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RAPORTUL
ACTIVITĂŢILOR ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE,

  PROIECTELOR  ȘI PROGRAMELOR EDUCAŢIONALE
       ANUL ŞCOLAR 2018-2019

      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.

       Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat 

dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din 

sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni

frumoase şi valoroase. 

      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 
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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 Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în 

activităţi şi programe de socializare şi culturalizare;

 Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor nou 

constituit, proiectarea de activităţi extracurriculare cu 

specific cultural;

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi 

cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi

pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor;

 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  2018-2019  sau  desfăşurat  următoarele

activităţi şcolare şi extraşcolare:

  „ Eliberaţi,  dar  liberi?” -activitate  desfăşurată  cu  ocazia

aniversării a  73 de ani de la eliberarea evreilor din lagărele

morţii,  9 octombrie 2018.  Activitatea s-a desfăşurat în Şcoala

Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” cu elevii claselor a VII-a, sub

îndrumarea şi coordonarea d-nei director, prof.de istorie -Steluţa

Vlad.

 „Toleranță pentru un viitor mai bun”, activitate desfășurată 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
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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.

 Programul Săptămâna Altfel “Să ştii mai multe, să fii mai bun” s-a

desfăşurat în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2018, la nivelul

ciclului gimnazial, unde s-au desfăşurat următoarele activităţi

- Tabără la Ccheile Grădiștei(Brașov);

- Tabăra cu circuit cultural ”Incursiune în capitala Unirii-IAȘI și

multe alte atracții...!!”

- „ Vizită la Muzeul Naţional de Istorie”;

- „Artişti pentru artişti”

-  „Teatrul-formă de comunicare”;

- “Matematica poate fi distractivă!”;

- „Religia prin film-„Faptele milosteniei”

- Mănăstirea Stavropoles”;

- „Orientare în carieră”;

- „Figuri marcante în cinematografia franceză„;

- „Influenţa literaturii asupra vieţii scriitorilor” 

- „Ştiinţă şi Tehnologie”;

- „Să desenăm un afiş”

Obiectivele urmărite:

 Promovarea unui climat de colaborare între şcoală şi comunitate,

prin implicarea activă a acesteia în formarea şi evoluţia elevilor

în spiritul ocrotirii şi protecţiei mediului geografic;

 Utilizarea  şi  prelucrarea  constructivă  a  informaţiilor  din

sistemul mass-media şi corelarea acestora cu învăţarea şcolară şi

aplicaţiile practice;
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 Dezvoltarea şi modelarea personalităţii elevilor, a încrederii în

forţele proprii, prin participarea efectivă a acestora şi asumarea

responsabilităţilor în cadrul proiectelor propuse;

 Exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj

literar şi plastic, precum şi stimularea creativităţii elevilor

prin realizarea, expunerea şi valorificarea lucrărilor realizate

de ei. 

 Cunoaşterea  şi  protejarea  valorilor  care  fac  parte  din

patrimonioul cultural;

 Conştientizarea  rolului pe care il au generaţiile viitoare, în 

păstrarea integriteţii valorilor culturale şia identităţii 

naţionale

 De  asemenea   în  anul  şcolar  2018-2019  au  avut  loc  în  cadrul

activitățile educative:

►„Oameni  şi  copii-  drepturile  noastre” –20  noiembrie  2018-  Ziua

Internatională a drepturilor copilului .

Această activitate s-a desfășurat din dorinţa de a-i determina pe 

copii să conştientizeze importanţa, valoarea lor în raport cu 

societatea în care se formează, de a-i informa că au drepturi 

legal/universal recunoscute, care le oferă posibilitatea de a 

creşte, de a se dezvolta într-un cadru propice. Care este valoarea,

cea mai de preţ, a unui popor?Tradiţia?Obiceiurile?Religia? 

Toate, incontestabil. Dar,mai presus de ele este copilul, generaţia

fără de care toate acestea nu vor exista.

 Activitate coordonată de d-na prof.Peniu Teodora care a prezentat

un film despre drepturile copiilor;

► Vizionarea piesei de teatru ”Două lozuri” la Teatrul ”Comedie”- 21

noiembrie 2018, unde elevii claselor VII   au fost coordonați și

îndrumați  de  doamnele  prof.Nedelcu  Alina,  Mocanu  Ana  și  d-na

director Steluța Vlad.

►”Fii  mai  darnic,  fii  mai  bun!”  decembrie  2018,  actvitatea  de

voluntariat în cadrul campaniei "Zâmbetul din cutie".Campania a fost

organizata de  Asociatia SANSA TA in parteneriat, cu  Inspectoratul
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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 2018). 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;

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

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog sector 1 București, unde au 

participat elevii claselor VI-VIII / părinții acestora din școala 

noastră , 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.

Influenţa  socială  este  cuprinsă  în  proiecte  ca  un  factor  de

protecţie în prevenirea consumului de droguri. 
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Metodele  interactive  utilizate  au  fost  axate  pe  intensificarea

abilităţii de a integra relaţiile sociale în formarea unor convingeri

corecte despre droguri şi efectele consumului acestora.

► Proiectul „Centenarul României Mari” -  100 de ani de la Marea

Unire  (1918-2018) de  la  Alba-  Iulia,  proiect  realizat  de  ISMB  (29

noiembrie 2018).Elevii, coordonați de d-na  director, Steluţa Vlad, ,

prof. Geană Elena și prof.Ioana Niculae au vizionat filme istorice, au

interpretat cântece istorice, au recitat poezie patriotica, au realizat

ecusoane cu steagul tricolor și un ”Colaj de mesaje ale elevilor-MAREA

UNIRE  reflectată  prin  gandurile  elevilor”.Tot  în  cadrul  acestui

proiect, elevii clasei  a VIII-a A, au realizat un  Banner cu mesaje

dedicate marelui eveniment istoric. 

► Spectacolul  aniversar  multicultural  ”  Copiii  României  la

Centenarul Marii Uniri”, din cadrul Proiectului educațional ”Incursiune

în trecut”, ediția a III-a- 2018, desfășurat la Palatul Național al

Copiilor în data de 6 decembrie 2018, unde elevii școlii noastre au

fost îndrumați și coordonați de  d-na director Steluța Vlad și prof.

Ioana Niculae, responsabl cu activitățile educative.

► „Drepturile  și  libertățile  omului” –  10  decembrie  2019,  ziua

dedicată aniversării Zilei internaţionale a drepturilor omului. 

Elevii claselor V-VIII au pregătit diverse momente în cadrul acestei

activităţi :vizionări de filime,proiecte ppt, colaje şi panouri, afişe

şi  creaţii  plastice,toate  sub  aceeaşi  tematică:  Drepturile  si

libertăţile omului.

Prin  activităţile  desfăşurate  de  către  elevii  scolii  noastre  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 echipăȘ

 abilitatea de a accepta pe oricine, indiferent de etnie, origine,

limbă sau orice alt statut.
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Prin joc de rol, lucru pe echipe, 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 dir., prof. istorie, Steluţa Vlad, d-na prof.de Cultura civică Peniu

Teodora,d-na  prof.  ed.  plastică  Gratiela  Stoian,  d.na  prof.  Elena

Geană.

 Campania "Zâmbetul din cutie", organizată 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  2018). La  această  Campanie  Umnaitară  au  fost

implicati toţi elevii școlii noastre din  claseleI-VIII, care au

avut  posiblitatea de  a dona  jucării, rechizite,  haine,alimente

pentru  copiii  aflaţi  în  nevoie.  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.

► „Mihai  Eminescu- expresia integrală a sufletului românesc”- 15

ianuarie  2019,  dedicată  împlinirii  a  169  de  ani  de  la  naşterea

marelui poet Mihai Eminescu. Îm cadrul acestei activități educative,

elevii  claselor  V-VIII  au  pregătit  diverse  momente  în  cadrul

activităţii:recitări de poezii, desene, biografia marelui poet „Ce

ştim despre marele poet”. 

► ”Uniţi în cuget şi-n simţiri!” –  23 ianuarie 2019-, activitate

educativă realizată cu ocazia implinirii a 160 de ani de la formarea

Romaniei, eveniment marcat printr-o  dezbatere, prezentări de filme

istorice, dansul ”Hora Unirii”. Activitatea s-a desfășurat in sala

de sport a școlii.  Coordonată de d-na director prof.istorie Steluţa

Vlad.
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► Concursul Național  ”Alege! Este dreptul tau!”,  concurs defășurat

pe teme de protectia consumatorilor, unde elevii au avut de desenat

reclame  publicitare  la  un  produs  alimentar.Elevii  au   fost

coordonați  de d-na prof. Niculae Ioana.

► Programul Educațional Always desfășurat in școala noastră de către

Campania Procter&Gamble cu acordul Ministerului Educației și 

Cercetării. La acest program de campanie au participat elevele 

claselor a claselor a V-a A,B;

► Programul  de  Educație  Financiară  ”Să  vorbim  despre  piața

financiară nebancară”, realizat de către  Banca Allianz Țiriac, în

parteneriat cu  Școala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu”  (aprilie

2019).Elevii claselor a VI-a A,VI-B au fost coordonați și  însoțiți,

la Banca Allianz Țiriac,filiala sector 1- București,de către d-na

director  Steluţa  Vlad  și  d-na  prof.  Niculae  Ioana,  pentru

participarea acestora la cursul financiar.

► Proiectului Educațional  “Sunt  cetățean  european  și  mă  implic,

aflat  la  ediția  a  V-a,(CAEN  2019,domeniul  8),  în  parteneriat cu

Școala  Gimnazială”  Sfinții  Voievozi”(30  mai,2019  ),  unde  Școala

Gimnazială” Ion Heliade Rădulescu”, a  participat, in anul școlar

2018-2019, în cadrul  la:

 Simpozionul ”EU ÎN EUROPA”, ,unde elevii scolii noastre au obținut

următoarele premii: 

 Premiul I – CIUGULAN ALICE - cls. VI-B;

 Premiul I – COTOROBAI MĂLINA - cls. VI-B;

 Premiul I- LEU BIANCA și CHIRA DENISA - cls. VI-B;

 Premiul II – ZARAFIU MATEI - cls. VI-B;

 Premiul III –ZAHARIA ALEXANDRA, TUDOR ANA MARIA,CHICHIȚĂ MARIA

 MENȚIUNE-PASCALE LOTUS,ROTUND VENUS, MARA MIRCEA 

Elevii  au  fost  coordonați  și  îndrumați  de  d-na  director  Steluța

Vlad,  d-na  dir.adj.Daniela  Dragomir  și  d-na  prof.Ioana  Nicolae,

responsabil cu activitatea educativă.

 Festivalul Concurs Național ”Eurofolklore”,secțiunea a II-a  unde

formația de dansuri populare ”Plaiul Românesc”,(elevii cls.a VI-a

A)  coordonat   de  d-na  dir.adj.Daniela  Dragomir  și  d-na  prof.
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Niculae Ioana,au obținut Premiul III. Evenimentul s-a desfășurat

pe 31 mai 2019 la Palatul Național al Copiilor. 

În anul școlar 2018-2019, elevii școlii noastre au fost implicați,

sub coordonarea d-nei prof. Ioana Nicolae, în  Proiectul Național de

Educație  pentru  Mediu,  ”Patrula  de  Reciclare” în  parteneriat  cu

Asociația Română de Recilare RoRec,  prin care elevii, părinții și

cadrele  didactice  au  conștientizat  cât  de   importantă  este  acestă

campanie  de  reciclare  a   aparaturii  electronice  și  electrocanice,

respectiv de consecințele pe care le poate genera nepăsarea noastră

față de mediu, față de viață.

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.
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