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ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE MOISIL, MUNICIPIUL PLOIEȘTI 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

SEMESTRUL I 

 
 

NR. 

CRT 

 

TEMATICA  

ACTIVITĂŢILOR 

 

OBIECTIVE 

URMĂRITE 

 
TERMEN 

 
RESPONSABIL 

 

DENUMIRE ACTIVITATE  

PROFESOR DIRIGINTE/PROFESOR 

INVATAMANT PRIMAR: _____________________ 

_____________________________________________ 

CLASA: _____________________________________ 

 

 

1.  

Întrunirea comisiei 

diriginţilor , a comisiei 

educatoarelor şi învăţorilor 

şi a consiliului elevilor  

pentru dezbaterea si 

aprobarea Programului 

activitătii educative si 

extraşcolare pe anul 2017-

2018 şi Calendarului 

activităţilor educative 

pentru sem I al anului 

şcolar 2016-2017 

-antrenarea grupurilor 

în desfăşurarea 

activităţilor 

-asigurarea bazei 

logistice pentru 

activităţile 

extracurriculare şi 

concursuri şcolare 

-stabilirea acţiunilor 

în concordanţă cu 

nevoile educative ale 

colectivului de elevi  

4 sept. 2017 Coordonator de 

programe si 

proiecte 

Responsabil 

Comisia 

Diriginţilor 

Învăţători 

Diriginţi 

 

2.  „Sună clopoţelul, începe 

un nou an şcolar”  

– Festivitatea de 

deschidere a anului şcolar 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 sept. 2017 Director 

Învăţători  

Diriginţi 
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3.  Copiii si alimentatia 

sanatoasa 

 

- să sensibilizeze 

elevii, cadrele 

didactice şi  întreaga 

comunitate cu privire 

la efectele negative 

datorate unei 

alimetaţii 

necorespunzătoare; 

-educatie in 

alimentatie. 

Septembrie 

2017 

Profesorii 

diriginţi  

Învăţătorii 

  

4.    -„Educatia – cheia spre 

libertate”- ziua 

internationala a educatiei 

 

 

-prezentarea la 

nivelul comisiilor şi 

catedrelor a 

rezultatelor obţinute 

în anul şcolar 2016- 

2017; 

-marcarea rolului 

deosebit al dascalului 

in desavarsirea 

personalitatii 

elevului. 

5 oct. 2017 Responsabilii 

comisiilor şi 

catedrelor din 

şcoală 

 

5.  „Dezvoltarea 

competentelor sociale si 

emotionale – cheia 

succesului in viata” 

-Imbunatatirea 

relatiilor interumane; 

-dezvoltarea 

abilitatilor de 

comunicare; 

-gasirea de solutii in 

vederea dobandirii 

succesului. 

 

Octombrie 

2017 

Toate cadrele 

didactice 

 

6. “Să ne cunoaştem 

drepturile şi îndatoririle” 

– stabilirea 

regulamentului de ordine 

interioară al Consiliului 

-să îşi asume 

responsabilităţile ce 

le revin în cadrul 

clasei şi al şcolii 

Octombrie 

2017 

Coordonator de 

programe si 

proiecte 

 

Consiliul de 

 



ŞCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL” PLOIESTI 
An şcolar: 2017-2018 
 

de elevi elevi 

7. „Toamna  printre frunze” -să exprime în creaţii 

literare frumusetea şi 

importanţa acestui 

anotimp 

Noiembrie 

2017 

Profesorii 

diriginţi şi 

învăţătorii 

 

8. „Pietonul responsabil” -să se comporte 

responsabil ca 

participant la traficul 

rutier 

-să respecte regulile 

de circulaţie 

Noiembrie 

2017 

Comisia pentru 

circulaţie rutieră 

Poliţia locală 

Elevii din ciclul 

primar 

 

9. „Drepturile copilului, 

drepturile omului” - Ziua 

Internaţională a 

drepturilor Copilului 

- cunoasterea 

drepturilor copilului 

-să dea dovadă de 

implicare 

responsabilă în 

acţiuni de ajutorare a 

celor care au mai 

puţine şanse  

28 nov. 2017  Profesorii 

diriginti 

  

10.  „Noi suntem romani!”- 

activităţi educative 

dedicate Zilei Naţionale a 

României -1 Decembrie 

-să exprime prin 

comportament 

spiritul patriotic, 

mândria identităţii 

naţionale; 

-să manifeste respect 

faţă de înaintaşi; 

-sa isi cunoasca 

istoria si sa 

constientizeze rolul 

noilor generatii in 

viitorul Romaniei. 

01 dec. 2017 Consilier 

educativ 

Consiliul elevilor 

Prof.diriginti 

Invatatori  

 



ŞCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL” PLOIESTI 
An şcolar: 2017-2018 
 

11.  Serbare de Crăciun “Sus 

la poarta raiului” 

Activitati dedicate 

sarbatorii Nasterii 

Domnului 

 

 

-să aplice criteriile 

estetice şi morale în 

aprecierea valorilor 

Decembrie 

2017 

Consilier 

educativ 

Învăţători 

Consiliul elevilor 

Profesorii 

diriginti 

 

12.  “Eminescu – poet 

national” 

Cunoasterea vietii si 

operei lui Mihai 

Eminescu 

15 ian. 2018 Profesorii de 

limba romana 

 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

SEMESTRUL al II-lea 

 
NR. 

CR

T 

 

 

TEMATICA 

ACTIVITATILOR 

 

OBIECTIVE 

URMARITE 

 

TERMEN 

 

RESPONSA

BIL 

 

DENUMIRE ACTIVITATE  

PROFESOR DIRIGINTE/PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: 

_________________ 

_________________________________________ 

CLASA: _________________________________ 

 

 

 

1 

 

„Sa ne cunoastem 

orasul” 

Activitati 

desfasurate in 

cadrul muzeelor, 

caselor 

memoriale, 

parcuri. 

Activitati de 

cunoastere a 

orizontului local 

 

ianuarie 

februarie 

martie  

aprilie 

 

 

 Dirigintii 

 

2 „Dragobetele” –Ziua 

dragostei si a 

bunavointei 

Cunoasterea 

traditiilor 

nationale 

24 feb. 

2018 

Profesorii de 

limba romana, 

prof. înv. 

Primar 
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3 „Ziua Internaţională 

a scriitorului”  

3 martie 

Cunoasterea 

valorilor nationale 

6 martie 

2018 

Profesorii de 

limba romana 

Bibliotecarul 

scolii 

 

4 “8 Martie – Ziua 

femeii” “ – expozitie 

 

Dezvoltarea 

dragostei fata de 

fiinta iubita , 

mama 

Expozitie de 

,felicitari , 

martisoare 

dedicate  zilei 

mamei 

 

8 martie 

2018 

Toate cadrele 

didactice 

 

5 Ziua Internationala a 

Consumatorului  

,, E-urile in alimente – 

dușman al sanatatii  

Cunoasterea E-

urilor cu efect 

nociv asupra 

sanatatii 

Dezbatere, afise. 

24 martie 

2018 

Profesorii de 

biologie si 

chimie, prof. 

Inv. Primar 

Prof. Diriginti 

 

 

 

6   Invierea Domnului 

,, De la suflet la 

suflet” 

 

 

 

Cunoasterea 

seminficatiilor si a 

obiceiurilor. 

Campanie de 

strangere de 

fonduri. 

Expozitie. 

aprilie 

2018 

Profesorii de 

Religie 

Profesorul de 

arta plastica 

Prof. Diriginti 

Prof. Inv. 

primar 

 

7 

 

 

 

 

 

« Si noi suntem copii 

ai Europei »- 9 Mai -  

Ziua Europei 

Cunosterea 

istoricului 

Europei. 

Concursuri, 

expoziţii, panouri 

/ mape tematice, 

dezbateri. 

 

8 mai 2018 Toate cadrele 

didactice 
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8. 

 
Toleranta in contextul 

european actual 

Intelegerea 

conceptului numit 

« toleranta »  

Cunoasterea 

principiilor si 

valorilor tarilor 

europene 

Mai 2017 Toate cadrele 

didactice 

 

9. „Ziua Mondială a 

Familiei” 

Apropierea 

elevilor de 

familie, de 

valorile ei 

 

 

 

15  mai 

2017 

Profesorii de 

religie si 

dirigintii 

 

10. „1 Iunie “ – ziua 

copiilor din lumea 

intreaga  

Cunoasterea 

diferitelor aspecte 

din viata unor 

copii 

 

 

1 iunie 

2018 

Toate cadrele 

didactice 

 

11 „ Ziua Mediului” 

“Ziua invatatorului” 

Prezentarea 

efectelor negative 

ale poluarii. 

Activitati 

specifice dedicate 

“zilei 

invatatorului” 

5 iunie 

2018 

Toate cadrele 

didactice 

 

12 „Vine vacanta mare“ 

– sebare de sfarsit de 

an 

Premierea elevilor 

cu cele mai bune 

rezultate la 

invatatura si 

purtare 

 

 

15 iunie 

2018 

Toate cadrele 

didactice 

 

 

           Director,                                                                                                                                                          Consilier educativ,  

        Prof. Marcu Anda Mihaela                                                                                                                                 prof. Banuta Alexandra 

        Prof. Radu Elena Laura                                    


