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RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA pentru PROIECTE ȘI PROGRAME Educative   ȘCOLARE ȘI  EXTRAȘCOLARE 

2020 – 2021   SEMESTRUL I 

 

 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la 

cerinţele individuale, diverse, ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. 

Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, 

manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, 

exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare a 

creativității și personalităţii. 

 În semestrul I al anului școlar 2020-2021, au fost desfășurate o serie de activități 

extracurriculare la nivelul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu”. Majoritatea cadrelor 

didactice au desfășurat activități extracurriculare, potrivit standardelor actuale. 

OBIECTIVE: 

1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi 

extracurriculare în proiectarea activităţii educative. 

3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor 

învăţării. 

5. Redimensionarea orei de consiliere din perspectiva valenţelor educaţiei de impact. 

6. Optimizarea relaţiei școală - familie; 

7. Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al 

copiilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: 

absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc 

8. Atragerea tuturor cadrelor şi implicit a copiilor în activităţi şi programe de socializare 

şi culturalizare; 

9. Conectarea unității la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, 

naţional și internațional; 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

 

• PRIMAR – școlarii,  cadrele didactice din unitate. 

• SECUNDAR – familia, societatea civilă, comunitatea și societatea în ansamblul 

ei. 
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Activitățile extrașcolare: 

 

 

Numele activității Perioada Responsabili Grup țintă/Forma de 

organizare 

Festivitatea de 

deschidere a anului 

şcolar 

14. 09. 2020 Învățătorii și diriginții 

 

Elevii şcolii 

Ziua Educației-prilej 

de sărbătoare 

2.09.- 3.10. 2020 Învățătorii și diriginții Elevii şcolii 

La mulți ani, Școală 

dragă!” 

23.11.2020 Învățătorii și diriginții Elevii şcolii/ Online 

Să ştii mai multe, să 

fii mai bun! 

16-20.11.2020 Învățătorii și diriginții Elevii şcolii/ Online 

Activitate desfășurată 

în parteneriat cu  

Oficiul Național 

pentru Cultul Eroilor  

 

Eroul meu de ieri și 

de azi- concurs de 

desene si eseuri 

 

17-18.11.2020 

 

 

 

 

Noiembrie 2020 

Învățătorii și diriginții Elevii şcolii/ Online 

Amintiri din copilărie- 

concurs clasele 

primare  

 

Noiembrie 2020 Învățătorii și diriginții Elevii şcolii/ Online 

19 zile de activitsm 

împotriva violenței și 

abuzurilor asupra 

copiilor și tinerilor 

1-19. 11. 2020 Învățătorii și diriginții Elevii şcolii/ Online 

1 Decembrie - Ziua 

Naţională a 

României” 

23-27. 12. 2020 Învățătorii și diriginții Elevii şcolii/ Online 

Deschide usa, 

crestine! 

Decembrie 2020 Învățătorii și diriginții Elevii şcolii/ Online 

Hai să dăm mână cu 

mână 

18-22. 01. 2021 Învățătorii și diriginții Elevii şcolii/ Online 

 

Pe durata primului semestru al anului școlar 2020-2021, activitățile s-au desfășurat atât 

fizic, cât și în mediul online. Începând cu luna noiembrie, toate aceste activități au avut loc pe 

platforma școlară Google Meet.  
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 Pe parcursul acestui semestru, s-a urmărit îmbunătățirea comunicării între partenerii 

educaționali, respectiv: 

 

• școala – părinți ; 

• CEAC  si   reprezentantul Comitetului de părinți, membru în CEAC;  

comunitatea locală – reprezentantul Consiliului local al sectorului 4 , membru in CEAC; 

• Ședințele cu părinții organizate periodic de diriginți ;  

• Orele de consiliere săptămânale cu parintii, stabilite de diriginții  tuturor claselor; 

• Organizarea  lectoratului  cu  parinții. 

In ceea ce privește Săptămâna Altfel trebuie menționat că anul școlar  

2020/2021 a avut o caracteristică specială în sensul că în acest an școlar, învăţământul românesc 

a avut parte de o experiență nouă în ceea ce privește modul de desfășurare a săptămânii „Şcoala 

altfel”, întrucât fiecare clasă a susținut activitățile în mediul online din pricina pandemiei cu 

SARS-CoV-2 

Școala noastră a hotărât desfășurarea activităților specifice după cum urmează:  

  

               16-20 noiembrie: clasele primare și gimnaziale 

 

Conducerea unității de învățământ a asigurat popularizarea programului „Școala altfel”,  

la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât în unitatea de 

învățământ cât și în comunitate. 

Fiecare activitate la care au participat elevii a fost coordonată de un număr  

corespunzător de cadre didactice. 

Activitățile propuse acoperă domenii variate de interes, de la sfera cultural- 

artistică şi sportivă, până la domeniul tehnico-ştiinţific şi de cercetare. Au fost  prevăzute acţiuni 

de voluntariat şi responsabilitate socială, activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă 

sănătos, activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, de consiliere și orientare 

profesională. 

 

Un moment cu totul special l-a constituit marcarea festivă a zilei de 23 noiembrie – Ziua 

Școlii Ienăchiță Văcărescu. Anul acesta școala noastră a împlinit frumoasa vârstă de 156 de ani, 

ocazie cu care elevii claselor primare și gimnaziale au pregătit și prezentat un program artistic 

(clipuri video cu urări, desene, impresii etc.), program precedat de cuvântarea domnului director 

Daniel Cergan, mesaje din partea partenerilor  și istoricul școlii în imagini – PPT prezentat de 

domnul profesor Ștefan Vulcan.  
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ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Personal didactic calificat, cu competențe 

necesare evaluării și valorificării valențelor 

educative ale elevilor. 

 

- Diversitatea propunerilor făcute de cadrele 

didactice și de elevi pentru constituirea 

programului de activități educative.  

 

- Diversificarea tematicilor orelor de 

consiliere si orientare.  

 

- Activități educative diverse, cu puternic 

accent formativ. 

 

- Diversificarea modalităților de identificare a 

nevoilor elevilor și atragerea lor în proiecte de 

interes larg.  

 

- Stabilirea unor criterii unitare pentru 

acordarea notei la purtare.  

 

- Lipsa unei comunicări permanente între 

diriginți si părinții elevilor.  

 

- Dezinteres pentru crearea unui mediu 

ambiental adecvat în unele clase. 

 

- Utilizarea unui limbaj vulgar, cu accente 

violente între elevi (în spațiul școlar și în afara 

școlii).  

 

- Abordarea cu neîncredere a influenței pozitive 

a activităților educative extrașcolare asupra 

dezvoltării personalității elevului. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

 Creșterea ofertei de cursuri pentru 

formarea continuă prin CCD.  

 

 Creșterea receptivității unor părinți în 

rezolvarea problemelor de comportament 

deviant al elevilor. 

  

 Posibilitatea implicării elevilor in proiecte 

și programe educative la nivel județean și 

național și susținerea lor de către părinți. 

 

 Implicarea in realitatea europeana prin 

accesarea de programe si proiecte de 

cooperare international. 

 Tendința unor elevi de a intra in grupuri cu 

grad ridicat de risc cu consecințe directe in 

înmulțirea cazurilor de violență și scăderea 

interesului pentru învățătură. 

 

 Creșterea numărului de elevi care provin din 

familii dezorganizate cu implicații 

nefavorabile asupra evoluției personalității 

elevilor. 

 

 Dezinteres in familie pentru educația si 

formarea propriilor copii. 

 

 Creșterea numărului de părinți care muncesc 

în străinătate și au copiii lăsați la bunici sau 

rude. 
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 Activitățile extracurriculare din semestrul I al anului școlar 2020-2021 au fost complexe, 

s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate și au implicat un număr mare de 

elevi, cadre didactice și reprezentanți ai comunității locale. 

 

 

 

DIRECTOR,     Coordonator activități educative 

Prof. RĂȘINEANU LILIANA   extrașcolare și extracurriculare, 

      Prof. înv. primar PETRE GEORGIANA 
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