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CAMPANIE EDUCAȚIONALĂ ”DIN NOU ÎMPREUNĂ” 

ACTIVITĂȚI LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ 

 

Scopul: facilitarea acomodării preșcolarilor și elevilor la noul context școlar prin acțiuni outdoor desfășurate sub 

coordonarea Ministerul Educației și Cercetării. 

Perioada de implementare: 09 - 30 septembrie 2020 

Locații de desfășurare Outdoor: parcuri din localitate, teren de sport, curtea unității de învățământ, spații verzi aflate în 

proximitatea unității de învățământ, etc. 



 

Organizatori: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică 

Gorj + Cabinetele școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică + Cabinetele interșcolare logopedice 

Parteneri:  

◉ Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

◉ Inspectoratul Județean de Poliție Gorj 

◉ Primăria Municipiului Tîrgu-Jiu 

Parteneri locali (Anexă la protocol de colaborare - Acord de parteneriat în funcție de localitatea în care se vor implementa 

activitățile din cadrul campaniei ”Din nou împreună”): 

➔ Primării localități  

➔ Unități de învățământ  

Echipa de coordonare și elaborare a campaniei educaționale la nivel județean: 

 Bobic Otilia Loredana - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Colegiul Tehnic ”G-ral Gh. Magheru” Tîrgu-Jiu + Grădinița cu 

Program Prelungit ”Mihai Eminescu” Tîrgu-Jiu; 

 Ciobanu Anamaria - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Liceul Tehnologic Bîlteni; 

 Crăciunescu Claudia - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj; 

 Davițoiu Maria - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Tîrgu-Jiu + Școala Gimnazială ”Antonie 

Mogoș” Ceauru, Bălești; 

 Gorun Sonia Isabela - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj; 

 Popescu Nicoleta Claudia - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj; 

 Popescu Ofelia – profesor logoped CJRAE Gorj/ Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Tîrgu- Jiu; 



 

 Schintee Anca Ramona - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Școala Gimnazială Padeș + Școala Gimnazială "Profesor Nicolae 

Caranda" Glogova + Școala Gimnazială Godinești; 

 Șcheau Daniela - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj; 

 Tulpan Claudia Ofelia - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj; 

 Țucă Irina Monica - profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Tîrgu-Jiu; 

 Văduva Elena – profesor consilier școlar CJRAE Gorj / Școala Gimnazială ”George Uscătescu” Tîrgu- Cărbunești; 

Echipa de implementare a activităților din cadrul campaniei județene: 

❏ profesori consilieri școlari din cadrul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică Gorj și Cabinetelor 

școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică;  

❏ profesori logopezi școlari din cadrul Cabinetelor interșcolare logopedice. 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: 

Nr. 

crt. 

Activitate Grup țintă Localitate Descriere locație 

în aer liber 

Parteneri / Alte 

detalii 

1.  Scapă de griji! 

 

elevi din clasele 

a VIII-a si a XII-a 

Tîrgu-Jiu + județ Terenul de sport sau spații 

verzi libere aflate în 

proximitatea școlii 

Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ 

2.  Examene și 

Emoții 

Elevii claselor a 

VIII-a și părinții 

acestora 

Școala 

Gimnazială 

„George 

Uscătescu” 

Tîrgu-Cărbunești 

+ județ 

Terenul de sport al școlii Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ 

3.  Împreună suntem 

puternici - joc pentru 

preșcolari și 

părinți 

Tîrgu-Jiu + județ Terenul de sport sau spații 

verzi libere aflate în 

Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 



 

Nr. 

crt. 

Activitate Grup țintă Localitate Descriere locație 

în aer liber 

Parteneri / Alte 

detalii 

stabilirea de relații 

suportive în grup 

proximitatea școlii învățământ 

4.  Te salut cu prietenie elevi clasele  

V-VIII 

Tîrgu-Jiu + județ Parcul de la Coloana Infinitului  Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ 

5.  Desene tematice 

Din nou la școală 

Părinți - 5  

copii - 7 

 

Tîrgu-Jiu + județ Parcul Central al municipiului 

- locație ”Insulița Jiului” 

Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ 

6.  Împreuna vom fi bine! Elevii de clasa  

a V-a 

Școala 

Gimnazială 

GodineȘti + 

județ 

Curtea școlii Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ 

7.  De la ce știu..... La ce 
fac..... 

elevi clasele  
V-VIII 

Tîrgu-Jiu + județ Parcul de la Coloana 
Infinitului/ Parcul Central/ 
spaţii verzi din apropierea 
unităţilor de învăţământ 

Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ 

8.  Gânduri pentru viitor Elevi clasele IX-
XI 

Tîrgu-Jiu + județ Parcul de la Coloana Infinitului Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ 

9.  Împreună suntem  
responsabili- Metoda joc 
de rol EDULARP 

Elevii din cămin 
clasele IX-X 

Colegiul Tehnic 
”Henri Coandă” 
Tg-Jiu 

Curtea școlii, spațiul verde Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ, pedagog 

școlar 

10.  Adaptare- Readaptare -  
Ce pot să fac atunci când 
mă simt stresat? 

elevi clasele  
V-VIII 

Tîrgu-Jiu + județ Terenul de sport sau spații 
verzi libere aflate în 
proximitatea școlii 

Primării, IPJ Gorj, ISJ 

Gorj, unități de 

învățământ 



 

 

MODALITATEA DE DESFĂȘURARE: 

Grup de participanți: minim 4 - maxim 20 de preșcolari / elevi + max. 5 profesori consilieri școlari / logopezi + cadre didactice 

invitate 

Respectarea distanței fizice între participanți: 1, 5 – 2 metri; 

Informare ofertă educațională: DSP Gorj; ISJ Gorj; IPJ Gorj; unități de învățământ; 

Promovare mass-media: comunicate de presă, afișul campaniei educaționale județene; publicare anunț pe site-ul instituției și 

pe pagina de facebook a CJRAE Gorj; 

Resurse: pături, saltele fitness, scaune, etc. 

Modalitate de înscriere a participanților: preșcolari/elevi: fișă de înscriere word / formular online google; 

 

Profesorii consilieri școlari și profesorii logopezi din cabinetele școlare / interșcolare vor derula activitățile în funcție de 

solicitările părinților, pe baza fișelor / formularelor online de înscriere cu consimțământul reprezentanților legali ai copiilor și 

prin semnarea unor acorduri de parteneriat cu unitățile de învățământ, dar și cu alți parteneri locali (ex. primării, poliție, ș.a.) 

În calitate de organizator, CJRAE Gorj va informa Direcția de Sănătate Publică Gorj cu privire la derularea acestei 

campanii și a calendarului de desfășurare zilnic pentru fiecare localitate / locație în parte, cu respectarea măsurilor sanitare 

recomandate de instituțiile abilitate de către participanții la activități.  

Campania educațională vine în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor și asigurarea suportului emoțional și a stării de bine în 

scopul desfășurării în condiții optime a învățării în contextul pandemic actual. 


