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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” CRAIOVA 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018 
 

Nr. 

crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE ACTIVTITĂȚI 

ORGANIZATE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

PERIOADA/DATA 

  

PARTENERI GRUP 

ȚINTĂ 

PROFESORI 

IMPLICAȚI 

 Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

1.  PUNE PREȚ PE 

SĂNĂTATE! 

- 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; 

- Intâlniri cu 

medicii 

- Vizite la cabinete 

medicale/ policlinici 

- Simularea unor 

cazuri de acordare 

de prim-ajutor 

- Jocuri sportive  

- Dezbaterea 

”Trăiește sănătos!” 

- Preparare de 

rețete culinare 

rapide, gustoase și 

sănătoase 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Policlinici/ 

Cabinete medicale 

private 

Septembrie – 

Octombrie 2017 

Cabinetul 

Medical al 

școlii 

Catedra de 

educație fizică 

Cluburi 

sportive 

Policlinici/ 

Cabinete 

medicale 

private 

Asociația Mai 

Mult Verde 

Crucea Roșie 

Filiala Dolj 

ISU Oltenia 

 

500 20 Învățători 

Profesori diriginți 

 

2.  CUM ACȚIONĂM ÎN 

CAZ DE 

CUTREMUR? 

-identificarea principalelor 

comportamente în caz de 

curemur 

-informarea elevlior despre 

regulile ce trebuie 

respectate în caz de 

- Lecții tematice/ 

simulări 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Septembrie 2017 ISU  100 10 Învățători 

Profesori diriginți 
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Nr. 

crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE ACTIVTITĂȚI 
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DESFĂŞURĂRII 
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 Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

cutremur  

3.  ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ 

A EDUCAȚIEI  

-cunoașterea semnificaţiei 

zilei de 5 octombrie; 

-conștientizarea importanţei 

educaţiei pentru viitorul 

lor; 

-cultivarea respectului 

pentru educaţie şi educatori 

 

- Tărg de cărți și 

jucării 

- Activități sportive 

- Vizite la centre 

culturale 

- Activități la 

bibliotecă 

- Activități 

nonformale 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Instituții culturale 

 

 

5 octombrie 2017  1000 37 Învățători 

Profesori diriginți 

 

4.  ZIUA ȘCOLII 

”TRAIAN” 

-Crearea unei culturi 

organizaționale și a unei 

identității proprii 

-Creșterea stimei de sine și 

de apartenență la 

comunitatea școlară 

-Creșterea motivației pentru 

învățare 

-Promovarea valorilor 

umane ale școlii de ieri și 

de azi 

- Sesiuni de 

comunicări ale 

elevilor ”Traian – 

cel mai bun între 

împărații Romei” 

- Înființarea 

Galeriei 

Performanței (elevi 

cu performanțe la 

olimpiade naționale) 

- Parada ținutelor 

romane 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

30 octombrie 2017 Muzeul 

Olteniei 

250 10 Diriginți 

Prof. istorie 

Învățători 

 

5.  TIME 

MANAGEMENT ÎN 

VIAȚA DE ȘCOLAR 

- identificarea abilităților 

decisive în managementul 

timpului;  

- recunoașterea  

„capcanelor  timpului”;  

- descrierea diferitelor 

tehnici de planificare a 

timpului;  

- realizarea unui exercițiu 

de auto-analiză a activității 

Tehnici de planificare 

a timpului:  

- Stabilirea 

obiectivelor  

-Ierarhizarea 

sarcinilor  

-Delegarea sarcinilor 

-Analiza ABC  

-Graficul 

performanței  

-Folosirea 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Octombrie 2017 - 

Iunie 2018 

UCV 350 15 Învățători 

Profesori diriginți 
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ACTIVITĂȚII 
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 Nr. 

elevi 
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clase 

planificatoarelor 

6.  COMUNICAREA 

INTERPERSONALA 

-înţelegerea importanţei  și 

semnificația ascultării în 

procesul de comunicare  

- învățarea diferitelor 

modalități prin care își pot 

îmbunătăți concentrarea 

asupra mesajului primit  

- Identificarea situațiilor 

care facilitează reținerea 

informațiilor  

- familiarizarea cu metode 

de a reține mai ușor 

informațiile furnizate de 

emițător 

- descoperirea importanței 

informațiilor primite în 

procesul de comunicare și 

să își dezvolte gândirea 

logică 

-decodarea sensul 

mesajului în funcție de 

inflexiunile vocii 

-prezentarea funcțiilor 

politeții în comunicare 

- înțelegerea diferenței 

dintre feedback-ul eficient 

și cel ineficient 

-observarea şi 

recunoașterea criteriilor 

unui feedback 

eficient/ineficient 

- implicarea elevilor în 

-Aplicare test de 

identificare a 

obiceiurilor 

nepotrivite 

- Joc de rol emițător-

receptor pentru 

aplicarea metodelor 

de menținere a 

concentrării 

- Ateliere de lucru  

(Stoian Aida, Isuf 

Mirela) 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Noiembrie 2017  400 15 Învățători 

Profesori diriginți 
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Nr. 
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ACTIVITĂȚII 
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 Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

activități de învățare 

bazate pe cooperare care 

sporesc gradul de 

interacțiune între membrii 

grupului de lucru 

 

7.  CUM ACȚIONĂM ÎN 

CAZ DE INCENDIU? 

-identificarea principalelor 

comportamente în caz de 

incendiu 

-informarea elevilor despre 

regulile ce trebuie 

respectate în caz de 

incendiu  

- Lecții tematice/ 

simulări 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Noiembrie 2017 

 

ISU  100 10 Învățători 

Profesori diriginți 

 

8.  SĂPTĂMÂNA 

FRUCTELOR ȘI 

LEGUMELOR 

DONATE 

- sensibilizarea elevilor şi 

profesorilor din unităţile 

de învăţământ cu privire 

la situaţia dificilă în care 

se află copiii afectaţi de 

lipsa de alimente. 

- consolidarea abilităţilor 

copiilor de a trăi 

împreună cu ceilalţi într-o 

societate unită şi solidară, 

în care contează valenţele 

umanitare, implicarea, 

angajamentul, 

responsabilitatea. 

-Strângerea de 

legume şi fructe de 

către elevii voluntari 

-Donarea lor 

familiilor aflate în 

dificultate sau unor 

instituţii sociale. 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Noiembrie 2017  500 20 Învățători 

Profesori diriginți 

 

9.  CRĂCIUNUL ÎN 

OCHII COPIILOR 

- Stimularea simțului 

artistic; 

- Valorificarea 

potențialului creator; 

- Cultivarea  interesului, 

respectului şi dragostei 

- Expoziție de 

creații plastice 

(pictură, colaj, 

felicitări) 

- Concurs de creații 

plastice 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

12 – 23 Decembrie 

2017 

Palatul 

Copiilor 

Craiova 

500 20 Învățători 

Profesori diriginți 
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 Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

faţă de obiceiurile şi 

tradiţiile Sărbătorilor de 

Crăciun; 

- Stimularea exprimării 

propriilor sentimente prin 

mijloace artistice; 

- Expoziţie cu 

decoratii specifice 

sărbătorilor de iarnă 

- “Florile dalbe” – 

program de colinde 

de Crăciun şi Anul 

Nou 

10.  EDUCAȚIE PENTRU 

DEZVOLTARE 

DURABILĂ ȘI 

SOLIDARITATE 

INTERNAȚIONALĂ 

-Elevul identifică soluții 

pentru situațiile-problemă 

prezentate, care vizează 

interesele naționale (sau 

adaptate specificului 

național, sau dezvoltării 

socio-economice) 

-Cercetează și analizează 

aspecte nationale specifice 

situațiilor problemă, 

precizand factorii care le 

determina la nivel national 

și international. 

-Elaborează un material in 

care corelează soluțiile 

identificate în materialele 

suport cu alte solutii 

identificate prin 

comunicarea cu alte 

grupuri culturale. 

- Activități 

interactive folosind 

materiale create în 

cadrul proiectului 

”ACTECIM” 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Ianuarie 2018 UCV 

ISJ 

 

450 18 Învățători 

Profesori diriginți 

 

11.  MICA UNIRE – 

PRIMUL PAS SPRE 

ROMÂNIA MARE  

-conștientizarea 

semnificație zilei de 24 

ianuarie ; 

- dezvoltarea 

sentimentului de 

patriotism ;  

-sesiuni de 

comunicări; 

- expoziții; 

- vizite la instituțiile 

de cultură. 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

23 ianuarie 2018 Muzeul 

Olteniei 

500 20 Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de istorie 
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Nr. 

crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 
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LOCUL 
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IMPLICAȚI 

 Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

12.  GAND PENTRU 

MIHAI EMINESCU 

- constientizarea 

semnificației zilei de 15 

ianuarie; 

- dezvoltarea dragostei 

pentru opera eminesciană ; 

-sesiuni de 

comunicări; 

- expoziții; 

- prezentări ; 

- concurs de 

recitări ; 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

15 ianuarie 2018  500 20 Învățători 

Profesori diriginți 

Profesori de limba 

și literature română 

 

13.  TERAPI/ GRENOBLE - conștientizarea 

fenomenului de învățare 

împreună în spațiul 

teritorial și influența 

acestuia asupra educației 

pentru solidaritate și 

sustenabilitate; 

- raportarea influențelor 

teritoriale la propria 

persoană şi la comunitățile 

lor; 

- dezvoltarea 

competențelor de a depăși 

limitările spațiale prin 

cooperare, fluiditate și 

complementaritate 

acțională 

 

- Desfășurarea unor 

activități bazate pe 

cooperare cu 

parteneri care provin 

din colectivități 

teritoriale diferite, cu 

alte structuri 

culturale; 

- Activități de 

susținere a 

contribuțiilor 

fiecărui grup 

- Activități de 

identificare a 

priorităților de 

dezvoltare a 

anumitor axe 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Februarie 2018 Grenoble 

Education 

Authority- 

Academie de 

Grenoble; 

Art and 

Culture at the 

Direction 

departamentale 

education 

Nationale 

Savoie; 

UCV 

ISJ 

180 7 Învățători 

Profesori diriginți 

 

14.  ALEGE-ȚI O 

CARIERĂ 

POTRIVITĂ! 

- informarea elevilor 

despre lumea profesiilor, 

piata muncii si tehnici de 

cautare a unui loc de 

munca 

- familiarizarea cu piața 

muncii, tehnici de căutare 

a unui loc de muncă 

- identificarea intereselor 

- Întâlniri cu 

specialiști din 

diferite domenii de 

activitate (din rândul 

părinților, rudelor, 

absolvenților școlii) 

- Întâlniri cu 

profesorii din licee 

- Întâlniri cu 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Licee craiovene 

Martie 2018 Părinți 

Absolvenți 

400 15 Învățători 

Profesori diriginți 
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 Nr. 
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clase 

profesionale ale elevilor 

- deprinderi de utilizarea a 

tehnicilor și metodelor de 

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 

absolvenții școlii – 

actuali liceeni 

- Vizite la licee 

15.   MĂRȚIȘOR, 

PURTAT CU DOR ! 

- Informarea elevilor cu 

privire la semnificația zilei 

de 1 Martie 

- Realizarea unei expoziții 

de mărțișoare și felicitări 

 

 

- Serbări, expoziție 

de lucrări 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 1 Martie 2018  400 15 Învățători 

Profesori diriginți 

 

16.   DRAGA MEA 

MĂMICĂ ! 

- Exprimarea sentimentelor 

de dragoste pentru mama 

- Realizarea unor felicitări, 

desene 

- Expoziție de 

lucrări, scenete, 

serbări, cântece 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

Licee craiovene 

8 Martie 2018 Părinți 

i 

400 15 Învățători 

Profesori diriginți 

 

17.  DONEAZĂ O 

JUCĂRIE! 

- consolidarea abilităţilor 

copiilor de a trăi 

împreună cu ceilalţi într-o 

societate unită şi solidară, 

în care contează valenţele 

umanitare, implicarea, 

angajamentul, 

responsabilitatea. 

- dezvoltarea simțului de 

apartenență la aceeași 

comunitate școlară; 

- Colectarea unor 

jucării folosite 

- Stabilirea prețului 

jucăriilor colectate 

- Organizarea unui 

târg cu vânzare 

- Utilizarea banilor 

pentru decorarea 

curții școlii cu jocuri 

pe asfalt  

- Donarea jucăriilor 

unor familii nevoiașe 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Martie 2018  400 15 Învățători 

Profesori diriginți 
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crt 
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IMPLICAȚI 

 Nr. 

elevi 
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18.   HRISTOS A ÎNVIAT! - identificarea obiceiurilor 

și tradițiilor românești de 

Paște 

-încondeerea ouăleor 

-decorațiuni de Paște 

-Concursuri, 

expozițiie de lucrări, 

serbări,  

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Aprilie 2018  250 10 Învățători 

Profesori diriginți 

 

19.  CUM ACȚIONĂM ÎN 

CAZ DE 

CUTREMUR? 

-identificarea principalelor 

comportamente în caz de 

curemur 

-informarea elevlior despre 

regulile ce trebuie 

respectate în caz de 

cutremur  

- Lecții tematice/ 

simulări 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Aprilie 2018 ISU  100 10 Învățători 

Profesori diriginți 

 

20.  SĂPTĂMÂNA 

NAȚIONALĂ A 

VOLUNTARIATULUI 

- dezvoltarea 

competenţelor civice şi 

sociale ale actorilor 

educaţionali (cadre 

didactice, părinţi şi elevi) 

valorificând voluntariatul 

la nivelul şcolii şi 

comunităţii 

- Valorificare talentelor 

și competențelor personale 

ale elevilor școlii 

- Încurajarea relațiilor 

interpersonale dintre elevi 

 

- Desfășurarea de 

catre elevii școlii a 

unor activități cu și 

pentru colegii mai 

mici : recitaluri/lecții 

de chitara/ pian/ 

canto/ dans/ pictură 

- Donații de cărți și 

jucării pentru colegii 

din școală 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

14-18 Mai 2018 Pro Vobis – 

Centrul 

National de 

Resurse pentru 

Voluntariat 

Asociația 

EduFor 

Craiova 

 

450 15 Învățători 

Profesori diriginți 

 

21.  9 MAI - ZIUA 

EUROPEI 

- familiarizarea cu 

simbolurile și statele 

membre ale Uniunii 

Europene; 

- conștientizarea 

apartenței la Uniunea 

Europeană și 

- vizionare de 

filmulețe/ prezentări 

- desene colective : 

simbolurile UE, 

steagurile statelor 

membre 

- expoziție de creații 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

9 Mai 2018 Centrul de 

Informare 

Europe Direct 

Craiova 

Asociația 

EduFor 

Craiova 

450 15 Învățători 

Profesori diriginți 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/
http://www.provobis.ro/
http://www.provobis.ro/
http://www.provobis.ro/
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PERIOADA/DATA 

  

PARTENERI GRUP 

ȚINTĂ 

PROFESORI 

IMPLICAȚI 

 Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

familiarizarea cu 

drepturile și îndatoririle 

ca cetățean al acesteia 

 

plastice cu tema 

”Europa Unită” 

22.  CUM ACȚIONĂM ÎN 

CAZ DE INCENDIU? 

-identificarea principalelor 

comportamente în caz de 

incendiu 

-informarea elevilor despre 

regulile ce trebuie 

respectate în caz de 

incendiu  

- Lecții tematice/ 

simulări 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Mai 2018 ISU  100 10 Învățători 

Profesori diriginți 

 

23.  1 IUNIE – ZIUA 

COPIILOR 

- fezvoltarea imaginației 

și creativității copiilor și 

elevilor 

- încurajarea exprimării 

artistice 

- valorificarea și 

promovarea talentelor 

proprii 

- crearea unei atmosfere 

de sărbătoare pentru copii 

din școala noastră 

- încurajarea lucrului în 

echipă și a relațiilor 

interpersonale 

- Spectacol de 

talente (teatru, dans, 

muzică, recitare etc.) 

- Expoziție de creații 

plastice ”Copilăria” 

- Expoziții de 

fotografie cu tema 

”Copiii” 

- Jocuri în aer liber 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

1 Iunie 2018  1000 37 Învățători 

Profesori diriginți 

 

24.  ZIUA 

ÎNVĂȚĂTORULUI 

-cunoașterea semnificaţiei 

zilei de 5 iunie; 

-conștientizarea importanţei 

educaţiei pentru viitorul 

lor; 

-cultivarea respectului 

pentru educaţie şi educatori 

Activități comune 

profesori – elevi 

Recitari de poezie 

Prezentari de 

compuneri 

Expoziție de lucrări 

plastice 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

5 iunie 2018  1000 31 Învățători 

Profesori diriginți 

 

25.   BUN VENIT, -aprecierea activității Activități comune Școala 18 iunie 2018  1000 31 Învățători 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/
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Nr. 

crt 

TITLUL 

PROIECTULUI/ 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE ACTIVTITĂȚI 

ORGANIZATE 

LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

PERIOADA/DATA 

  

PARTENERI GRUP 

ȚINTĂ 

PROFESORI 

IMPLICAȚI 

 Nr. 

elevi 

Nr. 

clase 

VACANȚĂ ! desfășurată în anul școla 

-evaluarea rezultatelor 

obținute 

profesori-elevi 

-Festivitatea de 

premiere 

-Excursii tematice 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Profesori diriginți 

 

26.  CLUBURI ȘCOLARE -valorizarea intereselor și 

nevoilor, aptitudinilor și 

talentelor; 

- încurajerea creativitatății, 

inovarii, spiritului de 

inițiativă și antreprenorial; 

- încurajarea elevilor pentru 

implicarea în activități 

extracurriculare 

- încurajarea elevilor pentru 

implicarea în activități de 

metorat pentru colegi 

- 1 club radio 

- 1 club dans modern 

- 1 club sporturi de 

echipă 

- 1 club de lectură 

- 1 club de lb. străine 

- 1 club de dezvoltare 

personală 

- 1 club ”Eroii” 

Școala 

Gimnazială 

”Traian” Craiova 

 

Noiebrie 2017 – iun 

2018 

Fundația 

Parteneri din 

lumea întreagă 

ai României 

Asociația 

EduFor 

Craiova 

Asociația 

Mereu pentru 

Europa 

150 15 Prof. ed fizică 

Prof. lb moderne 

Prof. lb română 

Diriginți 

Prof. consilier 

școlar 

Director adjunct 

 

 

 

27.  EXCURSII ȘI 

TABERE TEMATICE 

- valorificarea cunoștințelor 

din orele de curs ; 

- dezvoltarea relațiilor 

interpersonale profesori- 

elevi ; elevi-elevi ; 

- respectarea regulilor de 

conduită în medii sociale 

diferite ; 

- 1 excursie în 

străinătate/ școală 

- cel puți 3 tabere 

școlare 

Europa 

România 

 

Vacanța de iarnă 

Vacanța de vară 

 200 20 Diriginți 

 
DIRECTOR,       Director adjunct,   Coordonator proiecte și programe educative,   

Prof. Maria Dașu              Prof. Elena Diana Brătucu       Prof. dr. Stoian Aida 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/

