
ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 



                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.  

               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.  



 

Parteneriate strategice Erasmus+  
I. “Dezvoltarea competentelor sociale si emotionale, cheia succesului in viata”- 1.09.2016 – 

31.08.2018 

 

Parteneri: 

Vrontados Chios,3 Dimotiko Vrontadou, Grecia 

Fossacesia, Istituto Comprensivo Fossacesia, Italia 

Istanbul, İçerenköy Hasan Leyli İlkokulu, Turcia 

Bydgoszcz, Szkola Podstawowa nr 25 Integracyjna, Polonia 

  

           II.     “Tolerance Europe” -01.09.2017 – 31.08.2019 

Parteneri: 

Zespol Szkol w Krypach, Wierzbno, Polonia 

Istituto Comprensivo Pasquale Mattej, Formia, Italia 

Eyüp Gümüssuyu Ilkokulu, Istanbul Turcia 

  

          III.      “Healthy Generation” - 01.09.2017 – 31.08.2019 

Parteneri: 

Zakladna skola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite. Slovacia 

2nd school of Mikra, Trilofos, Grecia 

Proiecte E-Twinning 
 1. „Des legendes en francais” 

 2. „Les aromes de notre culture” 

 3. „Ma vie en francais” 

          4. „Twinsketches: notre monde en scene/s” 



OBIECTIVE 

•Dezvoltarea abilităţilor sociale şi emoţionale ale 

elevilor încă de la vârste fragede pentru a avea 

succes în viitor; 

•Utilizarea emoţiilor pentru a face învăţarea mai 

uşoară şi mai placută, acest lucru contribuind la 

obţinerea succesului școlar; 

•Îndrumarea elevilor în descoperirea obiectivelor 

personale şi academice, să demonstreze 

cooperarea în echipă şi să identifice modalităţi de 

a rezista influenţelor negative ale grupului şi 

tentaţiei de a se implica în activităţi lipsite de 

etică; 

•Îmbunătățirea competențelor TIC și lingvistice; 
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