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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

“Școala altfel” 27-31 MAI 2019 

Activităţile extracurriculare formează comportamente sănătoase, constituie sursă de interacţiune dintre elevi, contribuie la dezvoltarea 

capacităţii de dialog şi cooperare, presupun cultivarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.  

Proiectul are ca scop implicarea tuturor elevilor, cadrelor didactice și părinților  în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor 

diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor în acţiuni diverse, în 

context nonformal,  temele abordate putând fi grupate in trei mari categorii: 

I. Educație pentru o societate sănătoasă 

a) Educație antidrog 

b) Educație financiară 

c) Educație pentru sănătate 

II. ” Tradiții și cultură organizațională”- paradă, concursuri 

a) Concurs ,,Recunoști o știre falsă” 

b) Concurs de șah 

c) Concurs pe teme de ecologie   
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III.       “Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul….!" (L.Blaga)- omagiu Lucian Blaga  

a) Știința și tehnica (dezbateri, mese rotunde, concursuri, expoziții, vizite) 

b) activități practice/ concursuri/ campionate/excursii 

 

OBIECTIVE: 

1. cultivarea și dezvoltarea spiritului civic, a capacității de a empatiza cu alte persoane, de a fi tolerant, formarea deprinderilor de a acorda 

primul ajutor în caz de nevoie, însușirea modului de comportare în diferite situații; 

2. formarea unei atitudini ecologice, responsabile prin dezvoltarea unor deprinderi de îngrijire și conservarea mediului; 

3. creșterea curiozității și interesului pentru activități ce vizează domeniul științific; dobândirea unor deprinderi de a căuta noi informații; 

dezvoltarea deprinderilor de comunicare și prezentarea în fața unui auditoriu a unor proiecte; dezvoltarea muncii în echipă; dezvoltarea imaginației 

și a abilităților de comunicare; 

4. îmbogățirea culturii generale și conștientizarea valorilor naționale; 

5. dezvoltarea armonioasă a elevilor prin activități sportive;dezvoltarea spiritului de competiție; 

6. dezvoltarea unei gândiri logice și a spiritului competitiv prin jocul de șah și alte jocuri; 

7. cultivarea și dezvoltarea simțului artistic al elevilor prin cântece și dansuri;dezvoltarea și diversificarea  exprimării plastice prin  confecționarea 

și decorarea unor obiecte; 

 Având în vedere cele deja menționate propunem pentru săptămâna 27-31 mai 2019 următoarele activități, conform Metodologiei de 

organizare a Programului național ”Școala altfel” (anexa la OMENCȘ  nr.5034/29.08.2016). 
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Mihalcea Mihael 


