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RAPORT COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
AN ȘCOLAR 2020 – 2021
Activitatea educativă extracurriculară ṣi extraṣcolară s-a desfăṣurat, în mare parte, conform
planificării întocmite la începutul anului ṣcolar. La nivelul ṣcolii/ claselor de elevi, s-au derulat
activităṭi educative variate, complexe, care s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu
seriozitate ṣi au implcat un număr mare de elevi, cadre didactice ṣi reprezentanṭi ai comunităṭii
locale. (ANEXA 1 - Situaṭie centralizată a activităṭilor educative extracurriculare ṣi extraṣcolare)
- “Ziua Internaṭională a cititului împreună” – ZICI.... cu lipici 2021 – 10 februarie 2021- a
oferit elevilor ṣansa de a se îndrăgosti de lectură ṣi de cărṭi în cele mai atractive moduri;
- Februarie 2021- Program educaṭional Always - activitatea a fost susṭinută de prof. Pleṣa
Emilia, moderatoare P&G ṣi s-a desfăṣurat sub forma unei sesiuni educaṭionale pe teme de igienă
ṣi îngrijire personală în perioada pubertăṭii; au participat elevele claselor a V-a;
- De 1 ṣi 8 martie cadrele didactice au organizat ṣi derulat activităṭi dedicate celor două
evenimente, Mărṭiṣorul ṣi Ziua mamei prin serbări, confecṭionare de mărṭiṣoare ṣi felicitări,
realizarea unor expoziṭii cu lucrările elevilor: ˮDe ziua mameiˮ,ˮFlori și mulțumiri pentru
mamaˮ, ˮSă mărțișorim!ˮ, ˮE ziua ta, mămico!ˮ, ˮMărṭiṣor pentru mamaˮ, ,,Eco-mărṭiṣoareˮ,
ˮCântece de 8 Martieˮ, ˮSă trăiești mulți ani, dragă mamă!ˮ, ˮSurprize pentru mămica meaˮ, etc;
- Apropierea sărbătorilor pascale a fost marcată prin desfăṣurarea unor activităṭi specifice,
dintre care amintim: „Sărbători Pascale la români!ˮ,ˮDecorațiuni de Paște!ˮ, ˮHristos a înviat!ˮ,
ˮSărbători pascaleˮ (încondeiere ouă, realizare felicitări), etc;
- La nivelul claselor de elevi s-au derulat activităṭi de protecṭie a mediului înconjurător: ˮEcoambasadoriiˮ reciclării, ˮHarta Reciclăriiˮ, ”Pădurea mea cea verde”, “Economisim apa”, ˮUn
mediu curat, o viaţă mai bună!ˮ, ˮCum poate acțiunea colectivă să ajute la abordarea
schimbărilor climatice?ˮ, ˮECO-Provocareaˮ, ˮEarth dayˮ, ˮ5 lucruri pe care nu le știai despre
reciclareˮ;

- S-au derulat activităṭi de prevenire ṣi combatere a violenṭei în ṣcoală: “Cyberbullyingˮ,
ˮFără violențăˮ, ˮSunt respectuos, nu sunt violent!ˮ, ˮSpune NU violenṭei!ˮ, ˮCuvintele rănesc,
schimbă-ți atitudineaˮ, ˮSTOP cyberbullyingˮ;
- - La nivelul ṣcolii, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog,
Galaṭi a avut loc activitatea cu tema “Fii conṣtient, nu dependent” (17.06.2021) invitat fiind
dna. Tănase Cristina; au participat elevii clasei a VII-a A;
- La nivelul ṣcolii,în colaborare cuCentru de protecṭie a victimelor traficului de persoane adulte
Galaṭi s-au desfăṣurat activităṭi de combatere ṣi prevenire a fenomenului de trafic de
persoane, având ca grup ṭintă elevii claselor de gimnaziu;
- Cu prilejul sfârṣitului de an ṣcolar au fost evidenṭiaṭi cei mai buni ṣi talentaṭi elevi ai ṣcolii în
cadrul festivităṭii de premiere organizată la nivelul claselor de elevi.
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