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RAPORT ASUPRA ACTIVITAŢII EDUCATIVE DESFĂȘURATE  ÎN  

ANUL  ȘCOLAR 2020 – 2021 

Activitatea educativă școlară și extrașcolară reprezintă spațiul aplicativ care permite 

transferul și aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de 

învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă școlară și extrașcolară dezvoltă 

gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării 

drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză 

lucrativă între componența cognitivă și cea comportamentală. Educația este o prioritate absolută 

și un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătățirea climatului 

democratic european. 

Fidelă acestor principii, Comisia metodică Proiecte și programe educative şi-a desfăşurat 

activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând 

cont de cerinţele şi necesităţile de siguranță impuse de starea de pandemie. Întreaga activitatea de 

coordonare a proiectelor și programelor educative a urmărit în principal creșterea prestigiului și 

calității activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu elevii și profesorii, prin formele de 

parteneriat cu inspectoratul școlar și cu reprezentanții comunității locale. Prin urmare, în anul 

școlar 2020-2021, activitatea Comisiei şi-a propus drept prioritate o mai mare atenţie acordată 

creşterii standardelor de performanţă, redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din 

perspectiva valenţelor educaţiei de impact, modului în care elevii se integrează în colectivele lor, 

creşterii interesului pentru învăţătură, privită şi din latura non-formală şi informală. Pentru 
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atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în planificarea şi 

desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în domeniu, 

de interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare profesională 

ale elevilor noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul educaţional al şcolii româneşti 

contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca produs cu 

finalitate “măsurabilă” – transformarea “educabililor” în membri activi şi responsabili ai 

comunităţii în care trăiesc şi îşi desfășoară activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii 

europene.  

Un element semnificativ este acela că prin punerea în practică a proiectului managerial al 

școlii pe anul școlar 2020-2021 s-a reușit realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și 

extracurriculare. S-a avut în vedere ca activitatea curriculară de la clasă să nu fie perturbată de 

activitățile extracuriculare și extrașcolare, încercând în acest fel, ca raportul dintre aceste activități 

educative să fie în favoarea activităților de la clasă. În cadrul fiecărui demers au fost proiectate 

activități reprezentative pentru realizarea obiectivelor. 

Activităţile educative desfăşurate au fost în număr mare la fiecare comisie aflată în 

subordine şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au 

situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educației religioase, Educaţiei pentru dezvoltare 

personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru 

valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive 

(valorificarea fiecarui elev), Educaţiei ecologice etc.  

La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ, au 

fost realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative: planul managerial al 

consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul 

desfăşurării acestor activităţi. S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat 

programele de activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi 

modul în care se face evaluarea / feedback-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în 

funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie.  

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi dar și ținând cont de limitările impuse de pandemia de coronavirus și educația online. 

Astfel pe primul semestru activitățile educative extrașcolare au fost limitate și s-au desfășurat în 

special în sistem online.  Pe semestrul II profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu 



consilierul educativ şi cu elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând activităţi educative, 

incitante şi cu un impact educaţional deosebit. Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de 

învăţare şi proiectele didactice au fost realizate în conformitate cu Programa şcolară de Consiliere 

şi orientare şi Curriculumul Naţional și au fost predate la timp. La fiecare activitate educativă ce 

s-a derulat, am folosit materiale specifice şi auxiliare pentru eficientizarea procesului educativ 

(filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, fişe, materiale audio, video, etc.). De 

asemenea, prin invitaţii aduşi în faţa elevilor, am încercat să le ofer modele umane demne de urmat, 

de la care să poată prelua nu doar informaţii, ci şi atitudini superioare, care să le modeleze armonios 

caracterul. Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul educativ, stimulaţi şi evaluaţi 

corespunzător, prin raportare la noile prevederi metodologice.  

Cu elevii s-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant informaţi 

cu privire la organizarea acestor activităţi, i-am antrenat în cadrul lor, iar un punct forte îl reprezintă 

colaborarea fructuoasă şi deosebit de armonioasă cu elevii reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al 

Elevilor, pe care i-am avut permanent colaboratori şi alături de care am iniţiat activităţile educative, 

venind, astfel, în folosul elevilor din întreaga şcoală. 

 În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:  

 Proiectarea eficientă a activității educative; 

 Optimizarea relației școală – familie în vederea integrării elevilor în viața 

comunității; 

 Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu 

elevii;  

 Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrării sociale optime; 

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar 

al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note 

scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.; 

 Eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;  

 Formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin 

responsabilizarea elevilor. 

 Dezvoltarea relațiilor comunitare ale școlii și atragerea de noi parteneri în derularea 

programelor educaționale.                                                                                                                                                                                                                               



   La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii 

educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, 

Planificarea activităților CSE, Regulamentul comisiei în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele 

clasei de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor cadrelor didactice și diriginților în activităţi educative extraşcolare  

(spectacole, concursuri, proiecte, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere 

educativ; 

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

- activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse 

forme; 

-  responsabilizarea Consiliului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii.  

- colaborarea cu partenerii educaționali de la nivel local sau național care vin în spijinul 

cadrelor didactice diriginți în cadrul activităților educative care vizeaza orientarea școlara 

și profesională sau educația pentru o viata sanatoasa din punct de vedere fizic, mintal , 

precum si parteneriate cu instituții culturale sau spirituale.  

Datorită condițiilor impuse de pandemia de coronavirus activitățile extrașcolare pe primul 

semestru au fost limitate ținând cont de desfășurarea orelor de curs în sistem online. 

 

1. Activitatea Consiliului Elevilor 

 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în 

viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului a fost de a constitui Consiliul Elevilor 

pentru anul şcolar 2020-2021. Pentru aceasta s-au organizat alegeri în urma cărora au fost aleși : 

președintele, eleva Nițică Daria – VII D, vicepreședinți, elevul  Mărgineanu Alexandru– V A și 

eleva Văduva Denisa – VIII D și secretar, elevul Vulpe Vlad– VII B.  Cu ocazia acestei adunări 

generale, Consiliul Elevilor a adoptat o serie de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii 

acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a 



stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor 

dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

În primul semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost limitată datorită condițiilor impuse 

de pandemia de coronavirus și de educația online. Totuși au avut loc câteva întâlniri ale liderilor 

clasei, în sistem online,  în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, 

drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea 

activităţilor existente în şcoală . 

În semestrul II activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ bună. Consiliul elevilor a fost 

implicat în organizarea și desfășurarea mai multor activități educative desfășurate în cadrul școlii. 

Printre activitățile CSE desfășurate în semestrul II enumerăm: 

- PASIVITATEA NU OPREȘTE BULLYNGUL ! 

- ZIUA NAȚIONALĂ A PORTULUI TRADIȚIONAL 

- 9 MAI- ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ 

- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

- ZIUA EROILOR 

 

2. Activități extracurriculare 

 

Activitățile extracurriculare propuse pentru semestrul I nu au putut fi realizate cu prezență 

fizică¸ datorită problemelor declanșate de virusul Covid19, respectiv desfășurarea în sistem online 

a activităților educative școlare. Totuși au fost marcate, în sistem online, principalele momente 

istorice și culturale dintre care amintim: Ziua Națională a României, Ziua Culturii Naționale-Ziua 

lui Mihai Eminescu, Mica Unire așa cum o dovedesc postările de pe canalele online ale școlii.  

Pe parcursul  semestrului II, au fost desfășurate o serie de activități extracurriculare la nivelul 

Școlii Gimnaziale „Sf. Nicolae” Târgu-Jiu. Responsabilii activităților extracurriculare au fost toți 

diriginții și învățătorii claselor pregătitoare - VIII. A fost întocmită și respectată planificarea 

acestor activități, potrivit standardelor actuale privind conceperea și desfășurarea activităților de 

către fiecare dirginte și învățător, în parte. Pentru fiecare activitate propusă și desfășurată de 

cadrele didactice responsabile, a fost încheiat câte un proces-verbal, alături de fișa activității. Au 

fost centralizate procesele verbale ale fiecăreia dintre activitățile desfășurate, fiind avizate de către 

conducerea unității școlare și înregistrate de către secretariatul acesteia.  



 Activitățile propuse și desfășurate au fost realizate, în cea mai mare parte, în parteneriat cu 

diverse instituții ale statului, așa cum sunt: Primăria Municipiului Târgu Jiu, IPJ Gorj, ISU Gorj, 

Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de copii cu handicap, S.O.S. Copiii Gorjului, Centrul 

Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Jiu, CJRAE Gorj, Asociația Opportunity Club, Asociația Arca 

Lex, Asociația Hands Across Romania, Asociația A.R.T. Fusion (București), Asociația ADER, 

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere-Filiala Gorj, Grl. Ioan Culcer etc.  

 S-a insistat pe promovarea unor activități menite să dezvolte la elevii capacități și 

deprinderi moral-civice, de într-ajutorare, ecologice si de dezvoltare a simțului estetic si creativ.  

 Printre cele mai importante activități desfășurate la nivelul școlii amintim: 

 

1. ZIUA NAȚIONALĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI 

 

 





 



2. BRĂDUȚI PENTRU VIITOR! 

 

 

 



3. PASIVITATEA NU OPREȘTE BULLYNGUL ! 

 

 

 



4. ZIUA PĂMÂNTULUI 

 

 
 



5. ZIUA NAȚIONALĂ A PORTULUI TRADIȚIONAL 

 

 



 

 

 



6. O EUROPĂ VERDE 

 

 

 



7. 9 MAI- ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



8. ZIUA MONDIALĂ A LUPTEI ÎMPOTRIVA FUMATULUI 

 

 



 

9. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

 

 

 



10. ZIUA MEDIULUI 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



11. ZIUA EROILOR 

 
 

 
 

 



12. FESTIVITATEA DE PREMIERE A ABSOLVENȚILOR CLASELOR a VIII-a 

 

 
 

 

 



3. Concursuri școlare  

În decursul primului semestru al anului școlar 2020-2021, majoritatea activităților 

educative s-au desfășurat în sistem online.  

În semestrul II, însă, elevii Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu de la clasele 

pregătitoare până la clasele a VIII-a au participat la diverse concursuri școlare, organizate la nivel 

local, județean și național, majoritatea în sistem online, momentele trăite de elevi și de către cadrele 

didactice fiind speciale datorită rezultatelor deosebite (numărul premiilor și mențiunilor fiind 

mare). Dintre concursurile școlare la care au participat elevii noștri, menționăm: Concursul 

Național de Istorie ”Nicolae Iorga”, Concursul de Creație Literară ”Columna”, Cupa 

”Prichindelul” Baschet, Simpozionul online ”Apa esența vieții”, Simpozionului online 

”Environmental Protection and Education in Ecological Engineering (EP – E3)”, etc. 

Cadrele didactice și-au concentrat activitatea pe: 

 identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea într-o mai 

mare masură a strategiilor de lucru la cerințele colectivelor de elevi; 

 obtinerea unor rezultate cât mai bune la concursuri școlare și la Evaluarea Națională;  

 sporirea interesului elevilor pentru  diferitele discipline  studiate la clasă prin  participarea la 

diferite activitati, parteneriate, proiecte si concursuri în cadrul școlii, la  nivel local, județean și 

național. 

În semestrul II al anului școlar 2020 – 2021 la Școala Gimnazială  „Sfântul Nicolae” din 

Târgu Jiu s-au desfășurat și activități de tipul : 

 Activități de educație pentru sănătate  

                 Un program al activităților sanitare ca activităţi educative în cadrul cărora noţiunile 

teoretice să se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii  îmbinând activităţi 

specifice unor domenii diverse, prin abordare interdisciplinară, a fost propus și în acest an la 

nivelul școlii. Activitățile realizate în acest sens au fost: Tutunul dăunează grav sănătății, Un stil 

de Viață sănătos, Starea de sănătate/boala, Accidente, violențe, abuz, valori umanitare, activități 

de combatere și prevenire a consumului de substanțe interzise. 

 Activitățile de educație rutieră au avut următoarele teme : 

- Recunoaşterea particularităţilor traficului rutier; 

- Tipuri de comportamente în contexte rutiere; 

- Reguli minimale de circulaţie în calitate de pieton;  



- Semne de circulaţie destinate pietonilor; 

- Identificarea riscului rutier – limitele fizice şi psihice ale vârstei 

 Activitățile de prevenire a bullyingului au avut următoarele teme: 

- Definirea bullyingului 

- Originea comportamentului de tip bulliyng 

- Consecințele bullyingului 

- Recomandări practice pentru intervenția în situații de bullying 

 Măsuri de sprijin pentru copiii cu părinții în străinătate și cu stare materială 

precară 

Cu sprijinul comisiei SNAC elevii cu situație materială precară, dintre care unii elevi cu 

părinții plecați în străinătate, au primit alimente, dulciuri. Activitatea a fost coordonată de 

responsabilul SNAC al școlii, profesor Laurențiu Gridan. 

Așadar, procesul instructiv-educativ desfăşurat, în special în semestrul II, când a fost 

posibilă prezența fizică a elevilor la școală, a fost de calitate, lucru care s-a reflectat în rezultatele 

obţinute de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice. 

 

 

 

                                                                              Întocmit,  

Consilier educativ, prof. Marcoci Elena-Roxana 
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