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Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de 

învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută

a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.

         Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 

reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. 

  Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o funcţie complementară în raport cu 

instruirea şcolară. Este vital ca activităţile extracurriculare eliberate de constrângerile 

programei şcolare să se ghideze după principiile interdisciplinarităţii pentru a contribui în 

mod real la formarea deplină a personalităţii elevilor şi la pregătirea lor pentru viaţă. 

Experienţele trăite de elevi în afara lecţiilor au nu numai un caracter cognitiv ci şi moral-

afectiv şi estetic. Integrarea acestor experiente presupune o îmbogăţire a culturii etice si 

estetice şi a noastră, cadrelor didactice. 

 Obiectivele activităţilor extraşcolare:

 Optimizarea relaţiei şcoală - familie;

 Diversificarea activităţilor  extracurriculare;

 Atragerea profesorilor diriginţi şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de

socializare şi culturalizare;



 Conectarea  şcolii  la  programe  şi  proiecte  educaţionale,  la  nivel

municipal,naţional şi internaţional;

 Continuarea  parteneriatelor  şi  activităţilor  de voluntariat  demarate  şi  în  anii

trecuţi.

Pe parcursul  anului şcolar 2020-2021  sau desfăşurat următoarele  activităţi  şcolare şi

extraşcolare:

 „ Eliberaţi, dar liberi?” -activitate desfăşurată cu ocazia aniversării a  75 de ani de

la  eliberarea  evreilor  din  lagărele  morţii,  9  octombrie  2020.  Activitatea  s-a

desfăşurat  online  cu  elevii  claselor  a  VII-a,  sub  îndrumarea  şi  coordonarea  d-nei

director, prof.de istorie -Steluţa Vlad. Elevii au vizionat un film documentar despre

eliberarea evreilor din lagărele naziste, iar apoi au dezbutut materialul video prezentat.

 „Toleranță pentru un viitor mai bun”, activitate desfășurată online, cu ocazia- Zilei

mondiale a toleranței- 16 octombrie, activitate coordonată de d- na director Steluța

Vlad, d-na  Consilier Psihopedagog, Peniu Teodora și d-na Ioana Nicuale, responsabil

cu Proiecte și Programe Educative. Această activitate  a avut  ca finalitate: 

 Promovarea  unei  concepţii  sănătoase  privind  respectul,  cooperarea,  înţelegerea,

respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

 Dezvoltarea  capacitaţii  copiilor  de  a  se  tolera  indiferent  de  religie,  etnie,  poziţie

sociala  şi  materiala  prin  activităţi  care  stimulează  creativitatea,  originalitatea,

socializarea şi competiţia;

 Educarea elevilor pentru ca aceştia să manifeste un comportament civilizat, prietenos,

tolerant.

 ”Risipa alimentară” cu ocazia  Zilei Mondiale a Alimentației  16 octombrie 2020;

(clasele a V-a)- Online (vizionări de filme, dezbateri,).  Activitate  online, coordonată

de  d-na profesoară  de  biologie,cu  elevii  claselor  V-VI ,  unde acesștia  au  vizionat

materiale PPT, film documentar. 

 ”Patrula  de  reciclare”,-  26-  30  octombrie  2020- Proiect  Național  de  Educație

pentru Mediu,proiect  derulat  de Asociația  Română pentru Reciclare-  RoRec și

Școala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu”.Proiectul a avut ca obiectiv formarea și

încurajarea unui comportament  responsabil  față de mediu a elevilor  și profesorilor,

prin  reciclarea  deseurilor  electronice  și  electrocasnice.Deșeurile  electronice  și

electrocasnice  au  fost   colectate  și  reciclate  corect din  rațiuni  ce  țin  de

protecția mediului înconjurător, de riscul pe care îl prezintă potențialul lor toxic,

precum și de protejarea resurselor naturale ale pământului.



Reciclând,fiecare dintre noi contribuie la prezervarea resurselor naturale şi la asigurarea

 unui mediu de viaţă sănătos.Proiect coordonat de prof.ed.tehnologică, Nicolae Ioana 

si d-na director Vlad Steluța.

 „Cinste lor!”- Ziua Armatei  Române-  25 octombrie   2020,  dezbatere,prezentări

filme  istorice,  întâlniri  cu  reprezentanţi  ai  armatei,  prof.diriginti  si  d-na  director

Steluţa Vlad;

 Proiectul  Național  ”Necenzurat”, proiect  implementat  de Centrul  de Prevenire,

Evaluare și Consiliere Antidrog sector 1 București, unde au participat online, elevii

claselor VI-VIII , îndrumați de d-na prof.consilier Peniu Teodora și d-na prof. Ioana

Nicoale.„Necenzurat”  a fost  un  proiect  de prevenire  a consumului  de droguri,

pentru elevii cu vârste între 12 şi 14 ani, fiind bazat pe formarea de abilităţi de viaţă şi

pe  modelul  influenţei  sociale.Noile  tehnici  de  prevenire  au  ca  scop  formarea  de

abilităţi  sociale  care,  odată  învăţate  şi  exersate,  ajută  la  creşterea  rezistenţei  la

presiunea grupului de egali la îndemnul de a consuma droguri.Scopul acestei abordări

este de dota adolescenţii cu aptitudini specifice şi cu resursele de care au nevoie pentru

a  rezista  influenţelor  sociale  şi  de  a  înţelege  corect  cunoştinţele  despre droguri  şi

efectele lor asupra sănătăţii individuale şi colective.

 ,,Fumatul  dăunează  grav  sănătăţii!” –  21  noiembrie  2020-  Ziua naţionala  fără

tutun-campanie împotriva fumatului- pliante, afise, dezbateri, activitate coordonată de

d-na Consilier pshihopedagogic Peniu Teodora,Nicolae Ioana și prof. Vlădescu Irina, 

 „La mulţi ani, Românie dragă!” –  Ziua Naţională a României- 1 Decembrie. 

 Activităţile  cultural-artistice   dedicate  Marii  Uniri  de  la  Alba-  Iulia, triumful  unei

naţiuni,1918-2020” acţiune prilejuită de Sărbătorirea a 102 de ani  de la Marea Unire a

Românilor.Activitatea s-a desfăşurat online sub indrumarea şi coordonarea d-nei director,

prof. de istorie, Steluţa Vlad.

 ”Fii  mai  darnic,  fii  mai  bun!”  decembrie  2020,  actvitatea  de voluntariat  în  cadrul

campaniei "Zâmbetul din cutie".Campania a fost organizata de Asociatia SANSA TA in

parteneriat,  cu  Inspectoratul  Scolar  al  Municipiului  Bucuresti (ISBM),  Romaero,

Magic FM,  Kaufland Romania,   si alte companii private,  impreuna cu 55 de scolii din

Bucuresti  si  Ilfov,  dedicat  copiilor  defavorizati  din  Romania,  in  cadrul  campaniei  de

Craciun “Zambetul din cutie” (editia a VII-a, in perioada 20 octombrie - 20 decembrie

2020). Activitatea de donaţie s-a desfăşurat sub îndrumarea d-nei director, Steluţa Vlad,

diriginților claselor V-VIII, şi a d-nei prof. Consilier Educativ Ioana Nicolae. 



Campania a avut drept scop sensibilizarea copiilor, a persoanelor fizice şi juridice faţă de

nevoile semenilor lor care nu dispun de posibilităţi materiale pentru a se bucura de o viaţă

decentă, prin dăruirea unor bunuri materiale colectate. La această Campanie Umnaitară au

fost implicati toţi elevii cls.I-VIII care au avut posiblitatea de a dona jucării,  rechizite,

haine,alimente pentru copiii aflaţi în nevoie;

  „Orașul meu,casa mea”, proiect desfăşurat de elevii claselor a VI-a A,a VI-a B, a VI-a

C,  din Şcoala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu” care au realizat machete ale oraşului

în  viziunea  proprie.  Machetele  au  fost  prezentate  de  elevi   in  prezentări  online,  15

decembrie 2020.  Elevii  au fost  îndrumaţi  şi coordonaţi  de prof.ed. tehnologică,  Ioana

Niculae

► „Drepturile și libertățile omului” – 10 decembrie 2020, ziua   dedicată aniversării

Zilei internaţionale a drepturilor omului. 

 Activitatea s-a desfășurat online, pe platforma Classroom, cu elevii claselor V-VIII care au

putut  viziona  și  dezbate  filme  si  documentare,toate  sub  aceeaşi  tematică:  Drepturile  si

libertăţile omului.Prin activităţile desfăşurate s-au urmarit câteva obictive, cum ar fi:

 cunoaşterea, promovarea şi respectarea drepturilor omului;

 formarea şi dezvoltarea spiritului şi comportamentului civic responsabil;

  combaterea fenomenului de agresiune în şcoli;

 implicarea  elevilor  în  activităţi  pentru  a-si  dezvolta  încrederea  în  sine,  spiritul  de

echipă;

 abilitatea de a accepta pe oricine, indiferent de etnie, origine, limbă sau orice alt statut.

Prin studii de caz şi dezbateri, elevii au înţeles că toţi oamenii au drepturi egale şi libertăţi

fundamentale, Ziua Internaţională a Drepturilor Omului fiind o zi a solidarităţii umane.

Elevii au fost îndrumaţi şi coordonaţi la această activitate,de d-na  prof. istorie, Steluţa Vlad, 

d-na prof.de Cultura civică- Peniu Teodora,

 „Mihai Eminescu- expresia integrală a sufletului românesc”- 15 ianuarie 2021, dedicată 

împlinirii a 171 de ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. În cadrul acestei 

activități educative, desfășurată online, elevii claselor V-VIII au vizionat un film documentar 

despre marele poet. Iar dupa aceea au citit poezii scrise de marele poet.

 ”Uniţi în cuget şi-n simţiri!” – 23 ianuarie 2021-, activitate educativă realizată cu ocazia

implinirii a 161 de ani de la formarea Romaniei, eveniment marcat printr-o  dezbatere

online,cu  prezentări  de  filme  istorice.  Activitatea  a  fost  coordonată  de  d-na  director

prof.istorie Steluţa Vlad.



 Concursul  Național  ”Alege!  Este  dreptul  tau!”,  concurs  defășurat pe  teme  de

protectia consumatorilor, cu ocazia Zilei Internaționale a Protecției Consumatorilor

15 martie,  elevii  claselor  a  V A,B,C au desenat  reclame publicitare  la  un produs

alimentar.Elevii au  fost coordonați  de d-na prof. Niculae Ioana.

 „Prevenirea  şi  combaterea fenomenului  bulling”,  proiect  desfăşurat  cu  elevii  la

clasele   a  VII-a  A,B,  în  saptamâna  17-21  mai  2021, sub  îndrumarea  profesorilor

diriginți și a Consilierului Psihopedagogic. Scopul acestei activități este de a informa

copiii  cu privire  la  rolul  lor  fundamental  în apărarea  victimelor  bullying-ului și  în

raportarea situațiilor de bullying. Activitatea urmărește să conștientizeze, să genereze

o  schimbare  de  atitudine  și  astfel  să  prevină  și  să  combată  comportamentele  de

bullying între copii respectiv să   promoveze metode pozitive și eficiente de educare

socio-emoțională a copiilor, victime ori agresori, atât pentru cadrele didactice cât și

pentru părinți.

 ► Programul Educațional Always desfășurat in școala noastră, 20 aprilie 2021, de 

către Campania Procter&Gamble cu acordul Ministerului Educației și Cercetării.

 La acest program de campanie au participat la activitatea online, elevele din clasele a 

V-a A, B, C, cu acordul scris al părinților. Scopul programului este informarea 

elevelor de clasa a V-a asupra schimbărilor fizice și emoționale ce se petrec în 

perioada pubertății și educarea lor în privința igienei feminine.

 „Orientare în carieră”, activitate online_ consiliereorientare.ro,  avand ca obiective

urmărite:-  dezvoltarea  abilităţilor  de  bază  necesare  în  alegerea  conştientă  a  unei

cariere, cunoaşterea răspunsurilor la intrbările „ Cine vreau să fiu? „Cine aş putea să

devin?”

 Activitățile  școlare  și  extrașcolare  s-au  desfășurat  online,  pe  Platforma Google

classroom, în perioada octombrie 2020 - martie 2021, datorită măsurilor impuse de

autorități,din cauza  Pandemiei Covid-19.

 Saptămâna Altfel ” Să știi mai multe să fii mai bun”, programată în perioada 

12-16 aprilie 2021, a fost supendată din cauza Pandemiei Covid-19.

     


