
 

1 
 

 

 

Colegiul Naţional „Gheorghe Țițeica” 

 

 

Motto: 

”Educația este dobândirea artei de a utiliza cunoștințele” 

(Alfred North Whitehead) 

Deviza noastră: 

 Elevul motivate vrea să se afirme, învață, excelează. 

 

1. Planul de şcolarizare 

Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip 

(nivel, filieră, profil, specializare, specializare suplimentară) organizate în fiecare an 

şcolar de Colegiul Naţional „Gheorghe Țițeica”.   
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Plan şcolarizare pentru anul școlar 2015/2016 

Clasa a IX-a: 7 clase × 28 de locuri 

Profil uman (3 clase × 28 de locuri) 

Filologie - 1 clasă (28 de locuri) 

Filologie bilingv engleză - 1 clasă (28 de locuri) 

Ştiinţe sociale - 1 clasă (28 de locuri) 

Profil real (4 clase × 28 de locuri) 

Matematică - informatică bilingv  engleză - 1 clasă (28 de locuri) 

Matematică - informatică  - 2clase ( 84 de locuri) 

Ştiinţe ale naturii - 1 clasă (28 de locuri) 

Clasa a V-a: 3 clase × 30  de locuri 

Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit de numărul de locuri oferite iniţial – ca 

urmare a numărului de elevi efectiv înscrişi (numai la nivel gimnazial) şi mobilităţii 

elevilor pe parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în vigoare (la nivel gimnazial şi 

liceal). 

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de 

Administraţie şi se aprobă de către Inspectoratul Şcolar Mehedinți. 

2. Planurile-cadru de învăţământ 

Precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii (trunchi comun și curriculum 

diferențiat) şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea. Specifică numărul 

total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional 

(curriculumul la decizia şcolii). 

Planurile-cadru de învăţământ sunt elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum 

şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar şi sunt aprobate prin Ordin al ministrului 

educaţiei şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ. 

3. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) 

Stabileşte pentru fiecare clasă disciplinele/activităţile opţionale realizate în fiecare an 

şcolar, conform numărului total de ore alocat în acest scop prin planurile-cadru de 

învăţământ. Se elaborează de către Comisia pentru Curriculum din Colegiul Naţional 

„Gheorghe Țițeica”, la propunerea comisiilor metodice, se avizează de Consiliul 

Profesoral şi se aprobă de Consiliul de Administraţie. După aprobarea disciplinelor din 
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CDŞ, în baza opţiunii elevilor şi având în vedere resursele existente, aceste 

discipline/activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori în anul şcolar respectiv. 

 

Discipline opționale în anul școlar 2015-2016 

 

Clasa 

Nr. opționale 

cf. plan-cadru 

 

OPȚIONALE 

V A 1-3 Cultură civică 

V B 1-3 Cultură civică 

V C 1-3 Cultură civică 

VI A 1-3 Fantezie şi culoare 

VI B 1-3 Fantezie şi culoare 

VII A 1-2 Limba engleză 

VII B 1-2 Limba engleză 

VIII A 1-2 Matematică 

VIII B 1-2 Desene şi animaţii pe calculator 

IX A 1 Limba latină 

IX B 1 Limba latină 

IX C 1 Comunicare interpersonală 

IX D 1 Biologie 

IX E 1 Limba română 

IX F 1 Matematică 

IX G 1 Educaţie antreprenorială 

X A 1 Limba germană(L3) 

X B 1 Limba latină 

X C 1 Desen tehnic 

X D 1 Chimie 

X E 1 Educaţie antreprenorială 

X F 1 O oră pentru democraţie 

X G 1 Matematică 

X H 1 Comunicare interpersonală 

XI A  5-6 Limba română, Limba latină, Psihologia 

vârstelor, Frumosul în artă, Ed. muzicală, 

Sociologia educaţiei 

XI B  5-6 Limba latină, Sociologia educaţiei, 

Frumosul în artă, Ed. muzicală, Istoria 
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comunismului, O oră pentru democraţie 

XI C  5-6 Limba română, Istoria comunismului, 

Psihologia vârstelor, Educaţia leadership, 

Frumosul în artă, Sociologia educaţiei 

XI D  4-5 Matematică, Chimie, Biologie, Psihologia 

vârstelor 

XI E  3-4 Fizică, Chimie, Biologie 

XI F 3-4 Fizică, Chimie, Biologie 

XI G 3-4 Limba română, Biologie, Educaţie fizică 

XI H 3-4 Limba română, Biologie, Firme exerciţiu 

XII A 6-7 Limba română, Limba latină, Istorie, 

Geografie, Tendinţe în arta vestimentară,  

Psihologia vârstelor, Dezbatere, oratorie şi 

retorică 

XII B 6-7  Limba română, Istorie, Geografie, 

Tendinţe în arta vestimentară, Comunicare 

şi opinie publică 

XII C  6-7 Limba română, TIC, Istoria comunismului, 

Tendinţe în arta vestimentară, Ştiinţe 

sociale (2 ore) 

XII D 5-6 Limba română, Matematică, Chimie, 

Biologie, Educaţie fizică 

XII E 3-4 Limba română, Matematică, Fizică 

XII F 3-4 Limba română, Matematică, Ed. fizică 

XII G 3-4 Limba română, Matematică, Fizică 

XII H 3-4 Limba română, Matematică, Biologie, 

Filosofie 

 

Prezenţa la ore şi notele obţinute la disciplinele/activităţile din cadrul curriculumului la 

decizia şcolii se consemnează în catalog şi fac parte din situaţia şcolară semestrială şi 

anuală a elevului. 

4. Activităţi extracurriculare 

Reprezintă activităţi academice, sportive şi artistice care se organizează la nivelul 

unităţii de învăţământ, de regulă pe nivel de clase, suplimentar faţă de disciplinele 

din planurile-cadru de învăţământ şi din curriculumul la decizia şcolii. Activităţile 

extracurriculare se organizează în spaţiile şcolare din unitatea de învăţământ, de 

regulă în afara orarului principal. 

Activităţile extracurriculare se propun de către Comisia pentru Curriculum din Colegiul 

Naţional „Gheorghe Țițeica”, se avizează de Consiliul Profesoral şi se aprobă de 

Consiliul de Administraţie. 
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După aprobarea activităţilor extracurriculare, în baza opţiunii elevilor şi având în 

vedere resursele existente, aceste activităţi devin obligatorii pentru elevi şi profesori 

în anul şcolar respectiv. Prezenţa la ore şi rezultatele evaluărilor la activităţile 

extracurriculare se consemnează în documentele cadrului didactic care susţine 

activitatea respectivă şi nu se trec în catalog. 

Situaţia prezenţei la activităţile extracurriculare a elevului care a optat în scris pentru 

aceste activităţi este luată în considerare la stabilirea notei la purtare, în acelaşi 

regim cu prezenţa la celelalte ore. Rezultatele obţinute în urma participării la 

activităţile extracurriculare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în 

funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ. 

5. Activităţi extraşcolare 

Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, 

artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii Colegiului Naţional 

„Gheorghe Țițeica”, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului. 

Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii 

cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii 

Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de 

specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori. 

Elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui 

comportament civilizat şi decent. 

Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt 

obligaţi să respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi 

pentru a asigura succesul activităţii. Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile 

extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog. 

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi 

se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul 

unităţii de învăţământ. 

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” este implicat în acest an școlar în următoarele 

proiecte: 

Proiecte internaționale  

„Explore it in the way before it fades away” este titlul proiectului Comenius de 

parteneriat școlar multilateral, din cadrul Programului de învățare pe tot parcursul 

vieții, în care Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” este partener, alături de Mediha 

Hayri Çelik Fen Lise si din Turcia, Istituto di Istruzione Superiore Fuscaldo din Italia și 

Daugavpils Centra Vidusskola din Letonia. Proiectul a debutat în septembrie 2013, se 

va derula pe parcursul a doi ani și are ca scop realizarea unui dialog multicultural și a 



 

6 
unei strânse colaborări prin cooperarea dintre școlile partenere, pentru obiectivul 

comun de protecție a mediului și de inducere a unei reacții comune favorabile unei 

Europe curate sub aspect ecologic. 

Bugetul proiectului: 24.000 Euro 

 

Proiecte POSDRU 

CNGT derulează, începând cu luna mai 2014, proiectul POSDRU „Dezvoltare 

profesională asistată prin activități inovative de consiliere și practică’’, proiect al cărui 

beneficiar este Inspectoratul Școlar Județean Mehedinţi, având drept partener 

Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”. Proiectul introduce dezvoltarea activității 

inovative „firma de exercițiu” pentru elevii din CNGT, având în vedere acordarea de 

șanse egale elevilor din unitățile de învățământ cu profil teoretic în procesul de 

instruire la locul de muncă și în procesul de decizie în alegerea carierei. S-a avut în 

vedere că prin curriculă, practica profesională se desfășoară doar în unitățile de 

învățământ cu profil tehnic, de servicii. Pe aceeași linie, CNGT va introduce metoda 

de învățare inovativa „firma de exercițiu” în programa de studii prin Curriculum la 

Decizia Școlii, ca materie opțională.  

Buget: 

Valoarea totală aferenta Colegiului Național ,,Gheorghe Țițeica”: 92.772,00 RON, din 

care: 

- Anul 1 - 61.848,00 RON 

-Anul 2 - 30.924,00 RON 

 

Proiectul „An Hour for Democracy” 

Beneficiar – Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană – MAIE 

Partener 1 - Asociația Elvețiano-Româna pentru Sprijin si Integrare (organizație non-

guvernamentală elvețiana) 

Partener 2, Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Odobleja" 

Partener 3, Colegiul National "Gheorghe Tițeica" 

Partener 4, Colegiul Tehnic "Decebal" 

Bugetul total al proiectului este de 111.332,80 CHF, suma totală grant este 99,990 

CHF și valoarea co-finanțare a solicitantului este de 11.342,80 CHF. 

 

Proiectul "O oră pentru Democrație", se adresează nevoii de programe educaționale 

coerente pentru tinerii din România în domeniul democrației participative și a 

cetățeniei active. Studii la nivel european și romanesc arată că nivelul relative scăzut 

de participare a tinerilor la viața democratică nu este din cauza refuzului lor de a se 

implica în viața politică și socială, dar mai ales datorită adaptarea insuficientă a 

sistemelor politice la nevoile și așteptările acestora. La baza participării stabilește 

educație politică, cu accent pe activități practice implementate în procesul de învățare 

despre democrație. Într-o țară post-comunistă, ca România, educația democratica 

este în etapele sale incipiente și nevoia de inițiative în acest domeniu este foarte 
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mare. "O oră pentru Democrație" este conceput ca un proiect pilot, de 18 luni, în 

Drobeta-Turnu Severin, un oraș în care acest tip de acțiuni adresate tinerilor lipsește. 

Prin urmare, proiectul își propune să creeze oportunități, cu sprijinul de expertiză 

elvețian, pentru elevii de liceu din Drobeta-Turnu Severin pentru a înțelege 

democrația participativă și să devină cetățeni active în comunitățile lor. Prin activități 

de cercetare, de transfer de învățare și schimb de bune practici cu partenerul 

elvețian o metodologie va fi create pentru un program educațional numit "O oră 

pentru Democrație". Programul va avea loc simultan, între septembrie 2015 și iunie 

2016, în trei licee din Drobeta-Turnu Severin, partenerilor din cadrul proiectului, și va 

consta în întâlniri de o oră în fiecare săptămână, pentru un an școlar întreg. 


