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RAPORT DE ACTIVITATE AL COORDONATORULUI DE PROIECTE ŞI 

PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

AN ŞCOLAR 2019 – 2020 

 

 La începutul fiecărui semestru din anul școlar 2019-2020, s-au realizat documentele 

specifice de planificare a activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative 

extraşcolare şi extracurriculare, în elaborarea acestora avându-se în vedere:  

-întocmirea documentelor de lucru ale învățătorilor/profesorilor diriginți şi corelarea temelor 

propuse cu cerinţele clasei de elevi;  

-utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dezvoltare personală/dirigenţie, astfel încât 

elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;  

-implicarea tuturor învățătorilor și profesorilor diriginţi în activităţi educative extraşcolare 

(spectacole, concursuri, excursii, activități voluntariat etc.) şi valorificarea acestora din punct de 

vedere educativ;  

-atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie și a 

partenerilor locali.  

- realizarea de parteneriate la nivel local, regional sau national, prin participarea elevilor la cât mai 

multe activități și concursuri; 

 Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Calendarul activităţilor educative, la 

care s-au adăugat activităţile proprii fiecărei clase, ea desfăşurându-se sub diverse forme, inclusiv 

online, pe parcursul semestrului al doilea, conform planificării calendaristice prezentate de către 

învățătorii și profesorii diriginţi. Aceștia au colaborat cu profesorii claselor în vederea prevenirii 

unor abateri disciplinare și a îndeplinirii planului de activități stabilit.  

 Activitatea educativă  din anul şcolar 2019-2020 a fost centrată pe formarea la elevi a unor 

atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. Misiunea 

noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii 

obiectivelor:  

- re-tehnologizarea procesului de educaţie, în condițiile în care jumătate din semestrul al doilea s-a 

desfășurat exclusiv online ;  
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- încurajarea competiţiei, a performanţei și progresului şcolar, prin partticiparea la consursuri 

școlare și alte activități extrașcolare ce au promovat competiția; 

- prevenirea abandonului și a eșecului școlar;  

 Întreg colectivul de învățători și profesori diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, 

să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi 

prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.  

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE și EXTRACURRICULARE 

 

 Proiectele educative realizate în anul şcolar 2019-2020 au vizat implicarea unui număr mare 

de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi extraşcolare, dar şi diversificarea 

activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea 

tentaţiilor străzii. Toate cadrele didactice au organizat  activități interdisciplinare pentru marcarea  

MARII  UNIRI din 1918, precum și  pentru ZIUA ȘCOLII, sărbătorită pe 4 decembrie 2019, la 

Sala de Festivități de la Școala Artelor.  

Cu această ocazie , d-na Stroe Petruța a pregătit și prezentat un interesant material PPT 

referitor la istoria școlii noastre, iar d-nele  Stoica Rodica şi Iancu Antonica au adus pe scenă 

minunatul COLIND al lui NICOLAE LABIȘ, ,,URĂTURĂ” şi un frumos colaj de colinde . 

 Activitățile Comisiei metodice s-au concretizat în derularea unor proiecte sau parteneriate 

în care s-au implicat majoritatea  cadrelor didactice de la ciclul primar. Dintre acestea amintim: 

-    Sănătatea e în mâinile tale! – educație sanitară, proiect derulat în colaborare cu Ministerul 

Sănătății și cu cabinetul școlar; 

-    Zâmbetul din cutie! , Surpriza din cutie - activități de voluntariat , donații cu ocazia 

Crăciunului. 

-    O zi din viața dințișorului preferat ( ianuarie 2020); 

-    Igiena orală” ( februarie  2020)- campanie de promovare a sănătății orale- Colgate; 

-   Eco- Ambasadorii Reciclării - sesiuni educaționale online dedicate colectării selective și 

reciclării – introducere în Reducere- Reutilizare-Reciclare și Harta Reciclării  – Coord. Prof. înv. 

primar, Aanei Petruța ( iunie 2020); 

-     Azi pentru mâine în școală - colectare selectivă – d-nele Stoica Rodica, Mateescu Cristiana; 

-    Ora de lectură - parteneriat cu Editura BOOKLET ( clasele a III-a ); 
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          Profesorii diriginți, în colaborare cu celelalte cadre didactice, au desfășurat următoarele 

activități: 

- Test- intelegențe multiple (cu interpretare) - clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța; 

- Test- stiluri de învățare (cu interpretare) - clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța; 

- Vizionarea filmului ”Mâini înzestrate” - clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța; 

- Vizionarea filmului ”Validare” - clasa a V-a A- prof. Gurban-Dinu Ancuța; 

- Profesioniști la... ”Profesioniștii” (realizator Eugenia Vodă) - clasa a V-a A- prof. Gurban-

Dinu Ancuța; 

- Să fim în siguranță, să ne protejăm respectând regulile de igienă-lecturarea unei povești pentru 

copii despre igienă și virusul Covid - clasa a V-a B- prof. Tașcov Andreea; 

-  Concurs de ghicitori și glume - clasa a V-a B- prof. Tașcov Andreea; 

- Preferințele mele în materie de filme -prezentarea unui film vizionat recent -clasa a V-a B- prof. 

Tașcov Andreea ; 

- Să bucătărim cu părinții-rețete culinare și poze ale preparatelor realizate -clasa a V-a B- prof. 

Tașcov Andreea ; 

- Să păstrăm legatura- Mesaje și desene adresate colegilor noștri (whatsap)- clasa a V-a B- prof. 

Tașcov Andreea; 

- Legenda Mărțișorului -clasa a V-a B- prof. Tașcov Andreea; 

- Ziua Învățătorului-5 iunie- Mesaje și desene dedicate doamnei învățătoare - clasa a V-a B- 

prof. Tașcov Andreea; 

- 161 ani de la Unirea Principatelor Române - semnificaţia unirii statelor Moldova și Țara 

Românească- clasa a V-a C- prof.Burcea Mihai; 

- Reguli de comportament acasă și la școală- clasa a V-a C- prof.Burcea Mihai; 

- Gânduri pentru mama - legenda mărţişorului - clasa a V-a C- prof.Burcea Mihai; 

- Planeta albastră: 22 aprilie – Ziua Pamântului - clasa a V-a C- prof.Burcea Mihai; 

- 9 mai – Ziua Europei - călătorie virtuală prin Europa- clasa a V-a C- prof.Burcea Mihai; 

- 1 iunie – Ziua internaţională a copilului- clasa a V-a C- prof.Burcea Mihai; 

- Eminescu veșnic tânăr-prezentare, recitări- clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Mica Unire- Prezentare- Semnificația zilei de 24 ianuarie; Cine a făcut posibilă Mica Unire; 

Cum a avut loc Mica Unire clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Dragobetele și Sfântul Valentin clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 
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- Târg de mărțisoare clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Târg de prăjituri- În vederea strângerii de fonduri pentru organizarea de acțiuni caritabile clasa 

a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Cum facem față schimbărilor actuale, în contextul pandemiei? Gestionarea stărilor emoționale 

ale elevilor- discuții clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Teoria inteligențelor multiple- prezentare în power point clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Stima de sine- dezbatere, chestionar -clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- O scrisoare pierdută- vizionare online- clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Take, Ianke și Cadîr- vizionare online- clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Tur virtual al muzeelor, online- clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Vizitarea grădinii zoologice din Viena, online- clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Festivalului de la San Remo, online- clasa a VI-a A- prof. Georgescu Mirela Mihaela; 

- Ziua Educației, test de cultură generală și citate celebre despre educației- clasa a VI-a A- prof. 

Georgescu Mirela Mihaela; 

- Mihai Eminescu, poet național- prezentări power point- clasele a V-a C, a VI-a B, a VII-a B, a 

VII-a C, a VIII-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra;  

- Mihai Eminescu, poet național concurs de recitare- clasa a V-a C- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Ziua Națională Constantin Brâncuși- dezbatere- clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Mărțișorul, simbolul primăverii -clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Cum ne protejăm de coronavirus- discuții- clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Teoria inteligențelor multiple- prezentare și chestionar aplicat în vederea stabilirii tipului 

dominant de inteligență (cu interpretare)- clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Cum îmi petrec timpul liber în pandemie- clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Stima de sine- chestionar cu interpretarea rezultatului- clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Ziua educatorului- Test de cultură generală și citate celebre despre educație- clasa a VI-a B- 

prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Siguranța pe internet- clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Vizionarea piesei „O scrisoare pierdută” (online) - clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Vizionarea piesei „Take, Ianke și Cadîr” (online) - clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- La pas prin Roma- prezentare power point- clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Turul virtual al Grădinii Zoologice din Viena- clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 
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- Vizionarea finalei festivalului San Remo (online) - clasa a VI-a B- prof. Oargă Magdalena-Ruxandra; 

- Dor de Eminescu- clasa a VI-a C- prof.Ichim Gheorghe; 

- Dragobetele în cultura românească- clasa a VI-a C- prof.Ichim Gheorghe; 

- 1 și 8 martie- sărbători în suflet de copil- clasa a VI-a C- prof.Ichim Gheorghe; 

- Cum ne protejăm de coronavirus- clasa a VI-a C- prof.Ichim Gheorghe; 

- Tradiții și obiceiuri de Paște- clasa a VI-a C- prof.Ichim Gheorghe; 

- 9 și 10 mai- Importanța lor în istoria poporului român- clasa a VI-a C- prof.Ichim Gheorghe; 

- 1 iunie- Ziua Internațională a Copilului- clasa a VI-a C- prof.Ichim Gheorghe; 

- Ziua Mondială a Zonelor Umede- Formarea unor atitudini si deprinderi ecologice – mediul 

orizontului local- clasa a VI-a D- prof. Drăgănescu Adriana; 

- Ziua Internațională a Mamei și a Poeziei-Concurs de felicitari si mesaje- clasa a VI-a D- prof. 

Drăgănescu Adriana; 

- Ce am să fiu, când voi fi mare?- „Vitrina cu meserii”- calități, abilităti,  trasee educationale- 

clasa a VI-a D- prof. Drăgănescu Adriana; 

- Ce înțelegem prin voluntariat?- Dezvoltarea spiritului civic și a dorintei de implicare in 

activitati de voluntariat- clasa a VI-a D- prof. Drăgănescu Adriana; 

- Câștigi cu Dragobetele!- Cărți personalizate, referate- clasa a VII-a A- prof. Tudor Reliana; 

- Simbolul Mărțișorului- Expoziție de lucrări practice și compoziții plastice- clasa a VII-a A- 

prof. Tudor Reliana; 

- Dragobetele la români- concurs de desene și eseuri- clasa a VII-a B- prof. Popa Sorin; 

- Târg de martisoare, la care elevii au expus articole confecționate de ei, iar banii obținuti au 

fost folosiți în scopuri caritabile- clasa a VII-a B- prof. Popa Sorin; 

- Participare la concursul European Money Quiz editia 2020 organizat în plan național de ARB 

în parteneriat cu Institutul Bancar Român- elevul Radu Mihai Reis a câștigat locul al doilea - 

clasa a VII-a B- prof. Popa Sorin; 

-  Sesiune educațională „Introducere în Reducere – Reutilizare – Reciclare și Harta Reciclarii" 

în mediul online la clasele a VII- a B , a VII-a C , a VIII-a B- prof. Popa Sorin; 

- 1 iunie - Ziua Internaționala a Copilului -desene, eseuri- clasa a VII-a B- prof. Popa Sorin; 

- Prevenirea și combaterea consumului de droguri, în colaborare cu d-na consilier Anescu Roxana- 

invitat reprezentant al Agenției Naționale Antidrog- clasa a VII-a C- prof. Cernea Mircea; 
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- Pevenirea și combaterea violenței- invitat Neagoe Sorin, reprezentant al Poliției Române- clasa 

a VII-a C- prof. Cernea Mircea; 

- Proiect ‚‚Muzica folk, o alternaivă’’- invitați doi artiști de muzică folk- clasa a VII-a C- prof. 

Cernea Mircea; 

- Activitate ‚‚Despre respectarea regulilor’’- invitat d-na consilier Anescu Roxana- clasa a VII-a 

C- prof. Cernea Mircea; 

- Proiect ‚‚ Azi pentru mâine în școală’’- invitat reprezentant al Asociației CSR Nest- clasa a VII-

a C- prof. Cernea Mircea; 

- Activitate online – vizitarea virtuală a muzeelor- clasa a VII-a C- prof. Cernea Mircea; 

- Activitate online – dezbatere pe tema măsurilor de prevenire a răspândirii pendemiei de 

coronavirus- clasa a VII-a C- prof. Cernea Mircea;  

- Unirea Principatelor române- clasa a VIII-a A- prof.Sieanu Ileana;  

- Eminescu, poet național- clasa a VIII-a A- prof.Sieanu Ileana; 

- Meserii și profesii- prejudecăți- clasa a VIII-a A- prof.Sieanu Ileana; 

- Despre coronavirus-discuții- cum să ne protejăm- clasa a VIII-a A- prof.Sieanu Ileana; 

- Orientare școlară și profesională –discuții, vizionarea unor filme- clasa a VIII-a A- prof.Sieanu Ileana; 

- Eminescu, poet național- contextualizare istorică- clasa a VIII-a B- prof.Avram Andrei; 

- Bazele României moderne- clasa a VIII-a B- prof.Avram Andrei; 

- Viața cotidiană în pandemie- clasa a VIII-a B- prof.Avram Andrei; 

- Cum învățăm în pandemie- clasa a VIII-a B- prof.Avram Andrei; 

- Prezentarea OMEN 4813/29.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 

în anul școlar 2019- 2020- clasa a VIII-a B- prof.Avram Andrei; 

- Prezentarea OMEN 4829/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020- clasa a VIII-a B- prof.Avram Andrei; 

- Stresul examenelor- clasa a VIII-a B- prof.Avram Andrei; 

- Orientare școlară și profesională- clasa a VIII-a B- prof.Avram Andrei; 

- Stop Violenței- activitate în parteneriat cu psihologul școlii- clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena; 

- Toleranță vs Intoleranță- clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena; 

- Mijloacele TIC- clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena ; 

- Noi și examenele- Prezentarea OMEN 4813/29.08.2019 privind organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale în anul școlar 2019- 2020- clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena ; 
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- Informare privind oferta liceelor- Prezentarea OMEN 4829/30.08.2018 privind organizarea și 

desfășurarea Admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020- clasa a 

VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena; 

- 1 Iunie- ziua Copilului- clasa a VIII-a C- prof. Onea Luiza Elena; 

- Eminescu, poet național- clasa a VIII-a D- prof.Niță Ileana; 

- Filme documentare despre oameni celebri- clasa a VIII-a D- prof.Niță Ileana; 

- Reguli de igienă pentru combaterea bolilor- clasa a VIII-a D- prof.Niță Ileana; 

- Dezvoltare personală- clasa a VIII-a D- prof.Niță Ileana; 

- Arte și meserii- clasa a VIII-a D- prof.Niță Ileana; 

-  Comper, Concurs școlar-limba romana, activități de evaluare predictivă și diagnostică a 

performanțelor învățării, activități de învățare remedială și non-formală, participanți-elevii 

claselor CP-VIII , învățătorii și profesorii de limba română; 

-  Comper, Concurs școlar-matematică, activități de evaluare predictivă și diagnostică a 

performanțelor învățării, activități de învățare remedială și non-formală, participanți-elevii 

claselor CP-VIII , învățătorii și profesorii de  matematică; 

             De asemenea, fiecare cadru didactic a organizat activități adaptate domeniilor de interes ale   

clasei  pe care o conduc, cum ar fi:  

 excursii tematice; 

  vizionări de spectacole de teatru  sau de circ : ,,Aventuri cu încurcături” ( la Circul 

Metropolitan București ) ,  ,,Rățușca cea Urâtă” ( Teatrul Țăndărică) , ,,Tom Degețel”               

(online - Teatrul Țăndărică ); 

  expoziții cu lucrările elevilor : TOAMNA, BOGĂȚIE ȘI CULOARE; LA MULȚI ANI, 

ROMÂNIA!, ATELIER DE CRĂCIUN; 

 serbări  de sezon ( Toamna darnică, Sărbătoarea Dovleacului, Carnavalul Costumelor;  

CRĂCIUNUL- datini și obiceiuri etc) 

 activități de educație rutieră: Traversez correct strada?, Strada  nu este numai a mea!; 

Atenție la neatenție!; TEDI- Școala Siguranței;- proiecte realizate în colaborare cu Asociaţia 

EDIT şi Brigada Rutieră; 

 activități de educație civică (Salut, deci respect!, ZÂMBETUL DIN CUTIE -Și eu pot dărui! 

; Am drepturi, dar și îndatoriri!  etc); 
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 activități de promovare a nonviolenței  ( VIOLENȚA, arma celor slabi ; STOP bullying-ului 

în școală!  etc ) 

 activități de educație pentru sănătate ( Piramida meselor sănătoase ; SĂNĂTATE prin 

activitate și odihnă; 

 ore de educație ecologică: COLECTĂM SELECTIV; 

 acțiuni de voluntariat: ZÂMBETUL DIN CUTIE, CUTIA CU SURPRIZE. 

 

    ANALIZA SWOT 

 PUNCTE TARI: 

- întocmirea planului managerial și a planurilor de activități extrașcolare și extracurriculare 

semestriale la timp;  

- în general, tematica activităților extrașcolare concordă cu particularităţile de vârstă, personalitatea 

şi preocupările  elevilor;  

- profesorii diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică și socială a elevilor;  

- Şcoala dispune de personal calificat, cadrele didactice participând la cursuri de formare continuă, de 

modernizare şi reevaluare a metodelor de predare, facilitând astfel dinamizarea relaţiei profesor-elev;   

-Relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesor-profesor, conducere-subalterni, profesori-părinţi) 

existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ. 

-Starea fizică bună a spaţiilor şcolare ce permite desfășurarea unor activități extrașcolare de 

amploare în incinta școlii şi încadrarea acestora în normele de igienă corespunzătoare, inclusiv în 

perioada dificilă traversată, provocată de pandemie; 

- Întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale: funcţionari ai administraţiei publice locale), cadre 

medicale, reprezentanti ai Poliţiei, Bisericii, unităţilor economice, școli, universități, asociații, 

organizații nonprofit; 

- implicarea în activitățile extrașcolare atât a elevilor, cadrelor didactice cât şi a membrilor 

comunităţii locale (comemorări, serbări, audiţii, excursii, vizite la principalele instituţii din oraş, 

reuniuni tematice etc). 

- suficiente acorduri de parteneriat educaţional cu unităţi care desfăşoară activităţi cu programe de 

educaţie extraşcolară ce s-au extins și în mediul online în perioada martie-iunie 2020; 
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 PUNCTE SLABE:  

- absenţe nemotivate la anumite ore de curs;  

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi, fapt datorat dezinteresului unora dintre 

aceştia din urmă în legătură atât cu situaţia la disciplină şi la învăţătură a copiilor dumnealor cât și 

la participarea acestora la activități extrașcolare;   

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu elevii;  

- lipsa derularii unor proiecte internationale de amploare; 

 OPORTUNITĂŢI:  

- crearea unor relaţii de parteneriat cu anumite instituţii, în vederea realizării unor proiecte 

educaţionale; 

- diversificarea ofertelor educative; 

- dezvoltarea culturii calităţii în şcoală; 

- optimizarea comunicării la nivelul Consiliului profesorilor clasei; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.  

- încheierea de parteneriate cu organisme guvernamentale / nonguvernamentale care să ne sprijine 

în activităţile extraşcolare/extracurriculare financiar şi logistic; 

 AMENINŢĂRI:  

- oferta negativă a străzii şi a mass-mediei, reflectate în lipsa de interes faţă de învăţătură şi 

activităţi educative a unor părinţi şi, implicit, elevi; 

- existența unor elevi cu probleme de comportament; 

- lipsa motivării elevilor și atitudinea lor pasivă în privința propriului viitor; 

 - sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv și în veșnică transformare ; 

- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 

- criza de timp a părinților, datorată situației economice și sociale ce conduce la o slabă 

supraveghere a copiilor și la o redusă implicare în viața școlii; 

             

                Coordonator proiecte şi programe, 

        Prof. înv. primar, Mihalcea Daniela 

DIRECTOR,  

Prof. Maria-Laura Preotescu 
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