
 
 

 
Anul Şcolar 2018- 2019 

 

 

Educaţia extraşcolară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile 

extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, 

talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ 

în diferite domenii.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru 

reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu 

atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce 

permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 

maximizeze potenţialul intelectual. 

Astfel pe parcursul primului semestru al anului şcolar 2018-2019 s-au desfăşurat 

următoarele activităţi extraşcolare:  

 

1. Festivitatea de deschidere a noului an şcolar care s-a desfăşurat pe data de 10.09.2018 în 

curtea Şcolii Gimnaziale nr 7 Buzău. La festivitate au participat elevi, părinţi, cadre didactice, 

reprezentaţii Poliţiei de proximitate , preot.  

 

2. Let's do it, Romania !-  15.09.2018- Ziua de curățenie națională a avut loc pe data de 

15.09.2018. La acțiune au participat 50 de reprezentanți ai școlii noastre ( 10 cadre didactice 

și 40 de elevi). Acțiunea s-a desfășurat în Parcul Crâng.   

 

3. Ziua limbilor Europene pe data de 26.09.2018 cu scopul de alerta publicul asupra 

importanței învățării limbilor străine și diversificarea limbii învățate în vederea sporirii 

plurilingvismului și a înțelegerii interculturale; de a promova diversitatea lingvistica și 

culturala bogate a Europei, care trebuie păstrată și încurajată; de a incuraja  învățarea limbilor 

străine pe tot parcursul vieții în școală și în afara școlii, fie pentru scopuri de studiu, fie 

pentru nevoi profesionale, în scopuri de mobilitate sau de plăcere și de schimburi. 

Coordonatorii activităţilor au fost: prof.Ivan Iuliana, prof. Medianu Rodica, prof. Popescu 

Grațiela  și elevii claselor a V-a A, a VIII-a B , a VI-a A.   

 

4. „Cpt. Aviator Mircea T. Bădulescu- un militar buzoian erou al României 

contemporane“- 29.09.2018 - familiarizarea elevilor cu manifestările culturale locale, 

prilejuite de Centenarul Marii Uniri. Activitatea s-a desfășurat la Centrul Cultural Alexandru 

Marghiloman și la această activitate au participat elevii clasei a VII-a coordonați de prof. 

Murgociu Luminița și prof. Mircea Irina.  

 

5. Saptamana Europeana a Sportului – luna septembrie 2018- Activitati de promovare a 

sportului și a activității fizice în întreaga Europă. Activitatea a fost coordonată de prof. Bundă 

Cristina.  

 



 
 

 

6. Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic - 8-16.10.2018. Activitatea a fost coordonată 

de prof. Tudorache Maria și prof. Aristotel Doinița. Scopul activității a fost de formare şi 

dezvoltare a tehnicilor de investigaţie, dezvoltarea deprinderilor practice şi aptitudinilor 

artistice, stimularea creativităţii, a interesului pentru cunoaştere.  

 

7. Ziua Internationala a Alimentatiei- 16 octombrie 2018 – Scopul activității a fost de a 

cunoaste rolul unei alimentatii sanatoase; formarea competenţelor de viaţă sănătoasă, prin 

învăţarea unor comportamente de hrană corectă, de igienă personală, manifestate în diverse 

împrejurări. La activitate au participat elevii  claselor a IV-a și elevii claselor a V a A,B,C,D.  

 

8. Ziua Armatei- 25.10.2018- Locul de desfășurare a activității a fost Cimitirul eroilor. Elevii 

participanți împreună cu cadrele didactice au depus flori și lumânări la mormântul eroilor pe 

care i-au adoptat. La activitate au participat elevii claselor a VII-a coordonați de 8 cadre 

didactice.  

 

9. Ziua Verde -  pe data de 29.10.2018 a avut loc o acțiune de plantare de copaci în grădinița 

școlii.  

 

10 . Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si violentei asupra copiilor si tinerilor - 

01-19 noiembrie 2018 -  scopul campaniei a fost  să promoveze schimbul de informaţii şi un 

dialog critic pe teme care vizează viaţa comunitatii din care fac parte prin intermediul 

discuţiilor de grup; să permita elevilor să caute şi să se gandească la punctele slabe ale 

comunitatii din care fac parte;  să ajungă prin intermediul metodei  pălăriile gînditoare  la 

niște soluții pentru problema bullying-ului din viața de elev . Campania a fost coordonata de 

CE Ivan Iuliana, mediator scolar Tita Tatiana, Mircea Irina si elevii claselor a VIII-a D și a 

VII-a B .  

 

11. Ziua Națională fără tutun - 15 noiembrie 2018 -  La activități au participat elevii 

claselor a VII-a și a VIII-a ai Şcolii Gimnaziale Nr.7 Buzău, fiind implicați 200 elevi și 8 

cadre didactice.          Obiectivele urmărite au fost : consilierea şi informarea elevilor privind 

consumul de tutun şi consecinţele consumului acestuia, recunoașterea comportamentului 

negativ al fumătorului, prezentarea principalelor modalităţi de intervenţie şi sprijinire a 

consumatorilor de tutun, formarea unei imagini pozitive de sine şi dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare în rândul elevilor. 

 

12. Săptămâna Educaţiei Globale în perioada 19-25 noiembrie 2018  - au fost iniţiate  

activităţi educative care au avut ca obiective : elevii sa inteleaga mai bine relatia dintre 

legaturile personale-locale-regionale, sa fie motivati sa intreprinda actiuni pentru schimbari 

sociale de durata care sa aduca beneficii comunitatii locale, sa-si dezvolte simtul 

responsabilitatii catre dezvoltare durabila. 

 

13. Ziua Nationala a Romaniei  - decembrie 2018 - au fost desfasurate activitati cu scopul 

de dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic , îmbogăţirea cunoştinţelor istorice, 

stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin desene.  

 

 

 



 
 

 

14.  Recitalul vocal-instrumental  Copiii centenarului  -  2 decembrie 2018 a avut loc un 

eveniment cultural unic, intitulat Copiii Centenarului. Acțiunea a constat într-un concert 

dedicat făuritorilor Marii Uniri de la 1918. Cu acest prilej, au urcat pe scenă: Corul Bizantin 

al Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”, Corul de Copii „Serafimii” al Școlii 

Gimnaziale Nr. 7 și Orchestra Liceului de Arte „Margareta Sterian” din Buzău.  

 

15. “Craciunul-darul bucuriei  “ a fost organizat pe data de 19.12.2018  Au participat cadre 

didactice (Bunda Cristina cu echipele de majorete , Matei Roxana - clasa a VIII-a D - recital 

Vlad Catalin si Săpunaru Claudia , Tudose Alice- elevii clasei a VII-a A dans modern și un 

recital la orgă, Medianu Rodica – si elevii clasei a VI-a A) . 

 

16. Hora Unirii- Ziua Unirii Principatelor - pe data de 23 ianuarie 2018  au fost 

desfasurate  a ctivitati cu scopul : să redea importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE, să 

intoneze cântecul “HORA UNIRII”, să-şi manifeste imaginaţia creatoare privind evenimentul 

aniversat în desene, să participe activ şi cu interes la activităţile artistice. 

 

17.  Ora de istorie pentru centenar- 23. 01.2019 – Scopul este cel de a sădi în mintea 

tinerilor dragostea față de țară și istoria ei. La propunerea primarului C-tin Toma și a 

Consiliului de Dezvoltare Educațională a Municipiului Buzău în acest an în toate școlile și 

liceele din Buzău vor avea loc astfel de acțiuni. Istoricul Valeriu Nicolescu le-a explicat 

elevilor contextul în care s-a înfăptuit Mica Unire, dar și cât de important a fost aportul 

unioniștilor buzoieni la realizarea acestui act istoric.   

 

18. Ziua Cititului Împreună- 01.02.2019 – cu scopul de a stimula interesul pentru lectura 

individuala si colectiva in perioada scolara mica ,in vederea dezvoltarii si activizarii 

vocabularului, Ziua Cititului Împreună a fost desfășurată la clasele din ciclul primar prin 

lectura unor cărți preferate, urmate de discuții despre personajele cărții, precum și desenarea 

persoanjelor din povești.   

 

19. Scrisoare către mama / Ziua mamei - Cadre didactice clasele a IV-a și prof. 

Tudorache Maria împreună cu elevii claselor a IV-a și a VII-a C au creat felicitări, mesaje, 

scrisori de dragoste față de mama.  

 

20. Festivalul artistic al elevilor buzoieni -desfășurat în perioada martie- aprilie 2019.  

Festivalul s-a adresat tuturor elevilor, celor care frecventează cercurile palatului, cluburilor și 

filialelor acestora din județul Buzău, precum și celor care participă la activități extrașcolare 

artistice, la nivelul școlilor sau în diferite alte contexte formale și non formale. Scopul 

festivalului a fost de a oferi prilejul valorizării talentelor autentice, în vederea promovării 

calificate la competiții naționale și internaționale. La festivalul a participat prof. Bundă 

Cristina și PIP Drăgoescu Mihaela cu trupa Româncuțele -premiul I  și trupa Blue Sea- locul I  

 

 

21. Fridays for future – 15 martie 2019 - prin această mișcare elevii  își exprimă dorința 

ca lumea să acționeze în privința schimbărilor climatice, pentru a crește gradul de 

conștientizare și a face publice acțiunile școlare privind schimbările climatice. Elevii claselor 

a VI-A, B, C, D, V-A au realizat o grafică/poster/benner cu sloganul Fridays for Future.  

 



 
 

22. Ziua Francofoniei – 20 martie 2019 -  celebrarea Zilei Internaţionale a Francofoniei a 

oferit o motivație în plus pentru ca generaţia tânără să îmbrăţişeze cu şi mai multă convingere 

limba franceză. Prof. Popescu Grațiela a desfășurat activitatea  Francophonie en Chansons  - 

elevii au ales un cântec, au copiat cuvintele și au scris câteva informații despre cântec, trupa. 

 

 

23. Ziua Apei – 22 martie 2019 - prin această mișcare elevii  își exprimă dorința de a 

aduce în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și 

calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor 

cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea surselor de apă. Elevii clasei a clasa a 

VI-A, B, C au avut de făcut o grafică / postere / bannere cu un slogan privind poluarea apei. 

Sloganul / posterul trebuie sa fie în limba engleză.  

 

24. Ziua Pământului – 22 aprilie 2019 – au fost desfășurate activități care promovează o 

atitudine de protejare a mediului înconjurător, cultivă sentimente de respect şi prețuire a 

mediului înconjurător și stimulează creativitatea şi  expresivitatea prin desene. Elevii clasei a 

III-a C coordonați de prof. Mihaela Filip Copiii au purtat discuții pe această temă, despre 

deșeuri și sortarea acestora și au participat la jocul ,,Cine știe, câștigă!”. Elevii au primit 

sarcina de a lucra în echipă pentru a nota patru promisiuni pe care le pot face pentru a salva 

Pământul. La finalul activității, elevii au realizat desene libere reprezentând tema propusă 

Produsele finale au fost expuse în sala de clasă. 

 

25. Campania Globală pentru Educație- Salvați Copiii-mai 2019 -  coordonată la 

nivelul instituției de prof. Tudorache Maria -  De la drept la realitate - obiectivele pe care le-

am urmărit în cadrul ediției din acest an a Campaniei Globale pentru Educație sunt: 

sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la riscul educațional cu care 

se confruntă importante categorii de copii din România și promovarea unor propuneri/măsuri 

care să asigure echitatea în educație, precum și  încurajarea participării elevilor la luarea 

deciziilor care influențează asigurarea dreptului la o educație de calitate pentru fiecare copil 

din România.  

 

26. Ziua mediului – 5 iunie 2019 - temă-cheie asupra căreia am dorit să atragem atenția 

este  lupta împotriva poluării cu plastic, pentru că, anual, la nivel planetar, peste 8 milioane 

de tone de plastic pătrund în oceanele noastre, distrugând întregi ecosisteme și punând în 

pericol viața animalelor și a oamenilor, deopotrivă. Elevii școlii coordonați de cadre didactice 

au participat la acţiuni de colectare a deşeurilor reciclabile, au organizat concursuri de afişe, 

de desene sau de referate, expoziţii cu lucrări realizate din materiale reciclabile/refolosibile, 

parade ale costumelor realizate din deşeuri reciclabile, întreceri sportive, au construit căsuțe 

pentru păsărele, etc.  

 

27. Ziua Școlii -  5 iunie 2019 - Activitatile  au avut ca scop familiarizarea elevilor cu 

semnificația zilei de 5 iunie,  evidenţierea  rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii şi 

recunoaşterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor şi moralei unei societăți. 

 

 

          Consilier educativ, 

          Prof. Ivan Iuliana  

 


