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Raport
privind activitatea extraşcolară în anul şcolar 2015-2016

În anul şcolar 2015-2016 au fost realizate în Şcoala Gimnazială Filipeşti
activităţi extraşcolare care să ajute elevii prin dezvoltarea gândirii, a capacităţii de
autoapărare, prin stimularea creativităţii dar şi a gustului pentru frumos.
Astfel, în concordanţă cu graficul de activităţi întocmit, au avut loc diverse
acţiuni pentru fiecare domeniu/program, acţiuni la care au participat toţi elevii:
- Ziua limbilor străine - în 26 septembrie;
- Prevenirea dezastrelor naturale – o simulare de incendiu cu discuţii
ulterioare şi explicaţii, în luna octombrie ;
- Halloween, sărbătoarea toamnei – 31 octombrie, cu concurs de desene şi
costume – doar la nivel de școală;
- 1 Decembrie, Ziua Naţională a României , zi în care elevii școlii au ieșit la
monument cu program artistic,
- Crăciun fericit ! – program artistic la nivel de comună, cu implicarea
claselor V-VIII A, C, F;
- Eminescu, „omul deplin al culturii româneşti”
- 24 ian. –„Al.I.Cuza – Domn al Ţărilor Române”
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- Activităţi în cadrul săptămânii Şcoala altfel – « Să ştii mai multe, să fii mai
bun » - activităţi ce au stimulat dorinţa de participare a elevilor, dar şi
creativitatea elevilor, exprimarea liberă ;
- In cadrul activităților din Săptămâna educației globale, Egalitatea trebuie să
fie reală, au fost realizate activități diverse pe tema drepturilor copiilor,
toleranță și discriminare, egalitate de șanse ;
- S-au ținut lectorate și activități cu copiii pe tema corupției ;
- „Glorie eternă veteranilor de război” – Ziua eroilor – program artistic
închinat eroilor neamului – prezentare la monumentul eroilor din comună ;
- Serbare de sfârșit de an.

Proiecte şi parteneriate :
- Școala Primară Galbeni a continuat proiectul Cadoul de Crăciun – proiect
de parteneriat cu biserica și primăria, aducându-le bucurie prin colinde și
cadouri de Crăciun familiilor de bătrâni din satul Galbeni ;
- Prof. Ouatu Ana Maria a inițiat campania de strângere/reciclare a deșeurilor
electrice, periculoase pentru mediu – baterii, telefoane, etc., în cadrul
campaniei Baterel și Lumea NON-E.
- Prof. Cristina Veleșcu și prof. Elena Delia Patrașcu -

Proiectul ECO

JUNIOR 2016-educatie ecologică, având ca scop dobândirea unei atitudini
mediu-protective și implicarea în activități eco-recreative a elevilor prin joc,
organizată prin colaborarea cu Asociația Drumeții Montane, Tg.Jiu
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Activităţi privind Educaţia rutieră, Educaţia pentru sănătate, O lume fără
violenţă, Drepturile copiilor, au avut loc la nivelul grupei/clasei, fiind organizate
de educatori, învăţători şi diriginţi.
Consilier educativ,
prof. Elena Delia Patraşcu
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