
 

 

 

 

                            

         RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE PROIECTE , PROGRAME ȘI ACTIVITĂȚI 
EXTRACURRICULARE 

                                                                   An şcolar 2019 -2020 

                                                                        

 

Coord. proiecte, programe și activități extracurriculare 

Clasele:  pregatitoare ,clasa întâi, clasa a doua și a clasa a III a  

An școlar: 2019-2020 

 

1.Proiectarea activității: 

   Am folosit TIC pentru elaborarea planificării 

    În procesul de proiectare a activităților extracurriculare am avut în vedere criteriile: 

 Particularitățile de vârstă ale elevilor; 

 Tematica să cuprindă domeniile: dezvoltarea creativității, a încrederii, în sine și a vocabularului, 
îmbunătățirea exprimării în limba engleză, compasiunea și empatia față de persoanele în vârstă, 
colaborarea și comunicarea cu cei mai mici decât noi, participarea la Sf. Liturghii la sarbători, 
cultivarea sentimentului de dragoste, a respectului și mândriei față de țară, dezvoltarea interesului  
pentru astfel de activități.  

    Am organizat  și participat la activități extracurriculare. 

3.Evaluarea rezultatelor învățării: 

   Diplome, cadouri, aplauze, prăjiturele, cocarde tricolore, etc. 

4.Managementul clasei de elevi:- 

5.Managementul carierei și al dezvoltării personale: -   

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare: 



 

 

 În calitate de coordonator de proiecte, programe și activități extracurriculare și responsabil în relațiile cu 
publicul am organizat, desfășurat și promovat imaginea Școlii ”Sfântul Ierarh Nicolae” în plan regional, 
național și internațional. 

   Am derulat parteneriate cu instituții educative. Am participat la spectacole de teatru de marionete “Simbad 
Marinarul” la Festivalul EuroMarionete, la Teatrul de Marionete din cadrul Teatrului Clasic “Ioan Slavici” 
Arad în luna octombrie. Am desfășurat activități educative în parteneriat cu Biblioteca Județeană 
”Alexandru D. Xenopol” Arad și Complexul Muzeal Arad. 

      Având în vedere că școala susține valorile moral- creștine este absolut necesar să dezvoltăm la  elevii 
noștri dragostea față de Dumnezeu și aproapele nostru, răbdarea, empatia , compasiunea și generozitatea, 
prin obișnuirea copilului cu participările la Sf. Liturghie în zilele de sărbătoare. Așadar , nu doar am 
participat ci și ne-am împărtășit și am învățat ceva bun prin cuvântul de învățătură a preotului. Ne bucurăm 
de asemenea că dezvoltăm de la an la an reația cu Episcopia Aradului, prin prezența mai multor fețe 
bisericești importante ale eparhiei noastre, precum vizita PreaSfințitului Emilian Crișanul- episcop vicar și 
Arhim. Teofan Mada Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, care au dăruit cărți și dulciuri elevilor,. 

     Am promovat prin mai multe forme (telefonic, internet, viu-grai, etc.), am organizat și am desfășurat 
lunar câte un atelier tematic intitulat ”Atelierele vesele” după cum urmează: 

1. În luna septembrie  am organizat deschiderea anului școlar 2019-2020 în Sala Românească în 
prezența celor 47 de elevi , părinți și invitați ai bisericii, a instituțiilor de cultură și învățământ din 
orașul nostru. Elevii școlii au desfășurat activități educative în parteneriat cu Biblioteca Județeană 
”Alexandru D. Xenopol” Arad. 

2. În luna octombrie am participat la Sf. Liturghie la Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului , 
la Catedrala ”Sfânta Treime”. Am participat la spectacolul “Simbad Marinarul” la Festivalul 
EuroMarionete, la Teatrul de Marionete din cadrul Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad. Totodată 
ne-am bucurat de prezența unui artist indian , care a desfășurat împreună o activitate creativă cu 
hârtii colorate, împreună cu elevii școlii noastre. Am realizat o excursie în orașul Șiria, la Muzeele 
Memorial ”Ioan Slavici” și a ”Satului românesc” , apoi am vizitat și ne-am închinat la Mănăstirea 
Feredeu. Am inițiat un nou proiect ”Cinema în școala mea” prin care în fiecare lună vom proiecta un 
film românesc pentru copii. Astfel că am început cu prima seară de film cu ”Dumbrava minunată”, la 
care au participat mulți elevi ai școlii. 

3. În luna noiembrie în ziua de 11, am primit un dar de sărbătoarea Sf. Mare Mucenic Mina , a cărui 
pomenire a fost. Elevii s-au bucurat de un prânz îmbelșugat , cu sarmale. De asemenea am inițiat 
două proiecte noi  în cadrul Școlii Sf. Ierarh Nicolae, și anume ”Săptămâna Eroilor”, respectiv 
”Familia în mișcare”. Prin aceste proiecte, urmărim  dezvoltarea cunoștințelor, a respectului și iubirii 
față de adevăratele modele de curaj și patriotism autentic și real , ale neamului românesc. Iar prin al 
doilea proiect urmărim o mai bună relaționare între echipa școlii și beneficiarii noșttri direcți și 
indirecți. Am continuat proiectul ”Cinema în școala mea” cu filmul ”Viața lui Ștefan cel Mare”. 



 

 

4. În luna decembrie, am început cu Hora Unirii, întocmai ca acu 100 de ani la Albă Iulia, apoi ne-am 
așezat pe pleduri tradiționale și am mâncat o bucată de pâine caldă și un ceai bun. După ce s-au 
odihnit și s-au ospătat , elevii au cântat cântece patriotice. Cu ocazia sărbătorii ocrotitorului școlii, 
Sf. Ierarh Nicolae, am organizat un eveniment de amploare pe parscursul a 3 zile,  numit –Zilele 
Școlii Sfântului Ierarh Nicolae – în cadrul cărora am realizat ateliere de creație, jocuri de echipă și 
povești despre minunile Sf. Ier.Nicolae în colaborare cu grupa de preșcolari de la Grădinița PP 
Bambi. Seara am participat la Vecernia cu Litie a  la Biserica studenților din cadrul Academiei de 
Teologie, la finalul căreia, elevii școlii au susținut un spectacol cântece patriotice și colinde închinate 
Sf. Ierarh Nicolae. Au fos trăsplătiți cu multe aplauze. A doua zi am participat la Sf. Liturghie cu 
ocazia praznicului sfântului nostrum  ocrotitor, iar seara am organizat spectacol ”Sfântul Nicolae în 
jurul lumii” susținut de invitați de seamă și părinți în fața elevilor noștri, în Sala Românească. 
Mezzosoprana Mihaela Îșpan Mladin, cântăreața de muzică populară Diana Selagea și pianistul 
Mihai Vaștag au interpretat momente muzicale de sărbătoare. Trupa de teatru ”Cireșarii” a școlii 
noastre, au interpretat povestea ”Minunea Sf. Nicolae și hoțul” în limba rusă, iar în final toți elevii 
școlii au prezentat un frumos buchet de colinde închinate Sf. Ier. Nicolae și mai ales Nașterii 
Domnului. Toate acestea s-au realizat în prezența directorului Centrului Rus de Știință și Cultura Rus 
din București, Natalia Muzhennikova din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București. Acest 
eveniment extraordinar este un nou proiect al instituției noastre, prin care urmărim o mai bună 
colaborare cu alte țări creștin ortodoxe iubitoare de Sf. Ier. Nicolae și de asemenea , o dezvoltare a 
cunoștințelor generale și a limbilor străine , pentru elevii noștri. În finalul serii, în curtea interioară 
am inaugurat a III-a ediție a Târgului de Sărbătoare cu obiecte realizate de copii , prăjituri și cărti de 
povești, prin vânzarea cărora se va susține activitatea instituției noastre. Sâmbătă , a doua zi, am 
continuat proiectul nostru deja consacrat Atelierele vesele  cu  ”Atelierul lui Moș Nicolae” – Sala 
Românească, Școala ”Sf.Ier. Nicolae” Arad 

5.  La final de an, în preajma sărbătorii Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, am desfășurat mai multe 
spectacole de colinde și poezii în, Catedrala Nouă ”Sfânta Treime ” și Catedrala Veche ”Sf. Ioan 
Botezătorul și la alte instituții de cultură și economice la care am fost invitați. Totul s-a încheiat cu 
multe cutii de cadouri lăsate de Moș Crăciun sub bradul frumos decorat de elevi. De asemenea în 
data de 11 decembrie  am participat la evenimentul cultural ”Noi umblăm a colinda”  la Palatul 
Cultural -Filarmonica Arad, organizat Asociația ”Suflet Tânăr” Arad. Elevii au susținut un moment 
de cântece patriotice și colinde. 

6.  În luna ianuarie am sărbătorit Ziua Culturii Românești și respectiv Ziua Mihai Eminescu-poetul 
național prin diferite activități artistice și de informare despre viața și opera autorului de la Ipotești, 
pe clase. Iar la data de 24 ianuarie am sărbătorit Unirea Mică a Principatelor Române, prin activități 
la clasă. De asemenea am derulat mai departe proiectul lunar al școlii noastre, anume Seara de film 
”Cinema în școala mea ” în ziua de 31 ianurie. Elevii au vizionat filmul românesc ” De ce are vulpea 
coadă?” . A fost o mare bucurie să fim împreună. 



 

 

7. În luna februarie am organizat o nouă seara de film ”Cinema în școala mea”  și am vizionat pelicula 
romînească pentru copii. De asemenea pe 15 februarie am avut bucuria de a face Atelierul Vesel 
”Hai la școală!” dedicat viitorilor elevi de pregătitoare, susșinut de Mădălina Rapauzu.  A fost o 
bucurie atât pentru viitorii noștri elevi cât și pentru părinții lor să descopere școala și personalul 
nostru didactic bine pregătit. În finalul lunii februarie, am desfășurat a III a ediție a Festivalului de 
teatru și povești ” Țara mea de poveste” în perioada 21-23 februarie. A organizat atelere de povești și 
concursuri de artă povestirii și dramatizări după poveștile și basmele românești, iar în final la 
decernarea premiilor , au susținut un spectacol de teatru de umbre și muzică live , Trupa HopaTrop 
din București. Evenimentele au fost susținute la Biblioteca Județeană ”A.D.Xenopol” Arad și La 
Teatrul de  Marionete Arad. A fost o ediție reușită, cu multe apaluze și mulți copii ferițiti.  

8. În lune martie de prăznuirea Sf. Mucenici de la lacul Sevastiei , pe 9 martie, am participat toată 
școala la Sf. Liturghie de la Cateradala Noua „Sf. Treime’’ și am adus cu bucurie coșuri pline de 
colăcei dulci cu nucă, popular numiți mucenici . Coșurile cu bunătăți au fost sfințite și apoi dăruite 
copiilor. Totodată, am început un nou proiect articstic de anvergură, în cadrul cercului de actorie, și-
anume realizarea filmului ”Comoara misterioasă”. Prin urmare am fimat primele scene la școală și o 
scenă la Galeriile Turnul de Apă din Arad. Apoi am fost nevoiși să întră în carantină, din cauza 
pandemiei de CoronaVirus și am continuat acivitățile , în măsura în care s-a putut, online.  

9. În luna aprilie am desfășurat atât procesul didactic, cât și activitățile extracurriculare, numai prin 
intermediul calculatorului, online. Fiecare învățătoare a propus elevilor săi ateliere de lectură. Gătit, 
jocuri interactive împreună cu familia. Toți au fost extrem de bucuroși să se revadă, chiar și așa 
virtual. De asemenea a extins proiectul filmului ”Comoara misterioasă” și au participat online, toți 
elevii școlii, care au dorit să participe, la filmări, interpretînd un rol în film. 

10.  În luna aprilie am desfășurat atât procesul didactic, cât și activitățile extracurriculare, numai prin 
intermediul calculatorului, online. În săptămâna 18-22 a avut loc PN Școala Altfel, în cadrul cărui am 
organizat activități după cum urmează:  

Luni  ”Meșteșugurile bunicilor” – am vizionat online meșterul opincar, care a prezentat procesul de 
realizare a unei perechi de opinci. Apoi elevii au lucrat la rândul lor cu hârtie , sfoară și foarfece o 
pereche de opinci, pentru a cunoaște, exersa și împroprietări aceste informații despre arta tradițională 
autentic românănească.   

Marți ”Prietenii naturii” -am desfășurat o vizită virtuală la Pădurea Ceala și respectiv  la Complexul 
”Lunca Mureșului”. Aici elevii au învățat despre traseele și simbolurile de orientare turistică și vor 
observa speciile de plante și animale specifice zonei.  

Mircuri ”În lumea copilăriei” -  Fiecare cadru didactic a desfășurat la clasă , online, diferite jocuri de 
dezvolatre pesonală , specifice copilăriei. 

Joi ”Sărbătoarea împărătească” - Elevii au participat online la slujba Sf.Liturghii. Apoi s-au întîlni cu 
profesorii, online și au poveștit despre viața acestor Sfinți și contextul social istoric, în care au trăit. 



 

 

Ulterior cadrele didactice vor prezenta prin link-uri cu imagini despre Imperiul Bizantin ( arhitectură, 
vestimentație, mâncare, activități zilnice, etc.) 

Vineri ”Bucuria mișcării” -    Fiecare cadru didactic a desfășurat la clasă , online, diferite jocuri de 
dezvolatre pesonală , specifice copilăriei. Apoi au învățat cum se prepară  o pâine elevii împreună cu 
părinții.  

11. În luna iunie – cadrele didactive au încheiat situația școlară a elevilor și au desfășurat ultimele 
întâlniri online. In loc de serbarea de final de an școlar, după ce legislația a permis la nivel național, 
elevii pe clase , s-au întalnit cu doamnele lor învățătoare , chiar și cu participarea părinților, în aer 
liber, conform normelor în vigoare pentru distanțarea socială. 

 De asemenea, am respectat sarcinile delegate la nivel de instituție, am îndeplinit cerințele privind 
programul școlar, timpul oficial de muncă, conform atribuțiilor Fișei postului. 

 

7.Conduita profesională: 

    Am folosit un comportament moral, decent și profesionist în relația cu elevii, părinții, colegii, conducerea 
instituției și  partenerii sociali,  respectând normele LEN și ROI. 

 

Calendarul activităților extrașcolare: 

Semestrul I 

1. Septembrie 

- 09.09 – festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020-Sala Românească; 

- 12.09 – elevii au făcut o vizita la Biblioteca Județeană ”Alexandru D. Xenopol” unde au descoperit lumea 
cărților și apoi s-au bucurat de joacă în aer liber  în Parcul Copiilor; 

- 30.09 – ne-am bucurat de vizita lui  Timotei Olariu, un fost elev al școlii noastre; 

2. Octombrie  

- 01.10 - participare la Sfanta Liturghie la Catedrala Noua ” Sfânta Treime”. 

- 02.10 - participare la Festival EuroMarionete la Teatru de Marionete- spectacolul „Simbad Marinarul”. 

- 10. 10 -  activitate creativă din hârtii colorate – artist indian, în sala Românească. 

- 24. 10 - excursie Siria – Muzeul  Memorial” Ioan Slavici” şi Muzeul ”Satul românesc”, precum și  
Mănăstirea Feredeu. 



 

 

- 25.10 – Seara de ”Cinema în Şcoala mea” – vizionare film „Dumbrava minunată” 

3. Noiembrie 

- 11.11 – activitate gastronomică pentru toți elevii școlii - ”Sarmale de la Sfântul Mina”. 

- 11-15 noiembrie – ”Săptămâna Eroilor” – activități la clasă, la Muzeul de Istorie, etc. 

- 23 noiembrie - ”Familia în mișcare” – activități sportive –tenis de masă –coord. prof. de sport Dodean 
Cristian – ClubSportiv Municipal Arad  

- 29 noiembrie – „Cinema în Școala mea”- vizionare film istoric ”Viața lui Ștefan cel Mare”. 

4. Decembrie 

- 02.12 – activitate de  1 Decembrie s-a dansat Hora Unirii, întocmai ca acum 100 de ani la Albă Iulia, s-au 
cântat cântece patriotice, s-a mâncat pâine caldă și ceai. 

- 5 - 7 .12.2019  - Zilele Școlii Sf. Ierarh Nicolae Arad  : 

           - Joi - 5.12.2019 – 10.30- 11.30 – activitate tematica ”Ghetuțele Sf. Nicolae” cu grupa mare de la 
Grădinița PP Bambi Arad                                        

                                               - 18.00 – 20.00 – Vecernie cu Litie la Capela Facultății deTeologie Arad, 
urmată de un scurt moment muzical de cântece patriotice și colinde, susținut de elevii școlii și o sesiune de 
povești ”Minunile Sf. Nicolae” susținut de Giorgiana Elena Popan 

           - Vineri -  06.12.2019 – 10.00 -12.00 – Procesiunea cu icoana Sfântului Nicolae și participare la Sf. 
Liturghie pt Sf. Ier. Nicolae  la Biserica Grădiște I 

                                              - 17.30 – 19.30 – Spectacolul ”Sf. Nicolae în jurul lumii” și târgul de iarnă – 
Școala ”Sf.Ier.Nicolae” Arad 

            - Sâmbătă - 07.12.2018 – 10.00 – 11.30 – Atelierul vesel – ”Atelierul lui Moș Nicolae” – Sala 
Românească, Școala ”Sf.Ier. Nicolae” Arad  

- 10 dec. – Spectacol de colinde – Balul de Crăciun a Secției de Pediatrie a Spitalului Județean Arad la Activ 
Club Arad. 

- 11 dec. – Concert de colinde ”Noi umblăm a colinda” – Palatul Cultural Arad  

- 12 dec. - Spectacol de colinde – reprezentața Wolkswagen Arad. 

- 15 dec. – Duminica – după Sf.Liturghie - Program scurt de Colinde ”Sara bună, măi creștine!” – Catedrala 
Ortodoxă Noua Podgoria 



 

 

- 17 dec. – Serbarea de iarnă a Școlii ”Sf. Ier.Nicolae” Arad -  ”Crăciun în familie” – Teatrul de Marionete 
Arad 

- 18 dec. – Vizita la Muzeul de Științele Naturii – Expoziție ”Planetarium- calatorie printre planete” 

- 22 dec – Duminica – după Sf.Liturghie - Program scurt de Colinde ”Sara bună, măi creștine!” –Catedrala 
Ortodoxă Veche – Piața Ștefan cel Mare 

5. Ianuarie 

-  15 ian. -activități pe clase de Ziua Culturii Românești și a poetului național M. Eminescu, 

- 24 ian. - sărbătorirea Unirii Mici a Principatelor Române – activități pe clase. 

 - 31 ian. - activitate pe școală - Cinema in scoala mea – Filmul ”De ce are vulpea coadă?” 

6. Februarie – 

- 14 februarie - Atelier vesel -Hai la școala! susținut de inv. Madalina Rapauzu 

- 21-23-  Festivalul ”Tara mea de poveste”, ediția a III a , -Biblioteca Județeană ”A.D. Xenopol”  Arad și 
Teatrul de Marionete Arad. 

                     - 28 feb. Cinema in scoala mea  

7. Martie  -9 martie - Sf.Liturghie de Sfinții 40 de Mucenici de la Lacul Sevarstiei, apoi sfințirea 
mucenicilor aduși de copii la Catedrala Noua ”Sfanta Treime” 

- am inceput filmarile   ”Comoare misterioasa” Galeriile ”Turnul de A pa 

8. Aprilie -  scoala și filmarile la proiectul ”Comoare misterioasa” online 

9. Mai – 18-22 mai -am desfășurat PN ”Școala altfel” online si acasa 

10. Iunie  - întâlniri cu elevii si parintii pe clase în aer liber, conform normelor în vigoare pentru distanțarea 
socială.                                                                  

 

 

      Responsabil comisie,  

                                                                        Popan Giorgiana Elena 


