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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.

       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  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;
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 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 2019-2020 sau desfăşurat următoarele activităţi şcolare şi extraşcolare:

 „ Eliberaţi, dar liberi?” -activitate desfăşurată cu ocazia aniversării a  74 de ani de la eliberarea

evreilor din lagărele morţii, 9 octombrie 2019. 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  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.

 ”Patrula  de  reciclare”,-  21-26  octombrie  2019- 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.

 „Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua mondială a alimentului - 16 oct. întâlnire cu medicul

şcolii, părinţi de profesie medici, prof. de biologie si Consilierul educativ;
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  „Cinste lor!”- Ziua Armatei Române- 25 octombrie  2019, 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  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. 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.

 ,,Fumatul dăunează grav sănătăţii!” – 21 noiembrie 2019- 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,1918-2019” acţiune prilejuită

de  Sărbătorirea  a  101  de  ani   de  la  Marea  Unire  a  Românilor.Acţiunea  s-a    desfăşurat  sub

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

 ”Fii  mai  darnic,  fii  mai  bun!”  decembrie  2019,  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 2019). 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;
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  „Modelează-ţi oraşul”,  proiect desfăşurat de elevii claselor a V-a A,a V-a B, a V-a C,  din Şcoala

Gimnazială  ”Ion  Heliade  Rădulescu”  care  au  realizat  machete  ale  oraşului  în  viziunea

proprie.Machetele au fost expuse în holul şcolii in perioada 5 noiembrie-15 decembrie 2019.Elevii au

fost îndrumaţi şi coordonaţi de prof.ed. tehnologică, Ioana Niculae

► „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.

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  Andreea  Gheorghiu,  d.na  prof.  Elena

Geană.

  „Brad de nota 10- Ediția 2019” Campanie organizată  de  S.C.Victoria Invest România S.A si

desfășurată în  Centrul Comercial Orhideea- București,în perioada  12-16 decembrie 2019. Școala

noastră a paricipat la această activitate cu un numar de 10 elevi de la clasele a VII-a A.

Elevii au realizat decorațiuni specifice Sărbatorilor de Crăciun din materiale puse la dispoziție de catre

organizatorii campaniei, după un regulament.Elevii au fost coordonați de prof. Ioana Niculae și prof.

Irina Vlădescu.

 Vizionarea piesei de teatru  ”Gaițele” –,la Teatrul ”Odeon”-  18 decembrie 2019, elevii claselor

VII au fost coordonați și îndrumați de doamnele prof.Nedelcu Alina, Mocanu Ana și d-na director

Steluța Vlad.

 „Mihai  Eminescu-  expresia  integrală  a  sufletului  românesc”- 15  ianuarie  2020,  dedicată

împlinirii a 170 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”. 
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 ”Uniţi  în  cuget  şi-n  simţiri!” –  23  ianuarie  2020-,  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.

 Programul de Educație Financiară ”Să vorbim despre piața financiară nebancară”, realizat

de către  Banca Allianz Țiriac, în parteneriat cu  Școala Gimnazială ”Ion Heliade Rădulescu”

(februarie 2020).Elevii  claselor a VII-a A,VII-B au participat la un curs de educație financiară

organizat de Banca Allianz Țiriac,în școala noastră

  Târgul de mărțișoare”,  desfășurat în saptămâna  24 februarie- 6 martie 2020,  coordonat si

organizat, la nivelul ciclului gimnazial, de către fiecare profesor diriginte al clasei împreună cu

elevii și părinții acestora. Târgul s-a finalizat cu ateliere de lucru,expoziții și vânzare de produs.

Elevii, susținuți de părinți și organizați de profesorul diriginte, au realizat mărțișoare, pe care le-au

expus la standurile clasei, realizate în cutea școlii. Produsele au fost vândute participanților la târg.

(  părinți,  bunici,  colegi).  Banii  rezultati  din  vânzarea  produselor  au  fost  depuși  in  contul

”Asociației de Părinți” a  Școlii ”Ion Heliade Rădulescu”.

 Vizită la Biblioteca ”Mihail Sadoveanu”organizată de d-na prof. Mocanu Ana și Nedelcu Alina

cu elevii claselor a VIII-a A, a VIII-a B,  și a VIII-a C.

Activitățile  instructiv –educative, în perioada  11 martie - 12 iunie 2020, s-au desfășurat  online,  pe

Platforma Google classroom, datorită măsurilor impuse de autorități,din cauza  Pandemiei Covid-19.

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

16-20 martie 2020, prin care s-au derulat activități online, cu următoarea tematică:

„Film Cireșarii”_ activitate online www.cinemagia.ro;
”Andrei și spiridușul”_ activitate online Kidbot.ro;
”Find games of kahoot” kahoot.com/explore-games/
”Europa ecologică”_ activitate online caleaeuropeana.ro;
”Turul oraselor din Germania”_ activitate online povestidecaltorie.ro;
”Sport și sănătate” _ activitate online Zumba kids_Aerobic kids;
„Orientare în carieră”_ activitate online_ consiliereorientare.ro;
”Arhitectura ”Micului Paris _Povesti vechi și noi”_activitate onlinefundatia caleavictoriei.ro;
„Spunem NU, violenţei”_ activitate online politiaromana.ro;
„Muzeul Naţional de Istorie” _activitate online muzeevirtuale.ro;
„ Moda Micului Paris”_activitate online modamiculuiparis.ro;
„Sunt elev în era digitală” _activitate online intuitext.ro;
”Muzeul Satului” _activitate online muzeevirtuale.ro;
„Jocuri interactive de grup” _activitate online prietenulmeuvirtual.ro;
“Istoria premiilor Oscar” _activitate online filmnow.ro;
„Mănăstirea Stavropoleus” _activitate online youtube.ro;
„11 pași muzicali” _activitate online Zumba kids_Aerobic kids;
”Dap sagt man 50” _activitate online povestidecaltorie.ro;
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„Teatrul-formă de comunicare”_teatru radiofonic_gokid.ro;
“Matematica poate fi distractivă!”_ activitate online platforma“Digitaliada”;
”Bătăliile cunoașterii..”Quizzes for English Speakers KIDIBOT_ platforma”KIDIBOT”;
“Orasul meu, orasul nostru”_activitate online youtube.ro;
„Figuri marcante în cinematografia franceză”_ activitate online PlatformaProedus;
„Sunetul muzicii” _ activitate online youtubeoperacomica.ro;
„Să desenăm un afiş”_activitate online fundatiacalea victoriei.ro/atelier-practic-de afis
„Istoria prin film_Dacii” _ activitate online www.cineamgia.ro;
„Academia de matematică”_activitate online platformaDigitaliada”
„Influenţa literaturii asupra vieţii scriitorilor”_activitate online Platforma“Digitaliada”;

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;

 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

Recomandări şi sugestii pentru desfășurarea în bune conditii a activităților extrașcolare :

 Acordarea unor fonduri pentru derularea activităţilor;

 Intrarea gratuită la muzee, palate,teatre şi cinematografe;

 Părinții au solicitat posibilitatea de transport a copiilor la acticitățile desfășurate în afara 

școlii să se desfășoare cu  un microbuz școlar, fără a fi nevoie să utilizăm transportul în 

comun la orele de vărf ale zilei ( deplasare dificilă cu metrolul sau transportul de 

suprafață).
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