ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561, 0351412910, 0351410911
E-mail: traian_nr2_sc@yahoo.com

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” CRAIOVA
ÎN ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017
Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

1. PUNE PREȚ PE
SĂNĂTATE!

OBIECTIVE

- sensibilizarea elevilor
pentru adoptarea unui stil
de viata sanatos, bazat pe
nutritie echilibrata, miscare
în aer liber, sporturi de
masa, activități menite a
asigura dezvoltarea psihica
echilibrată;
- informarea tinerilor cu
privire la efectele negative
pe termen lung, privind
consumul de droguri, alcool
si tutun;
- dezvoltarea abilităților de
acordarea primului ajutor
în caz de accident/boală/
dezastre naturale;
- dezvoltarea competențelor
de comunicare: prezentarea
propriilor argumente,
ascultarea activă,
respectarea punctelor de
vedere ale celorlalți;
2. WORLD’S LARGEST -promovarea celor 17
LESSON
obiective mondiale pentru
dezvoltare durabilă 2030
-sensibilizarea elevilor
pentru a participa la
atingerea lor

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII

- Intâlniri cu
Școala
Septembrie –
medicii
Gimnazială
Octombrie 2016
- Vizite la cabinete ”Traian” Craiova
medicale/ policlinici Policlinici/
- Simularea unor Cabinete medicale
cazuri de acordare private
de prim-ajutor
- Jocuri sportive
- Dezbaterea
”Trăiește sănătos!”
- Preparare de
rețete culinare
rapide, gustoase și
sănătoase

Cabinetul
Medical al
școlii
Catedra de
educație fizică
Cluburi
sportive
Policlinici/
Cabinete
medicale
private
Asociația Mai
Mult Verde
Crucea Roșie
Filiala Dolj
ISU Oltenia

- Lecții pe tematica Școala
19-25 septembrie
obiectivelor
Gimnazială
2016
”Traian” Craiova

UNESCO
Project
Everyone

PROFESORI
IMPLICAȚI

Nr.
Nr.
elevi clase
500
20
Învățători
Profesori diriginți

100

10

Învățători
Profesori diriginți
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Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

3. ZIUA
-cunoașterea semnificaţiei
INTERNAȚIONALĂ zilei de 5 octombrie;
A EDUCAȚIEI
-conștientizarea importanţei
educaţiei pentru viitorul lor;
-cultivarea respectului
pentru educaţie şi educatori

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII

- Expoziție de
Școala
produse ale
Gimnazială
activității
”Traian” Craiova
- Vizite la centre Instituții culturale
culturale
- Activități la
biblioteci
- Activități
nonformale
4. CITEȘTE ȘI DĂ MAI - promovarea și
- Ateliere de
Școala
DEPARTE!
încurajarea lecturii în
prezentare a cărților Gimnazială
rândul școlarilor mici, cu citite de elevi;
”Traian” Craiova
rol în dezvoltarea
- Donații de cărți
proceselor de cunoaștere, a între colegii din
proceselor afective, în
școală;
formarea trăsăturilor de
- ”15 minute de
voință și caracter, a
lectură zilnică”;
deprinderilor de studiu
- Concursul ”Cel mai
individual, în cultivarea și bun povestitor”.
îmbogățirea limbajului și
în formarea personalității
acestora;
- încurajarea actelor
caritabile în rândul
elevilor;
5. ÎMPREUNĂ
- dezvoltarea abilitatilor
- Atelier de formare a Școala
personale privind:
câte 2 elevi din
Gimnazială
autocunoasterea si
fiecare clasă pentru ”Traian” Craiova
promovarea personala,
organizarea unor
lucrul in echipa,
activități de
increderea in sine,
teambuilding la
comunicarea; evaluarea si nivelul clasei (Diana
autoevaluarea.
Bratucu);
- Organizare de

PROFESORI
IMPLICAȚI

Nr.
Nr.
elevi clase
1000 37
Învățători
Profesori diriginți

5 octombrie 2016

Octombrie 2016 Iunie 2017

Asociația
EduFor
Craiova

350

15

Învățători
Profesori diriginți

Noiembrie 2016

Asociația
EduFor
Craiova

400

15

Învățători
Profesori diriginți
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Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII
Nr.
elevi

activități de
teambuilding în
fiecare clasa de către
elevii formați în
prima etapă
6. SĂPTĂMÂNA
- sensibilizarea elevilor şi -Strângerea de
Școala
Noiembrie 2016
FRUCTELOR ȘI
profesorilor din unităţile legume şi fructe de Gimnazială
LEGUMELOR
de învăţământ cu privire către elevii voluntari ”Traian” Craiova
DONATE
la situaţia dificilă în care -Donarea lor
se află copiii afectaţi de
familiilor aflate în
lipsa de alimente.
dificultate sau unor
- consolidarea abilităţilor instituţii sociale.
copiilor de a trăi
împreună cu ceilalţi într-o
societate unită şi solidară,
în care contează valenţele
umanitare, implicarea,
angajamentul,
responsabilitatea.
7. CRĂCIUNUL ÎN
- Stimularea simțului
- Expoziție de
Școala
12 – 23 Decembrie
OCHII COPIILOR
artistic;
creații plastice
Gimnazială
2016
- Valorificarea
(pictură, colaj,
”Traian” Craiova
potențialului creator;
felicitări)
- Cultivarea interesului, - Concurs de creații
respectului şi dragostei faţă plastice
de obiceiurile şi tradiţiile - Expoziţie cu
Sărbătorilor de Crăciun;
decoratii specifice
- Stimularea exprimării sărbătorilor de iarnă
propriilor sentimente prin - “Florile dalbe” –
mijloace artistice;
program de colinde
de Crăciun şi Anul
Nou
8. TINERII ÎMPORTIVA - Identificarea şi
- Activități
Școala
Ianuarie 2016
VIOLENȚEI!
împărtăşirea emoţiilor
interactive folosind Gimnazială

PROFESORI
IMPLICAȚI

Nr.
clase

500

20

Învățători
Profesori diriginți

500

20

Învățători
Profesori diriginți

Salvați Copiii 450

18

Învățători
Profesori diriginți

Palatul
Copiilor
Craiova
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Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII
Nr.
elevi

9. MIGRAȚIA ÎN
CONTEXT
EUROPEAN

proprii
materiale create în
- Identificarea corectă a
cadrul proiectului
emoţiilor şi asocierea
MENCS ”Tinerii
acestora cu diferitele
împotriva violenței”
contexte
- Reglarea emoţiilor şi a
comportamentului în
situaţii problemă
- Formarea unui stil
pozitiv de relaţionare
interpersonală
- Dezvoltarea capacităţii
de rezolvarea paşnică a
conflictelor
- conștientizarea
- Vizionări de
fenomenului migraţiei
filmulețe bazate pe
populației şi a aspectelor
experienţe de viaţă
pozitive ale acesteia;
ale migranţilor –
- îmbogățirea cunoștințelor pachetul educațional
privind aspectul umanitar al ”Imagini Pozitive”
migraţiei;
elaborat de British
- raportarea fenomenelor
Red Cross:
migraţiei la propria
www.redcross.org.u
persoană şi la comunitățile k
lor;
- Activități practice
pe baza filmelor
vizionate (jocuri de
rol, dezbateri,
desene) care
urmăresc
participarea activă a
fiecărui elev,
exprimarea liberă a
opiniilor, adresarea

PROFESORI
IMPLICAȚI

Nr.
clase

”Traian” Craiova

Școala
Februarie 2016
Gimnazială
”Traian” Craiova

Centrul de
180
Informare
Europe Direct
Craiova
Asociația
EduFor
Craiova

7

Învățători
Profesori diriginți
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Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII
Nr.
elevi

10. ALEGE-ȚI O
CARIERĂ
POTRIVITĂ!

11. DONEAZĂ O
JUCĂRIE!

de întrebări,
cooperarea,
respectarea opiniilor
celorlalți,
sensibilizarea,
îndepărtarea
concepțiilor greșite,
dezvoltarea tinerilor
ca cetățeni ai lumii,
umanitari și pozitivi;
- informarea elevilor
- Întâlniri cu
Școala
Martie 2016
despre lumea profesiilor, specialiști din
Gimnazială
piata muncii si tehnici de diferite domenii de ”Traian” Craiova
cautare a unui loc de
activitate (din rândul Licee craiovene
munca
părinților, rudelor,
- familiarizarea cu piața absolvenților școlii)
muncii, tehnici de căutare - Întâlniri cu
a unui loc de muncă
profesorii din licee
- identificarea intereselor - Întâlniri cu
profesionale ale elevilor
absolvenții școlii –
- deprinderi de utilizarea a actuali liceeni
tehnicilor și metodelor de - Vizite la licee
informare despre oferta
pieții muncii si de aplicare
pentru un loc de muncă
- facilitarea accesului
elevilor din școala
gimnazială la informații
despre viața la liceu
- consolidarea abilităţilor - Colectarea unor Școala
Martie 2017
copiilor de a trăi
jucării folosite
Gimnazială
împreună cu ceilalţi într-o - Stabilirea prețului ”Traian” Craiova
societate unită şi solidară, jucăriilor colectate
în care contează valenţele - Organizarea unui

Părinți
Absolvenți

PROFESORI
IMPLICAȚI

Nr.
clase

400

15

Învățători
Profesori diriginți

400

15

Învățători
Profesori diriginți
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Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII
Nr.
elevi

Nr.
clase

umanitare, implicarea,
angajamentul,
responsabilitatea.
- dezvoltarea simțului de
apartenență la aceeași
comunitate școlară;
12. JOB SHADOW DAY
LA PĂRINȚI –
PROGRAM
INTERNAȚIONAL
JUNIOR
ACHIEVEMENT

târg cu vânzare
- Utilizarea banilor
pentru decorarea
curții școlii cu jocuri
pe asfalt
- Donarea jucăriilor
unor familii nevoiașe
- familiarizarea cu
- Activităţi
Școala
Aprilie 2017
noţiunile de CV, scrisoare premergătoare zilei Gimnazială
de intenţie,
de shadowing la clasă ”Traian” Craiova
interviu de angajare,
(2 –4 ore)
Locul de muncă al
meserie;
-Ziua de shadowing: părinților
- evaluarea intereselor
elevii vor merge la
personale, pe baza unei
locul de muncă al
fișe de evaluare;
unuia dintre părinții
- identificarea abilităţilor lui sau ai colegilor.
necesare practicării unei (3-5 ore)
anumite meserii;
-După activitatea de
- identificarea rolului,
shadowing, elevii vor
importanţei şi avantajelor completa un formular
lucrului în echipă,
de feedback online.
modului în care fiecare
membru al echipei
contribuie la îndeplinirea
cu succes a atribuţiilor de
serviciu;
- analiza relaţiei dintre
procesul de învăţare şi
succesul la locul de
muncă.

PROFESORI
IMPLICAȚI

Junior
250
Achievement
România
Părinții
elevilor
Companii/
instituții –
locul de
muncă al
părinților

10

Învățători
Profesori diriginți
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Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII

13. SĂPTĂMÂNA
- dezvoltarea
- Desfășurarea de
Școala
15- 21 Mai 2017
NAȚIONALĂ A
competenţelor civice şi catre elevii școlii a Gimnazială
VOLUNTARIATULUI sociale
ale
actorilor unor activități cu și ”Traian” Craiova
educaţionali
(cadre pentru colegii mai
didactice, părinţi şi elevi) mici : recitaluri/lecții
valorificând voluntariatul de chitara/ pian/
la
nivelul
şcolii
şi canto/ dans/ pictură
comunităţii
- Donații de cărți și
- Valorificare talentelor jucării pentru colegii
și competențelor personale din școală
ale elevilor școlii
- Încurajarea
relațiilor
interpersonale dintre elevi
14. 9 MAI - ZIUA
EUROPEI

15. 1 IUNIE – ZIUA
COPIILOR

- familiarizarea cu
simbolurile și statele
membre ale Uniunii
Europene;
- conștientizarea
apartenței la Uniunea
Europeană și
familiarizarea cu
drepturile și îndatoririle
ca cetățean al acesteia
- fezvoltarea imaginației
și creativității copiilor și
elevilor
- încurajarea exprimării
artistice
- valorificarea și
promovarea talentelor
proprii
- crearea unei atmosfere
de sărbătoare pentru copii

- vizionare de
Școala
9 Mai 2017
filmulețe/ prezentări Gimnazială
- desene colective : ”Traian” Craiova
simbolurile UE,
steagurile statelor
membre
- expoziție de creații
plastice cu tema
”Europa Unită”
- Spectacol de
Școala
1 Iunie 2017
talente (teatru, dans, Gimnazială
muzică, recitare etc.) ”Traian” Craiova
- Expoziție de creații
plastice ”Copilăria”
- Expoziții de
fotografie cu tema
”Copiii”
- Jocuri în aer liber

PROFESORI
IMPLICAȚI

Nr.
Nr.
elevi clase
Pro Vobis – 450
15
Învățători
Centrul
Profesori diriginți
National
de
Resurse
pentru
Voluntariat
Asociația
EduFor
Craiova

Centrul de
450
Informare
Europe Direct
Craiova
Asociația
EduFor
Craiova

1000

15

Învățători
Profesori diriginți

37

Învățători
Profesori diriginți
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Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII
Nr.
elevi

din școala noastră
- încurajarea lucrului în
echipă și a relațiilor
interpersonale
16. ZIUA
-cunoașterea semnificaţiei Activități comune
Școala
5 iunie 2017
ÎNVĂȚĂTORULUI zilei de 5 iunie;
profesori – elevi
Gimnazială
-conștientizarea importanţei Recitari de poezie
”Traian” Craiova
educaţiei pentru viitorul lor; Prezentari de
-cultivarea respectului
compuneri
pentru educaţie şi educatori Expoziție de lucrări
plastice
17. ZIUA MONDIALA A -promovarea
Prezentări Power
Școala
Aprilie 2017
PAMANTULUI
interdisciplinarităţii ca
Point
Gimnazială
„PLANETA PAMANT mijloc de dezvoltare şi
Dezbateri.Compuneri, ”Traian” Craiova
ESTE CASA
stimulare a creativităţii
desene,panouri
NOASTRA!”
elevilor
tematice
- conştientizarea tuturor Concurs de sloganuri
participanţilor
asupra – protejarea mediului
importanţei
protejării înconjurător. Acţiuni
naturii pentru o viaţă de ecologizare a
sănătoasă, pentru un aspect mediului înconjurător
estetic al mediului, pentru
alinierea la
standarde
europene
- promovarea modelelor de
bune practici şi valorizarea
muncii
de
echipa
interdisciplinară
18. „SUNĂ
CLOPOŢELUL!”

- - Formarea unui stil
pozitiv de relaţionare
interpersonală
- încurajarea lucrului în
echipă și a relațiilor

Trimitere de
mesaje de către
elevi, adresate
colegilor lor

Școala
Septembrie 2016
Gimnazială
”Traian” Craiova

Elevii Școlii
Gimnaziale
,, Traian”
Craiova

PROFESORI
IMPLICAȚI

Nr.
clase

1000

31

Învățători
Profesori diriginți

33

1

Deaconu Mirela

80

3

PĂTULARU
IONUT
Cotoi Mihela
Marin Iuliana
8
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Nr.
crt

TITLUL
PROIECTULUI/
ACTIVITĂȚII

OBIECTIVE

ACTIVTITĂȚI
ORGANIZATE

LOCUL
PERIOADA/DATA PARTENERI GRUP ȚINTĂ
DESFĂŞURĂRII
Nr.
elevi

19. "BUN PRIETEN,
IEPURASUL!"

interpersonale
- sensibilizarea elevilor
cu privire la situaţia
dificilă în care se află
copiii dezavantajați. din
judeţul Dolj

Școala
aprilie 2017
Campanie
Gimnazială
umanitară
”Traian” Craiova
derulată în
sprijinul copiilor
dezavantajaţi din
judeţul Dolj

20. „SĂ INVĂŢĂM SĂ
- Stimularea simțului
Februarie 2017
Vizionarea unui Teatrul
NE BUCURĂM ŞI SĂ artistic;
spectacol de
Naţional
APRECIEM ARTA” - Stimularea exprimării
teatru
”MARIN
propriilor sentimente prin
SORESCU”
mijloace artistice;
Craiova
21. AMBIANŢA
- încurajarea relaţiilor - Acţiune de
Școala
Septembrie
CLASEI NOASTRE
interpersonale dintre elevi înfrumuseţare a sălii
Gimnazială
2016
şi a lucrului în echipă
de clasă
”Traian”
22. COLEGII MEI -încurajarea
relațiilor - Realizarea unui
Școala
Aprilie
PRIETENII MEI
interpersonale dintre elevi portofoliu – album cu
Gimnazială
2017
şi a lucrului în echipă
poze si amintiri
”Traian” Craiova
- Prezentarea acestora
într-o expoziţie a
clasei

DIRECTOR,
Prof. Maria Dașu

PROFESORI
IMPLICAȚI

Nr.
clase

80

3

PĂTULARU
IONUT
Cotoi Mihela
Marin Iuliana

80

3

Cotoi Mihaela
Marin Iuliana
Pătularu Ionuț

18

18

6D

Dondoe Poema

Dondoe Poema

Coordonator proiecte și programe educative,
Prof. Elena Diana Brătucu

9

