorește începând cu anul 2009.  

 

8. Proiect local „Învăț să/și accept” 

Un învătământ incluziv de calitate are ca scop creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală. Misiunea 

acestuia vizează oferirea posibilităţii fiecărui elev de a se forma pe o rută personală, de a-şi continua 

studiile în funcţie de particularităţile psihoindividuale şi de a se integra pe piaţa muncii, valorificându-şi 

pregătirea dobândită, prin crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii lor. Materiale oferite de 

platforma QIE. 

 

9. Proiect local „Ziua Internațională a Poeziei” – 21 martie 2021 

Un context istoric deosebit, omagierea a 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu,  impune 

prezența activă a tinerilor, a elevilor care au preocupări artistice, inovatoare, pasiuni reunite sub 

semnul patriotismului național. De altfel, misiunea școlii noastre este bine definită: promovarea 

valorilor spirituale, asumarea conștientă a istoriei și a conștiinței noastre identitare, în contextul 

european în care se dezvoltă personalitatea unui tânăr. Organizatori: profesorii din aria curriculară 

limbă și comunicare a CNTV. 
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 II. ACȚIUNI ȘI ACTIVITĂȚI 

 

1. Septembrie 2020 -  Prezentare stagiune teatru  

2. 20 septembrie - Alegeri reprezentant elev Consiliul de Administrație 

3. 26 septembrie 2020 -  Ziua Europeană a Limbilor Străine 

Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul / 

multilingvismul, învățarea limbilor străine pe durata vieții. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să 

atragă atenția publicului asupra importanței învățării limbilor străine și să îl sensibilizeze cu privire la 

existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea lor. 

 

4. 5 octombrie 2020 -  Ziua Educației  

Ziua internaţională a Profesorului a fost desemnată de UNESCO cu scopul de a marca semnarea 

Recomandării UNESCO/OIM (Organizația Internațională a Muncii) privind statutul profesorilor. 

Recomandarea din 1966 împreună cu Recomandare privind învățământul superior (1977) formează 

principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice. 

Tocmai din acest motiv, pe data de 5 octombrie sărbătorim atât ziua mondială a educației, cât și ziua 

profesorului. 

 

5. 3-8 octombrie 2020 - Alegeri Consiliul Școlar al Elevilor  

6. 14 octombrie – 20 octombrie: Săptămâna prevenirii traficului de persoane, în 

parteneriat cu reprezentanții IPJ Gorj. 

 

7. 30 octombrie 2020 - Ceainăria „Totuși”  

Eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, în colaborare cu Colegiul Național 

„Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu și Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu, având drept 

partener Inspectoratul Școlar Județean Gorj, a deschis seria dialogurilor în spirală, pornind de la cărți 

și scriitori. 

Prima ediție a ceainăriei s-a aflat sub semnul întoarcerii „acasă” a scriitorilor consacrați. Invitat – Ana 

Maria Sandu, cunoscută prozatoare și poetă, al cărei destin filologic a început la Târgu Jiu.  

https://www.facebook.com/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-Christian-Tell-Gorj 

224934197544852/  

 

8. 20 noiembrie 2020 

UNICEF a lansat și în acest an „Cea mai mare lecție din lume” (”The World’s Largest Lesson”) cu 

ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, pe 20 noiembrie, dată care 

marchează adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului. Diriginții s-au implicat în acest 

demers de promovare a educației inclusive de calitate sși au realizat, împreună cu elevii, o oră de 

educație despre acțiunile colective pe care le putem întreprinde pentru diminuarea schimbărilor 

climatice. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-Christian-Tell-Gorj%20224934197544852/
https://www.facebook.com/Biblioteca-Jude%C8%9Bean%C4%83-Christian-Tell-Gorj%20224934197544852/
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9. 26 noiembrie 2020 – Concurs al U.E. Juvenes Translatores  

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene (DG Traduceri) organizează în fiecare an concursul 

online de traducere Juvenes Translatores, care se adresează liceenilor din Uniunea Europeană. 

Mențiuni speciale obținute de elevii Tilea Andrei și Urzică-Trifu Alexandru. 

 

10. 25-29 ianuarie 2021 – activități de educație civică 

Activitățile s-au desfășurat la inițiativa Asociației în cadrul proiectului acesteia, iNFOLex, cod SIPOCA 

491 /cod MySMIS 126354, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul iNFOLex vizează facilitarea accesului cetăţenilor 

(elevilor) din regiunile Sud Muntenia, Sud Est, Sud Vest şi Centru, la un sistem judiciar transparent, 

integru şi de calitate, prin intermediul unei campanii de informare, educaţie juridică şi conştientizare a 

cetățenilor (elevilor) în privinţa drepturilor prevăzute în cadrul noilor coduri, într-o perioadă de 24 luni.  

 

11.  22-26 februarie 2021 – activități de orientare în carieră 

Prezentări online de orientare în carieră, de către Societatea Studenților Europeniști, organizație ce își 

desfășoară activitățile sub auspiciile Facultății de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai 

din Cluj Napoca având ca scop implementarea proiectului „Înțelege Europa”, fiind vizate clasele a XI-a 

și a XII-a. 

 

12.  19 martie 2021 – Cum să crești #caofata cu Always 

Lecție de educație pentru sănătateîn cadrul programului educațional Always, aprobat prin protocolul 

de colaborare nr.35875/ 29.10.2020, între Ministerul Educației Naționale și P&G Marketing România 

SRL și acordul de parteneriat nr. 1116/ 15.03.2021, între Caregivers SRL și Colegiul Național „Tudor 

Vladimirescu”. Proiectul „Despre pubertate” este de tip național și este conceput exclusiv pentru 

elevele din clasa a V-a. 

 

13.  25 martie – 14 mai 2021 – Pasivitatea nu oprește bullying-ul! 

Workshop-uri (face-to-face), în cadrul proiectului Pasivitatea nu oprește bullying-ul!, derulat de 

Asociația pentru Democrație, Educație, Respect (ADER) în parteneriat cu: Liceul de Arte Constantin 

Brailoiu Targu Jiu, Teatrul Elvira Godeanu Targu Jiu, Asociația Research Network on Resources 

Economics and Bioeconomy, din cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din 

Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de FDSC, FP, CRCR şi Fundaţia PACT 

Scopul proiectului este stoparea fenomenului de bullying prin implicarea tuturor actanților din 

domeniul educațional: cadre didactice, elevi, părinți, comunitate. 

 

14.  01 aprilie 2021 - Atelierul Educație Globală pentru elevi –  

Consumerism și Consum Responsabil 

Online pe platforma Zoom, în cadrul proiectului „Viitor prin Acțiune” al Asociației A.R.T. Fusion, 

finanțat prin Corpul European de Solidaritate, în urma încheierii unui accord de parteneriat între 

colegiu și asociație, nr. 2300/29.04.2021, elevii au învățat despre conștientizarea impactului 

consumerismului la nivel global și personal. 
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15.  10 aprilie 2021 - acțiune civică în colaborare cu I.P.J. Gorj 

Patru elevi ai Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” coordonați de prof. Gabriela Mititica, împreună 

cu polițiști de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității au trasat primele treceri de pietoni 

colorate și cu aspect tridimensional. Acestea sunt menite a atrage atenția șoferilor dar și 

conștientizarea evenimentelor rutiere care s-ar putea întâmpla și care pot fi evitate, dacă sunt 

respectate regulile circulației rutiere. 

 

16.  16 aprilie 2021, Ceainăria „Totuși” 

 Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Christian Tell”, 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” și Colegiul Național 

„George Coșbuc”: a II-a ediție a Ceainăriei culturale „Totuși”. Invitatul nostru a fost domnul 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶 

𝗕𝗮𝗺𝗯𝘂𝗹𝗲𝗮, cercetător principal în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române, o prezență care, 

prin preocupările sale, onorează, de fiecare dată, spațiul întâlnirilor dialogale în căutarea cărora se 

află mereu adolescenții.  

Tema nu este doar generoasă, dar și provocatoare: MEMORIE și IDENTITATE. Apelul la cunoaștere, 

prin asumarea adevărului, poate fi răspunsul onest și lucid al tinerilor noștri la îndemnul tulburător al 

scriitorului Virgil Ierunca: „Problema de căpetenie este de a învinge amnezia... Pierderea adevăratei 

memorii echivalează cu a pierde simțul realului. Trecutul nu poate fi falsificat.” 

 

17.  13 mai 2021 - seminar interactiv despre viața lui Tudor Vladimirescu 

Pe 27 mai s-au împlinit 200 de ani de la moartea marelui domn al Țării Românești şi conducătorul 

Revoluției de la 1821, unul dintre evenimentele care au marcat începutul procesului de renaştere 

naţională a României. Pentru a marca acest eveniment, ADER-Asociatia pentru Democratie Educatie 

Respect a organizat proiectul „200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu”, proiect finanțat prin 

programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow, ce 

are ca obiective creșterea interesului elevilor pentru istoria românilor și cultivarea imaginației și 

creativității elevilor, în baza protocolului de colaborare nr. 2065/ 23.04.2021, semnat între ADER și 

CNTV. 

18.  1-2 iulie 2021 – Școala de vară TOTUȘI, Muzeul de la Curtișoara 

19.  9-15 august –  Strad’Art - eveniment cultural și sportiv 

20.  16-22 august - Săptămâna Europeană a Mobilității 

Cea de-a 20-a ediție a programului Săptămâna Europeană a Mobilității, anul acesta desfășurată sub 

sloganul „Fă mișcare. Rămâi sănătos!”. Tema anuală pentru Săptămâna Europeană a Mobilității din 

anul 2021 este „Siguranță și sănătate prin mobilitate durabilă”. Tema aleasă în acest an dorește să 

aducă un tribut dificultăților cu care s-au confruntat Europa – și întreaga lume – în timpul pandemiei 

de COVID-19. De asemenea, reflectă și oportunitățile de schimbare care rezultă din această criză 

sanitară fără precedent în Europa. 

 

Responsabil,  

Coordonator programe și proiecte educative,   

prof. Daniela-Ileana Vîlceanu 

 

Director,  

Prof. Cristina Goanță 


