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Referat: Rolul imaginii de televiziune în comportamentul elevilor sustinut de prof. Sacalus 

Adriana 

Dezbatere: Mișcare, alimentație sănătoasă și odihnă- ingrediente cheie în menținerea unui 

corp sănătos  coordonator prof. Coman Madalina 

Lecţie deschisă:Mâncăm sănătos! – prof. Vintila Madalina 

Referat:  Comunicarea de dragul comunicării sustinut de prof. Necula Luminita 

De asemenea, a avut loc instruirea profesorilor diriginți cu privire la organizarea 

activităților educative specifice dedicate Zilei Educației, din 5 octombrie 2017, realizându-

se o planificare clară a acțiunilor programate: vizite la muzee (clasele 5D, 6B, 6D, 7A), 

vizionare de filme și piese de teatru, (clasele 5A,7B, 8C,8D), jocuri educative, dezbateri, 

proiecte educaționale (clasele 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 7D, 8C).  

Activităţile desfășurate în cadrul colectivelor de elevi au vizat adaptarea, 

interrelaţionarea şi intercunoaştere cu elevii clasei, educarea și dezvoltarea simţului civic, 

ecologic, artistic. Astfel au fost organizate excursii la Sibiu, Curtea de Arges, Bucuresti, 

Rasnov (clasele 8A, 6A, 7C, 7D, 5A, 6C, 5C, 6B), acțiuni de voluntariat (clasa 5B, 8A), 

vizionări de spectacole educative, teatru interactiv (clasele 7B, 8C, 6A, 5A),  vizionare filme 

(clasa 6B, 7C). 

Elevii claselor a V-a participa la programul de preventie a diabetului zaharat de tip II, 

program desfasurat de Asociatia Medicover. De asemenea, se mentioneaza si participarea la 

Programele European Ora de net , la campania internationala 19 zile de activism sau la 

activitatea Sanatatea adolescentului sustinuta de dr. Tudorancea la7A 

În cadrul tuturor colectivelor de elevi au fost derulate activități care au celebrat 

Halloweenul, Ziua Națională a României, sărbătoarea Crăciunului,  Halloween, Ziua Culturii 

Nationale, Unirea Principatelor Române.  

Ziua Tolerantei a fost marcata prin activitati specifice de elevii claselor 5B, 5D, 6B, 

7A, 7B, 8C,8D. 

De asemenea, s-a încercat redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din 

perspectiva valenţelor educaţiei de impact, utilizarea unor strategii didactice în cadrul orelor 

de dirigenție astfel încat elevul să se poată exprima,să fie ascultat și îndrumat eficient, 

implicarea tuturor diriginților și a conducerii școlii în activități educative extrașcolare (teatrul, 

spectacole, concursuri, excursii,etc) astfel încat aceste activități să poata fi valorificate din 

punct de vedere educativ, schimbarea mentalitaților și atitudinilor unor profesori, diriginți fața 

de problemele elevilor și posibilitaților lor de a face fața acestor probleme precum și fața de 

importanța orei de dirigenție (care uneori s-a transformat într-o oră de curs), colaborarea 

diriginților cu profesori, psihologi în vederea depistării unor cazuri cu probleme familiare 

deosebite sau emoționale. 

        Pentru semestrul al II lea ,Comisia  metodică a diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea ȋn 

conformitate cu planul managerial , concretizată ȋn : 

-organizarea de şedinţe metodice care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui , 

completarea corectă a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-

părinte 
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-organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din procesele verbale 

ale şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe 

-implicarea ȋn activităţi şi proiecte şcolare şi extraşcolare de socializare, interrelaţionare şi 

culturalizare 

-activităţi diverse de adaptare , interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei , educaţie şi 

dezvoltarea simţului civic , ecologic, artistic, realizarea de excursii tematice , vizite la muzee, 

vizionarea de spectacole şi piese de teatru. 

-majoritatea diriginţilor au experienţă didactică ȋn desfăşurarea activităţii educative specifice 

statutului de diriginte 

-toţi diriginţii s-au implicat lunar ȋn activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază 

-toţi diriginţii au păstrat o comunicare buna şi periodică cu părinţii elevilor pe care ȋi 

coordonează 

-la clasa a V- a, s-a pus mare accent pe activitatile de consiliere ,ca parte integranta a 

activitatilor de ȋnvatare, dar si ca mijloace de consolidare si de recreere, trezire a interesului, 

dezvoltare a imaginatiei creatoare. 

-diriginţii au prelucrat permanent Regulamentul intern 

-diriginţii s-au implicat ȋn creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip 

elev-elev sau elev- profesor 

-elevii au fost observaţi cu atenţie ȋn vederea sancţionării /corectării comportamentelor 

inadecvate ( absenteism şcolar , comportament agresiv) 

-s-au gestionat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi 

consiliere cu părţile implicate ,aplicarea de sacţiuni )  

-derularea unor activităţi de consiliere şi orientare 

-completarea unor chestionare privind cariera 

- totodată s-a facut analiza situatiei la învatatură,s-au făcut precizari în legatură cu trecerea 

tuturor notelor si mediilor in carnetele elevilor. 

 

 Obiective urmărite in activitatea comisiei: 

 

Dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de sine  

Formarea atitudinilor, achizitionarea cunostintelor si abilitatilor inter-personale. 

Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor in procesul de ȋnvaţare. 

Dobȃndirea abilitaţilor de explorare si planificare a carierei. 

Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viată de calitate. 

Activităţi prin care s-au realizat obiectivele: 

-realizarea unui Atelier de jurnalism cu Dragoş Pătraru  şi a unui concurs de cultură generală 

–prof. Vintilă Mădălina , Jocuri distractive, Jocuri de logică şi strategie –prof. Nicolescu 

Mădălina 

-vizionare de film – prof.Vintila Mădălina , prof.Stan Cristina , prof.Georoceanu Cătălina ,  

prof.Istrate Marilena, prof.Coman Mădălina, prof.Necula Luminiţa , prof. Popescu Georgiana, 

prof.Tatu Claudia şi vizionare piesă de teatru –prof.Istrate Marilena, prof. Gheorghe 

Magdalena 

-vizită la Muzeul de Artă Ploieşti – 5 iunie ,prof. Săcăluş Adriana, Muzeul “ Nichita 

Stănescu” –prof. Gheorghe Magdalena, prof. Nicolescu Mădălina 

-Implicare ȋn sesiunile Programului Educaţional Always – diriginţii claselor a V a  

-activitate ȋn cadrul Organizaţiei “ Salvaţi copiii! “ – Campania Globală pentru Educaţie 2018 

,prof. Stan Cristina 

-participare la Bursa de valori educaţionale- diriginţii claselor a VIII a şi la “ Caravana 

Meseriilor” de la liceul  “Anghel Saligny” –prof. Muşat Cristina 
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-“ Ultima oră de dirigenţie “ – diriginţii claselor a VIII a 

-organizarea banchetului la clasele a VIII a şi a albumului clasei –prof. Georoceanu Catălina, 

prof.Tatu Claudia , prof. Muşat Cristina ,prof. Bănuţă Alexandra 

- realizarea de compuneri şi eseuri  – Ziua Internaţională a Scriitorului şi Ziua Educaţiei,prof. 

Georoceanu Cătălina 

-realizarea de excursii –prof. Necula Luminiţa ( Cazanele Dunării)  

-activităţi de ecologizare –prof.Necula Luminiţa, prof. Nicolescu Mădălina 

-activităţi specifice ȋn cadrul unor proiecte – “Healthy Generation”, “ProfAid”, 

prof. Necula Luminiţa , prof.Popescu Georgiana - “ProfAid” , “Tolerance Europe” 

-activităţi ȋn cadrul CCD coordonator Oana Popa –prof. Necula Luminiţa 

-organizarea de tabere şcolare-Beliş Cluj – prof. Săcăluş Adriana şi prof. Gheorghe 

Magdalena 

 
                                                        Analiza SWOT 
 
 
PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE  

 

-Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale 

elevilor  

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-

elevi, director-profesori, profesori-părinţi, 

profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi 

stimulativ;  

-Profesorii diriginţi au desfăşurat activităţile ȋn 

cadrul comisiei conform calendarului stabilit, au 

păstrat legătura cu familia , cu profesorii care 

predau la clasa 

-Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu 

activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare;   

-Familia nu este implicată suficient în activitatea 

de educare a copiilor;  

-Tema orelor de dirigenţie să corespundă cu 

activitatea propusă ȋn planificare 

 

 
  OPORTUNITĂTI                                                         AMENINŢARI 
Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii 

importante de a veni în sprijinul şcolii  

-Implicarea elevilor ȋn activităţi ȋn funcţie de 

aptitudinile personale 

-Organizarea unor activităţi extraşcolare care pot 

duce la realizarea unor legături interumane strȃnse 

-Postarea pe internet a tot mai multor teme care pot 

veni ȋn sprijinul tuturor diriginţilor 

Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de societate, 

mass media etc. 

-Criza de timp a părinţilor conduce la o slabă 

supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare ȋn 

viaţa şcolii 

 

 
 

Coordonatorul Comisiei diriginților, 

prof. Săcăluș Adriana 
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Raport de activitate privind 

activităţile  extracurriculare desfăşurate în 

ŞCOALA « GRIGORE MOISIL » 

An şcolar 2017-2018 
  

În Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”- Ploieşti  s-au desfăşurat, pe parcursul  acestui 

an şcolar, numeroase activităţi cu caracter extraşcolar în care au fost implicaţi atât copiii 

grupelor de la grădiniţă, elevii ciclului primar, precum  şi cei din ciclul gimnazial.  

          Activitatile educative au fost variate, grupate in proiecte sau pe domenii specifice, 

incluzand vizionari de filme, piese de teatru, vizite la muzee, concursuri scolare, competitii 

sportive, excursii, serbari, realizari de proiecte, tabere, expozitii, actiuni de voluntariat si 

strangere de fonduri, activitati in colaborare cu biblioteca scolii, cu parintii, cu partenerii 

scolii sau cu alte cadre didactice, in scopul consolidarii unui set de valori stabile si durabile. 

          Activităţile educative şi extraşcolare reprezintă o componentă importantă a procesului 

instructiv - educativ din Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”, intrucat formarea nu se bazeaza 

numai pe acumularea de cunostinte, ci si pe cunoasterea si descoperirea mediului, abordarea 

practica a situatiilor si implicarea directa in sistemul social. Astfel, activitatile educative 

desfasurate de cadrele didactice ale unitatii noastre de invatamant au urmarit concretizarea 

acestei viziuni. 

 

          Pe parcursul anului scolar 2017-2018, in Scoala Gimnaziala “Grigore Moisil” s-au 

desfasurat numeroase activitati cu caracter extrascolar, in care au fost implicati atat elevii 

ciclului primar cat si elevii claselor de gimnaziu, urmarind prin caracterul acestora 

dezvoltarea personalitatii si formarea unei conduite si a unei atitudini civice in randul elevilor. 

 

          Activitatile educative au fost dintre cele mai diverse, acoperind numeroase arii de 

interes pentru elevii scolii, grupate in proiecte sau pe domenii specifice, incluzand jocuri 

educative, dezbateri, proiecte educaționale, vizionari de filme, piese de teatru, teatru 

interactiv, lectii in cadrul muzeelor, vizite la muzee si licee, concursuri scolare, competitii 

sportive, excursii, expeditii,, tabere, serbari, realizari de proiecte, expozitii, actiuni de 

voluntariat si strangere de fonduri, actiuni caritabile, activitati in colaborare cu biblioteca 

scolii, cu parintii, cu partenerii scolii sau cu alte cadre didactice, in scopul consolidarii unui 

set de valori stabile si durabile.  

 

         Atat profesorii diriginti, cat si profesorii invatmantului primar au desfasurat activitati 

specifice varstelor celor doua cicluri de invatamant, tinand cont de particularitatile claselor, 

nevoile si interesele elevilor. 

 

Puncte tari: 

● Interes din partea unui număr important de elevi şi cadre didactice pentru derularea de 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare;  

● Varietatea activităţilor extracurriculare ; 

    ● Calitatea relaţiilor interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori- părinţi, 

profesori- profesori) a creat un climat educaţional deschis; 
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    ● Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare – 

excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile, introduc elevii în mediul 

comunitar şi contribuie la socializarea lor; 

     ● Derularea unor activităţi în cadrul parteneriatelor deja existente; 

 

Puncte slabe: 

● Distribuţie inegală a interesului la nivelul elevilor, diriginţilor şi părinţilor; 

● Nu întotdeauna se acordă importanţă influenţei  pe care activitatea extracurriculară o are 

asupra dezvoltării personalităţii elevilor; 

● Nu se aduc dovezi pentru toate activităţile desfăşurate ; 

    ● Activităţile desfăşurate în afara şcolii se bazează pe cheltuielile părinţilor, iar unele 

familii nu îşi permit; 

    ● Prea multe alte responsabilităţi ale cadrelor didactice care duc la o legătură mai 

superficială cu elevii; 

 

Oportunităţi: 

● Susţinere din partea comunităţii locale pentru activităţile extracurriculare şi extraşcolare, 

în special cele care implică colaborarea cu comunitatea; 

● Existenţa unor oferte locale importante privind activităţile educative pentru elevi; 

● Colaborări cu noi parteneri; 

● Implicarea diriginţilor şi a conducerii şcolii în activităţile extraşcolare – teatru, 

spectacole, concursuri, excursii etc şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; 

● Iniţierea de noi proiecte educative,valorificând, în acest mod, potenţialul creativ al 

elevilor; 

● Atragerea părinţilor pentru realizarea unui parteneriat real Şcoală – Familie; 

 

     Ameninţări: 

● Implicarea redusă a parinţilor în viaţa şcolară ca urmare a timpului limitat al acestora; 

● Scaderea disponibilitatii de concentrare a elevilor ca urmare a folosirii intense a 

tehnologiei; 

● Scăderea motivaţiei şi a interesului pentru activităţile profesionale; 

● Influenţa negativă a străzii. 

 

PARTENERI ŞI PARTENERIATE 

 

  Muzeul “I. L. Caragiale”, Ploiesti 

 Clubul Turistic Ecologic MONT-DELT-MAR, Bucuresti 

 Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga”, Bacau 

 Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Prahova 

 Gruparea de jandarmi mobile “Matei Basarab”, Ploiesti 

 Gradinita cu program prelungit “Dumbrava Minunata”, Ploiesti 

 Asociatia Asistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila “Agenda 21”, Bucuresti 

 Palatul National al Copiilor, Bucuresti 
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 Scoala “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Iasi 

 Biserica “Sfantul Vasile”, Ploiesti 

 Biserica “Acoperamantul Maicii Domnului”, Ploiesti 

 Primaria Municipiului Ploiesti 

 Asociatia “Drumetii Montane” 

 Teatrul “Toma Caragiu”, Ploiesti 

 Club Cinema “Twins”, Ploiesti 

 Cabinet Logopedic Interscolar nr. 1 

 Scoala de Subofiteri de Pompieri si  Protectie Civila “Pavel Zaganescu”, Boldesti 

 Asociatia Judeteana “Cultul Eroilor”, Prahova 

 

ACTIVITATEA COORDONATORULUI DE PROGRAME SI 

PROIECTE EDUCATIVE 

 

Activitatea consilierului educativ pe parcursul primului semestru a constat in: 

- intocmirea planului managerial, intocmirea graficului consultatiilor cu parintii si a 

programului activitatilor educative la nivel de unitate de invatamant; 

- participarea la sedinta consilierilor educativi din data de 22 septembrie 2017; 

- coordonarea sedintelor Consiliului Elevilor si intocmirea calendarului activitatilor 

acestuia. In cadrul primei sedinte, avand caracter organizatoric, s-a desemnat biroul 

executiv prin vot si s-au facut propuneri de activitati pentru urmatoarele intalniri. O 

alta sedinta a avut ca tema “Violenta – cauza si efecte”/Fenomenul de “bullying”, 

avand ca invitati doi fosti elevi ai scolii inscrisi intr-un program de combatere a 

acestui fenomen. Sub indrumarea doamnei profesor Catalina Georoceanu, acestia le-au 

vorbit elevilor despre tot ce implica violenta de acest fel, avand ca scop 

constientizarea si combaterea fenomenului.  

- coordonarea activitatilor din cadrul cercului pedagogic al consilierilor educativi din 

data de 15 decembrie 2017, avand ca tema “Implementarea noului curriculum la clasa 

a V-a in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos si echilibrat” la care au participat 

cadre didactice ale mai multor scoli din oras. 

- Intocmirea raportului semestrial si anual al activitatilor educative. 

ACTIVITATEA PROFESORILOR DIRIGINTI 

          Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2017-

2018 cu un efectiv de 16 cadre didactice.  

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, profesorii 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.  

Activitatile educative desfasurate pe parcursul primului semestru de catre 

profesorii diriginti s-au concretizat prin realizarea : 
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Referat: Rolul imaginii de televiziune în comportamentul elevilor sustinut de prof. Sacalus 

Adriana 

Dezbatere: Mișcare, alimentație sănătoasă și odihnă- ingrediente cheie în menținerea 

unui corp sănătos  coordonator prof. Coman Madalina 

Lecţie deschisă:Mâncăm sănătos! – prof. Vintila Madalina 

Referat:  Comunicarea de dragul comunicării sustinut de prof. Necula Luminita 

          De asemenea, a avut loc instruirea profesorilor diriginți cu privire la organizarea 

activităților educative specifice dedicate Zilei Educației, din 5 octombrie 2017, 

realizându-se o planificare clară a acțiunilor programate: vizite la muzee (clasele 5D, 6B, 

6D, 7A), vizionare de filme și piese de teatru, (clasele 5A,7B, 8C,8D), jocuri educative, 

dezbateri, proiecte educaționale (clasele 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 7D, 8C).         

Activităţile desfășurate în cadrul colectivelor de elevi au vizat adaptarea, 

interrelaţionarea şi intercunoaştere cu elevii clasei, educarea și dezvoltarea simţului civic, 

ecologic, artistic. Astfel au fost organizate excursii la Sibiu, Curtea de Arges, Bucuresti, 

Rasnov (clasele 8A, 6A, 7C, 7D, 5A, 6C, 5C, 6B), acțiuni de voluntariat (clasa 5B, 8A), 

vizionări de spectacole educative, teatru interactiv (clasele 7B, 8C, 6A, 5A, 8D),  

vizionare filme (clasa 6B, 7C). 

Elevii claselor a V-a participa la programul de preventie a diabetului zaharat de tip 

II, program desfasurat de Asociatia Medicover. De asemenea, se mentioneaza si 

participarea la Programele European Ora de net , la campania internationala 19 zile de 

activism sau la activitatea Sanatatea adolescentului sustinuta de dr. Tudorancea la7A 

În cadrul tuturor colectivelor de elevi au fost derulate activități care au celebrat 

Halloweenul, Ziua Națională a României, sărbătoarea Crăciunului,  Halloween, Ziua 

Culturii Nationale, Unirea Principatelor Române.  Ziua Tolerantei a fost marcata prin 

activitati specifice de elevii claselor 5B, 5D, 6B, 7A, 7B, 8C,8D. 

Activitatile educative desfasurate in semestrul al doilea de catre profesorii diriginti 

au urmarit concretizarea obiectivelor acestora prin: 

-realizarea unui Atelier de jurnalism cu Dragoş Pătraru  şi a unui concurs de cultură 

generală –prof. Vintilă Mădălina , Jocuri distractive, Jocuri de logică şi strategie –prof. 

Nicolescu Mădălina 

-vizionare de film – prof.Vintila Mădălina , prof.Stan Cristina , prof.Georoceanu Cătălina ,  

prof.Istrate Marilena, prof.Coman Mădălina, prof.Necula Luminiţa , prof. Popescu 

Georgiana, prof.Tatu Claudia şi vizionare piesă de teatru –prof.Istrate Marilena, prof. 

Gheorghe Magdalena 

-vizită la Muzeul de Artă Ploieşti – 5 iunie ,prof. Săcăluş Adriana, Muzeul “ Nichita 

Stănescu” –prof. Gheorghe Magdalena, prof. Nicolescu Mădălina 

-Implicare ȋn sesiunile Programului Educaţional Always – diriginţii claselor a V a  

-activitate ȋn cadrul Organizaţiei “ Salvaţi copiii! “ – Campania Globală pentru Educaţie 

2018 ,prof. Stan Cristina 

-participare la Bursa de valori educaţionale- diriginţii claselor a VIII a şi la “ Caravana 

Meseriilor” de la liceul  “Anghel Saligny” –prof. Muşat Cristina 

-“ Ultima oră de dirigenţie “ – diriginţii claselor a VIII a 

-organizarea banchetului la clasele a VIII a şi a albumului clasei –prof. Georoceanu 

Catălina, prof.Tatu Claudia , prof. Muşat Cristina ,prof. Bănuţă Alexandra 

- realizarea de compuneri şi eseuri  – Ziua Internaţională a Scriitorului şi Ziua 

Educaţiei,prof. Georoceanu Cătălina 

-realizarea de excursii –prof. Necula Luminiţa ( Cazanele Dunării)  
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-activităţi de ecologizare –prof.Necula Luminiţa, prof. Nicolescu Mădălina 

-activităţi specifice ȋn cadrul unor proiecte – “Healthy Generation”, “ProfAid”, 

prof. Necula Luminiţa , prof.Popescu Georgiana - “ProfAid” , “Tolerance Europe” 

-activităţi ȋn cadrul CCD coordonator Oana Popa –prof. Necula Luminiţa 

-organizarea de tabere şcolare-Beliş Cluj – prof. Săcăluş Adriana şi prof. Gheorghe 

Magdalena. 

De asemenea, s-a încercat redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară 

din perspectiva valenţelor educaţiei de impact, utilizarea unor strategii didactice în cadrul 

orelor de dirigenție astfel încat elevul să se poată exprima,să fie ascultat și îndrumat 

eficient, implicarea tuturor diriginților și a conducerii școlii în activități educative 

extrașcolare (teatrul, spectacole, concursuri, excursii,etc) astfel încat aceste activități să 

poata fi valorificate din punct de vedere educativ, schimbarea mentalitaților și atitudinilor 

unor profesori, diriginți fața de problemele elevilor și posibilitaților lor de a face fața 

acestor probleme precum și fața de importanța orei de dirigenție (care uneori s-a 

transformat într-o oră de curs), colaborarea diriginților cu profesori, psihologi în vederea 

depistării unor cazuri cu probleme familiare deosebite sau emoționale. 

 

ACTIVITATEA PROFESORILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR 

 Înainte de începerea cursurilor, fiecare cadru didactic a coordonat igienizarea şi 

redecorarea sălii de clasă împreună cu elevii şi părinţii acestora.   

Elevii, coordonați de doamnele profesoare, au continuat implicarea în Proiectul 

național “Clubul de Lectură”, implementat la nivelul școlii încă din 2013. Micii cititori au 

ocazia să cunoască și să achiziționeze noile publicații specifice vârstei lor, să completeze 

jurnale de lectură, să fie înregistrați ca membri ai clubului și să-și publice propriile creații pe 

site-ul ”www.șieucitesc.ro”. 

 Pe parcursul anului membrele comisiei metodice au respectat în cea mai mare parte 

planificarea activităţilor extracurriculare întocmite la început de semestru prin organizarea de: 

 

 vizite la muzee  

 lecții în cadrul muzeelor  

 lecții în colaborare cu prof. Popa Oana, CJRAE 

 vizite de studiu 

 ateliere de educație nonformală 

 work-shopuri  

 expoziții , ”Târgul mărțișoarelor”  

 activități de voluntariat, activități caritabile  

 activitate de colectat deșeuri reciclabile  

 a fost sărbătorită ”Ziua Mamei”  

 program artistic la sfârșitul anului școlar  

 tabere școlare  
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 vizionări de spectacole/filme ( PA, I A, I B, I D, II B, III A, III E, IV B,) 

 excursii, expediții (III A, III B, III D, III E, IV C); 

 expoziții (II E- “Natura ne dăruieşte”; ); 

 activități închinate Naşterii Domnului - serbări de Crăciun/activităţi (Pregătitoare C, 

“Am plecat să colindăm” - II A, “Bucuriile iernii” - II D, II B, IV A, IV B, IV C  ) 

 activități închinate diferitelor sărbători naționale și/sau religioase (30 noiembrie – Sf. 

Andrei, 1 Decembrie – Ziua Națională ( I B, IIC, IB,III C, IV A, IV C), 6 

Decembrie – Sf. Nicolae, 15 Ianuarie – aniversare Mihai Eminescu (IIA, II D,III 

C, IV C), 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române (II A, II B, III A, III C, IV A, 

IV C), Ziua Educației (toate clasele), Ziua Toleranţei (PA, PC, IA, IB, II A, II B, II D, II 
E, III A, III B, III C, III D, III E, IV A, IV C, IV D); 

 activități în colaborare cu biblioteca școlii sau cu alte catedre (II A, IV C, IV D); 

 activități în colaborare cu părinții (IV D- întâlnire cu reprezentantul unei firme de 

echipament de protective; întâlnire cu antrenor de fitness – “Întoarce-te la sport!”)  

 activităţi din cadrul Proiectului “Erasmus+ Tolerance Europe” (PA, II E, III A, III B); 

 activități în colaborare cu membri ai comunității locale (II D); 

 activități/lectii în parteneriat cu muzeele județene (II A – Muzeul de Ştiinte; II D - 

Muzeul de Ştiinte, lecţia “Omul şi natura” şi Muzeul de Artă); vizită şi audiţie la 

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploieşti (IV A); Biblioteca “Nicolae Iorga” Ploieşti 

(II D) 

 iniţierea Seminarului “Meseria de părinte” (prof. Ionescu C.) 

 lecţii/activităţi în cadrul comisiei metodice: prof. Antonescu M., prof. Mihalcea M., 

prof.  Nae. E. 

 cerc predagogic – clasele pregătitoare (prof. Nica A., prof. Dumitrescu L., prof, 

Ştefănescu C., prof. Iordache G.). 

 

 

    Întocmit de  

  prof. Bănuță Alexandra-coordonator al activităţilor educative 
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Raport al activităţilor desfăşurate în 

„Săptămâna altfel – să ştii mai multe, să fii mai bun”” 

26-30 martie 2018 

 
            În saptamana dedicata activitatilor educative “Scoala Altfel”, elevii claselor de 

invatamant primar si gimnazial din Scoala Gimnaziala “Grigore Moisil” au fost implicate in 

activitati numeroase si variate sub indrumarea cadrelor didactice. 

           Programul activitatilor fiecarei clase a fost realizat in conformitate cu tematica propusa 

– “Ziua carierei”, “Ziua mediului”, “Ziua sportului”, “Ziua solidaritatii si a tolerantei” si 

“Ziua artelor” si au inclus activitati practice, excursii, vizionare de filme/piese de teatru, vizite 

la muzee, jocuri sau competitii sportive. 

        Respectand tematica propusa pentru aceasta saptamana, elevii invatamantului prescolar, 

primar si gimnazial au participat la numeroase activitati adaptate varstei lor, avand domenii de 

adresare variate si importante in dezvoltarea socio-culturala a acestora. 

Clasa pregatitoare C   

      Luni-26.03.2018, in cadrul ,,Ziua stiintei’’ s-a desfasurat activitatea ‘’Imi prezint animalul 

preferat’’. Activitatea s-a desfasurat in sala de clasa. Fiecare elev a realizat o prezentare a 

animalului preferat,accentul fiind pus pe prezentarea foloaselor pe care le avem de pe urma 

acestora, pe prezentarea mediului de viata sip e modalitatile de ingrijire.  Obiectivele propuse 

au fost: dezvoltarea capacitatii de prezentare orala,intelegerea beneficiilor pe care le avem de 

la diferite animale,dezvoltarea capacitatii de invatare prin descoperire.  Rezultatul activitatii a 

constat in intelegerea rolului major pe care il au diferite animale in viata noastra. 

    Marti-27.03.2018, in cadrul ,,Ziua carierei’’,elevii au venit la scoala imbracati in costume 

adecvate carierei  la care acestia aspira. Fiecare elev si-a prezentat in fata clasei costumul, a 

precizat ce trebuie sa facem pentru a devein ce isi doresc si si-au argumentat alegerea 

meseriei. Obiectivele propuse au fost: dezvoltarea capacitatii de a argumenta diferite 

alegeri,intelegerea faptului ca oamenii sunt diferiti si,in concluzie,trebuie sa-si aleaga meserii 

diferite. Rezultatul activitatii a fost constientizarea de catre elevi a faptului ca ,pentru a urma o 

cariera,este necesar sa se faca anumite eforturi. 

    Miercuri-28.03.2018 a avut loc activitatea ,,Minte sanatoasa in corp sanatos’’. Activitatea 

din sala de clasa a avut in centru o salata de fructe si una de legume. Elevii au aratat cat de 

bine cunosc gustul si mirosul fructelor/legumelor si beneficiile acestora pentru organism. In a 

doua parte a activitatii,care s-a desfasurat pe terenul de sport,elevii au participat la diferite 

concursuri. Oiectivele propuse au fost: dezvoltarea capacitatii de relationare cu 

colegii,intelegerea importantei unei aimentatii sanatoase si a sportului in viata noastra iar 

reziltatele activitatii au fost atingerea celor doua obiective propuse. 

      Joi-29.03.2018, in cadrul ,,Ziua tolerantei si a integrarii’’ elevii au vizionat spectacolul de 

teatru ,,Muzicantii din Bremmen’’, la teatrul ,,Ciufulici’’. Obiectivele propuse au fost: 

intelegerea mesajului unui spectacol de teatru  si dezvoltarea relatiilor dintre colegi in mediul 

nonformal. Rezultatele activitatii au fost: imbunatatirea relatiilor interpersonale, consolidarea 

reguilor de comportare. 

     Vineri-30.03.2018, din cadrul ,,Ziua artelor’’ s-a desfasurat activitatea ,,Incondeiem oua’’. 

Activitatea s-a desfasurat in colaborare cu Muzeul de Istorie Ploiesti. Reprezentantii muzeului 


