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Raport 

Activităţi educative extraşcolare  

semestrul I 2017-2018 

 

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ”Vaskertes”                                                                   

Localitatea: Gheorgheni 

Coordonator proiecte educative: Marosfői Enikő 

1. Date cantitative 

Total activităţi desfăşurate: 36 

Total elevi implicaţi: 470 

Total cadre didactice: 32 

Parteneri: Centrul regional Tîrgu Mureș al A.N.I.T.P., Biblioteca Orășenească Gheorgheni, 

Muzeul Orășenesc ”Tarisznyás Márton”, Asociaţia Socială Umanitară Creştină ORA 

International, Tig-rad System SRL, Krigel Sportklub, Căminul de bătrâni Sf..Elisabeta, 

Fapicom SRL, Poliția de Proximitate Gheorgheni, Poliția Municipiului Gheorgheni, Situaţii de 

Urgenţă „Oltul” Harghita, Asociația Română pentru Reciclare – RoRec, Transmetal SRL, 

Dekoratex SRL, Industry Transilvan SRL 

 

2. Domenii/activităţi 

Prevenirea traficului de persoane:  

 Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane 

- activitate de informare și discuții cu caracter preventiv pe tema traficului de persoane și 

a traficului de minori, modalități de racolare, evitarea victimizării 

Prevenirea consumului de droguri:  

 Săptămâna Prevenirii Criminalității 

- activități de informare și cu caracter preventiv 

Educaţie pentru sănătate:  

 Importanța Consumului de Lapte și a Produselor de Lactate 

 Să mâncăm sănătos 

 Kiskertész 

 E-urile în mâncare 

- activități de informare 

Educaţie ecologică: 

 Colectarea Selectivă a Deșeurilor 



 Let’s Get Green 

- campanie de ecologizare, activități de educare, plantare de flori și arbuști 

Activităţi culturale: 

 Turneul Talentelor 

 Concert de Zilele Orașului 

 Diversitatea în arte plastice – expoziție 

 Ziua Vârstnicilor – spectacol la Căminul de bătrâni 

 Concert de Crăciun 

- „Légy jó mindhalálig” de Móricz Zsigmond - deplasare la Teatrul Maghiar de Stat Cluj 

 Cantus Mundi –  

 recital la festivitatea de închidere a programului „Együtt, egymásért, szentmiklósiakért” 

Activităţi sportive: 

 competiții de fotbal, baschetbal, pingpong 

 Korisuli 

 patinaj 

 activități specifice anotimpului 

Activităţi pentru copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate: 

Concursuri:  

 Kodály Zoltán ének-zenei műveltségi vetélkedő 

 Cantus Mundi – concurs de coruri școlare organizat de ziua muzicii  

Voluntariat:  

 „Adventi Koszorúk az Öregotthonba” 

 ecologizarea împrejurimii școlii, curățenie generală 

 „Együtt, egymásért, szentmiklósiakért” – program de colectare și donare a produselor 

alimentare 

 Ziua Vârstnicilor – spectacol la Căminul de bătrâni și realizarea felicitărilor 

 „Angyalok játéka” 

Excursii:  

Ghiduț, Korund, Praid, Capela Sf. Ana, Brașov, Cluj Napoca, Târgu Mureș 

Vizite:  

Grădina Dendrologică „Csiky”, Muzeul Orășenesc ”Tarisznyás Márton”, Biblioteca 

Orășenească Gheorgheni, Brutăria Fapicom SRL, Fabrica de case de lemn Tig-rad System 

SRL, Clubul ecvestru Krigel Sportklub, Turnătoria fontă Transmetal SRL, Grădina Zoologică 

Tîrgu Mureș, Producător de stofă de mobilă Dekoratex SRL 

Altele:  

- activități de formare a colectivului clasei 

- activități de lucru manual 

- activități în bucătăria școlii 

- activități de formarea personalității 

- învățate dans popular 

- activități de formarea capacității de a diferenția muzica populară secuiască de diferite 

regiuni 

- vizionare de filme educative 

- ”Matematica în jocurile de societate” 

- ”Construcții vechi – construcții noi” - cunoștințe de bază de arhitectură 



- ”Lumea poveștilor” – cititul  

 

3. Proiecte educative derulate 

 

Denumire proiect Grup ţintă Responsabil Parteneri 

    

 

4. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor. 

 

Puncte tari: idei inovative, comunicarea eficientă cu colegii, feedback-uri pozitive din partea 

colegilor, relații bune între membrii CSE-ului, eficiență 

Puncte slabe: lipsa de exprimare a ideilor unor membrii ai Consiliului, lipsa implicării a mai 

multor membri CSE în activitățile propuse, lipsa de comunicare între elevii claselor și șefii 

acestora, lipsa unor spații propice pentru anumite activități 

Aspecte de îmbunătăţit: atragerea mai multor elevi în activitățile consiliului, popularizarea mai 

eficienta a activității CSE, încurajarea elevilor de a-și exprima opinia în legătură cu 

nemulțumirile acestora 

 

 


