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Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea 
cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă 
şcolară şi extraşcolară dezvoltă creativitatea, gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în 
contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă şi cea atitudinal – comportamentală. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are 

mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi 

potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări, 

aplicaţii tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, transdisciplinare și exersarea competenţelor de viaţă într-

o manieră integrată, și de dezvoltare holistică a personalității. 

OBIECTIVE: 

 Implicarea unui număr mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul Școlar al Elevilor, cercuri, proiecte, spectacole 
 Creşterea rolului Consiliului Școlar al Elevilor în proiectarea şi realizarea de activităţi extracurriculare 
 Identificarea unor strategii optime pentru ameliorarea comportamentului elevilor: diminuarea numărului de elevi cu note 

scăzute la purtare, reducerea absenteismului, a violentei verbale şi fizice etc. 
 Responsabilizarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în vederea evitării abandonului şcolar şi pentru monitorizarea şi 

consilierea elevilor cu probleme familiale şi sociale dificile 
 Conectarea şcolii la programe şi proiecte desfăşurate la nivel local, regional, naţional şi internaţional, pentru promovarea 

valorilor spirituale naţionale, europene şi internaţionale 
 Participarea activă şi creativă a tuturor factorilor implicaţi în educaţie la realizarea şi menţinerea unui spaţiu care să reflecte 

personalitatea grupului, a unei atmosfere plăcute şi stimulative 
 Întărirea parteneriatului educaţional în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-

educative; 
 Oportunitatea valorificării voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a tinerilor 
 Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă 



 

ACTIVITĂŢI/ TEVÉKENYSÉGEK NEVE MODALITĂȚI DE 
REALIZARE/ 

MEGVALÓSÍTÁS 
MÓDJA 

RESPONSABILI/ 
FELELŐSÖK 

RESURSE/ FORRÁSOK INDICATORI DE 
PERFORMANȚĂ/ 
TELJESÍTMÉNY 

JELZŐ 

Materiale/Anyag  Umane/Emberi Timp/Idő 

  Festivitatea de deschidere a 
anului școlar 

- discursuri, 
momente artistice 

- premiere 

- workshopuri, galerii 

Director -discursuri, 
mesaje IȘJHR, IPJ 

-cadrele didactice, 
elevii, părinții, 
invitații 

5  septembrie 

Nr. participanților 
și al premianților 

- expoziţia, gazeta 
de perete 

 Festivitate de absolvire – 
clasa a VIII-a 

 Festivitatea de încheiere a 
anului școlar 

 Ziua Europeană a Limbilor 

Diriginții, 
HajdóNoémi 

Farkas Helga-Erika 

 
 Director, director 

adjunct 

Hosszú Timea 

-discursuri, premii 

- discursuri, premii 

- poze, afişe, 
inscripţii în diferite 
limbi 

Cadrele didactice, 
elevii, părinții, 
invitații 

-cadrele didactice, 
elevii, părinții, 
invitații 

- profesorii de 
limbi străine, 
elevii 

16 iunie 

10 iunie 

           25 
septembrie 

 Ziua Internationala a 
Educatiei 

-workshopuri, discursuri, 
momente artistice 

Director - prezentări Power 
Point, discursuri, 
ilustrații, desene, 
gazete de perete 

Cadrele didactice, 
elevii, părinții, 
invitați 

 
5- octombrie 

- nr.participanţi, 
articole din presa 

locală 

 Ziua Europeană a Luptei 
Împotriva Traficului de 
Persoane 

- gazetă de perete, 
prezentare Power Point, 
participare la nivel de 
oraş la mişcarea 
internaţională 

- consilier 
educativ, CŞE 

- poze, inscripţii, 
prezentare Power 
Point, filmuleţe 

- diriginţii, elevii 
claselor V - VIII 15/16 

octombrie 
- nr.participanţilor, 
gazeta de perete, 

album foto 

 Ziua Voluntariatului -galerii, activități 
caritative 

- consilier 
educativ, echipa 
de voluntariat 

- desene, -diriginții, 
bisericile locale, 
echipa de 
voluntariat 

5 decembrie - număr de 
participanți, număr 
de activități 

 Ziua Internaţională a 
Copilului 

- concursuri, jocuri pentru 
copii 

- învățătoarele - diferite accesorii - preşcolarii şi 
păriţii acestora 

1 iunie 
- participarea activă 
a copiilor / elevilor 

şi a părinţilor 

- excursie clasele I-VIII Comisia resp. cu 
excursiile 

- autocar - elevii claselor I 
–IV, 

- participarea la Cros Kuti László 
Feleki Attila 

- diferite accesorii - clasele CP – VIII 



 

  Comemorarea -13 martiri 
de la Arad 

- poezii, cântece, scenete 
scurte 

-prezentări 
- program artistic la nivel 

de oraș (în biserică) 

Kecseti Csaba 
Rüsz Ákos 

-poezii, cântece, 
prezentări Power 
Point 

- elevii claselor CP 
– VIII, diriginţii 

6  octombrie 

- nr.participanţilor  Izbucnirea Revoluţiei din 
1956 

23 
octombrie 

 Revoluția din 1848 - 49 15 
martie 

  Let's do it Romania - colectarea deșeurilor din 
areale naturale 

- prof. coord. 
Cîrceanu Claudia 

- peturi, hârtie - elevii claselor I- 
VIII 

anul școlar 
actual 

- cantitatea de 
peturi/hârtie 

adunată 
 RoRec – Patrula de 

reciclare 
- colectarea deşeurilor de 
echipamente electrice şi 

electronice 

- prof. coord. 
Nagy Endre, 

director adjunct 

- kituri de 
colectare, materiale 
informative şi 
promoţionale 

- diriginţii, 30 de 
elevi din clasele 
Ie VIII 

 
Oct -iun - rezultatul 

proiectului, premiile 

  Igiena personală 

- întâlnire, dezbatere cu 
specialist invitat 

- consilieri 
educativi - prezentare Power 

Point 

- elevii claselor CP 
– IV, 
învăţătoarele, 
invitat asistent 
Popa Rodica 

12 noiembrie 
- nr.participanţilor, 

gazetă de perete 

- elevii claselor V 
– VII, diringinţii, 
invitat Dr.Papp 
Enikő, medic 

6  mai 

 Schimbări în viața unei 
adolescentei „Lépj 
közelebb az élethez, a 
valósághoz” 

- întâlnire, dezbatere cu 
specialist invitat 

- consilier 
educativ - dezbatere 

- elevii claselor 
VIII , diringinţii 

20  noiembrie - nr.participanţilor 

 Prezentare Always 
-întâlnire, dezbatere 

- consilier 
educativ,diriginţii 

- prezentare Power 
Point, discuții 

- elevii claselor a 
V - a,diriginţii mai -nr.participanţilor 

  Hallowen Party - concurs/expoziţii de 
dovlecei sculptaţi 

- expoziţie de măşti 
- parada costumelor 
-Camera de groază 

CŞE 
Bartalis Zselyke 
Berkeczi Barbara 

- dovlecei, 
lumânări, premii, 
cadouri, diferite 
accesorii, diplome 

- elevii claselor CP 
– VIII, cadrele 
didactice 

24-30 sept. 
- expoziţiile, 

nr.participanţilor, 
premiile 

 “Szüli – buli” - sărbătorirea zilelor de 
naştere 

- învățătoarele - baloane, CD 
player 

- elevii claselor 
CP - IV 

Noiembrie/ 
mai 

- nr.participanţilor, 
poze 



 

  Moş Nicolae - Moment artistic – 
întâlnirea cu Moş Nicolae 

- învățătoarele - cadouri, cântece 
şi poezii 

- preşcolarii şi 
părinţii acestora 

5 decembrie - nr.participanţilor, 
poze 

 “Mikulás – buli” - concursuri, tombolă, 
purtarea căciulii de Moş, 
întâlnire cu Moş Nicolae 

CŞE - diverse materiale, 
cadouri, diplome 

- elevii claselor V- 
VIII 5 

decembrie 
- nr.participanţilor, 

poze 
 Crăciun în şcoală - program artistic la nivel 

de şcoală şi la nivel de 
oraş (în biserică) 

- învățătoarele, 
diriginţii, 

conducerea scolii 

- scenete, vicleim, 
colinde, poezii, 
cadouri 

- preşcolarii, elevii 
claselor CP – VIII, 
cadrele didactice 

22 
decembrie 

- nr.participanţilor, 
poze 

 Vizita la“Muzeul Haáz 
Rezső” 

- expoziţie de obiecte 
vechi, deţinute de 
persoane din comunitate 

Kuti László, 
CEAC 

- diferite obiecte - elevii claselor CP 
– VIII, 
comunitatea locală 

noiembrie- 
aprilie 

- participarea activă 
a elevilor şi a 

părinţilor 

 Carnaval - prezentare/parada 
măştilor 

- bal mascat 
- tombolă 

- consilier 
educativ, 

CŞE, dirginţii 

- măşti, premii, 
cadouri, diferite 
accesorii, diplome 

- preşcolarii, elevii 
claselor CP– VIII, 
cadrele didactice, 
părinţii 

12-15 
februarie 

- nr.participanţilor 
şi al premianţilor, 
poze, participarea 
activă a elevilor - activităţi tradiţionale 

legate de obicei: 
“farsangtemetés” 

Geréb Harmat 
Hajdó Noémi 

- diferite accesorii - elevii claselor I 
- VIII 

 Urare de primăvară - serbare Nagy Enikő  - poezii şi cântece - elevi claselor I- 
IV, părinţii 8 

Martie 

- participarea activă 
a copiilor şi a 

părinţilor  Ziua femeii - serbare învăţătoarele - poezii, cântece, 
cadouri 

- elevii claselor 
CP – IV, părinţii 

 Ziua Mamelor - serbare Bartalis Zselyke 
Berkeczi Barbara 

- poezii, cântece, 
cadouri 

- preşcolarii, 
părinţii 

9 mai - nr.participanţilor 

 Programul cultural - artistic 
anual al Școlii Gimnaziale 
“Fülöp Áron” Feliceni 

- program artistic la nivel 
regiune 

(Casa de Cultură) 

Director, director 
adjunct, diriginţii 

- mini-spectacole, 
dans modern, dans 
popular, etc. 

- preşcolarii, elevii 
claselor CP – VIII, 
cadrele didactice, 
părinţii 

aprilie - participarea activă 
a copiilor şi a 

părinţilor 

  Programul “Forgadj örökbe 
egy fát!” 

- vizite la Parcul 
municipal, galerii, gazete 

de perete, 

- învățătoarele -fotografii, hârtie 
colorată, 
calculator, internet 

- elevii claselor I – 
IV, învățătoarele 

Oct/iunie -Număr elevi 
participanți 

 Să trăim într-un mediu 
sănătos “Szebb és tisztább 
környezetért” 

- amenajarea, curățirea 
spațiului școlar 

Gábos Anna 
director 

Cîrceanu Claudia 

-pungi/saci 
menajere, mânuși 
de cauciuc 

- elevii claselor I – 
VIII, învățătoarele 

martie 
aprilie 

-nr.participanților, 
cantitatea deșeurilor 

adunate 
 Plante și animale ocrotite - culegerea datelor și a 

informațiilor 
- expoziție 

Bartalis Zselyke -reviste, internet - elevii claselor II 
– IV 

aprilie -referate, poze, 
participarea activă a 

elevilor 
 Să facem curățenie! - curățirea spațiul 

comemorativ al lui 
“Orbán Balázs”, adunarea 

deșeurilor 

diriginții -saci menajeri -elevii claselor VI 
19 octombrie 

-cantitatea 
deșeurilor adunate, 
participarea activă a 

elevilor 



 

  Urma ecologică a 
piciorului 

-calcularea urmei 
ecologice a piciorului 

Marossy Péter -internet -elevii clasei a 
VIII-a 

aprilie -participarea activă 
a elevilor, rezulatele 

calculelor 
  Excursii ale claselor - vizitarea diferitelor 

orașe și zone 
- învățătoarele 

Diriginţii claselor 
-autocar - elevii claselor CP 

- VIII 
anul școlar 

actual 
- nr.participanților 

 Kirándulás gyermeknapra - vizita în centrul orașului - învățătoarele - pe jos -elevii claselor 
Prşc- CP – II, 
învățătoarele 

1 iunie -participarea activă 
a eleviilor, 
materialele 

 Drumeție la Pădurea 
Rotundă 

- plimbare în natură 
toamna 

- învățătoarele, 
diriginți 

- pe jos - elevii claselor II- 
VIII-a 

8 
septembrie 

- nr.participanților 

   Tabara Erzsébet 
Izvoarele 

- concursuri, 
jocuri, stafete 

învățătoarele, 
diriginți 

- autocar Clasele IV- V- VI 10-12 
octombrie 

- nr participant 160 

  Cercul de sport 
- antrenamente Kuti László 

Feleki Attila 
- diverse materiale 
- elevii claselor 
V - VIII 

săptămânal 
- nr.participanţilor 

 Cercul de dans popular - diferite dansuri populare - instructor dans 
popular,inv

 

- costume populare - elevii claselor 
CP- IV 

săptămânal, 
marţi 

- nr.participanţilor, 
spectacole 

 Cercul cercetașilor - activități practice, jocuri Nagy Endre - diferite accesorii elevii claselor Ve 
VII 

săptămânal - nr.participanţilor 

 Cercul de dans modern - antrenamente Instrucor 
ZUMBA 

- diferite accesorii - clasele I - VI săptămânal - nr.participanţilor 

  Campionat de handbal 

- întreceri Kuti László 
Feleki Attila 

-diferite accesorii, 
sala de sport, 
terenul de sport, 
premii, diplome 

-elevii claselor V 
- VIII 

februarie 

- nr.participanţilor, 
rezultatele 

 Campionat de fotbal Cupa 
“Orbán Balázs” 

17 octombrie 

 Tabăra de schi 
- antrenamente Kuti László 

-schiuri, săniuțe -elevii claselor I- 
VIII 

ianuarie -participarea activă 
a eleviilor 

 Mihai Eminescu - omagiu de Ziua Culturii Cîrceanu Claudia 
Farkas Helga 

-poezii, date 
biografice, 
prezentare Power 
Point 

- elevii claselor V– 
VIII, cadrele 
didactice 

ianuarie 
-participarea activă 

a eleviilor 

 Festivalul de teatru -cerc teatral - învățătoarele  -elevii claselor I- 
VIII 

anul școlar 
actual 

- nr. elevilor 
participanţi 

 Maratonul citirii omagiu de Ziua Culturii Geréb Harmat, 
András Teréz 
Hajdó Noémi 

- cărți - clasele I - IV mai - nr.participanţilor 

 Ziua poeziei maghiare - mini spectacol, recitări András Teréz 
Hajdó Noémi 

-poezii -elevii claselor V – 
VIII, cadrele 
didactice 

aprile 
- nr.participanţilor 



 
 

  Concurs de Orientare 
turistică organizat EKE 

- concurs pe echipe 
(probă practică şi 

teoretică) 

Nagy Endre - material teoretic, 
hartă, diferite 
echipamente 
necesare pentru 
escaladă 

- clasele VI – VIII octombrie -participarea activă 
a eleviilor, 
premiile 

 Concurs de schi - concurs pe pârtia 
Homorod 

Kuti László -diferite accesorii, 
pârtie, premii 

-clasele V - VIII februarie - nr.participanţilor, 
rezultatele 

 Campionat de handbal, 
tenis de masă, atletism, șah 
şi fotbal interşcolar ONSS 

-întreceri Kuti László 
Feleki Attila 

-diferite accesorii 
(hanbal, fotbal, 
tenis de masă 
premii 

-clasele V - VIII anul școlar 
actual. 

- nr.participanţilor, 
rezultatele 

 Concurs Naţional 
Interdisciplinar 

-concurs interdisciplinar Profesorii de 
specialitate 

-fișă cu subiecte, 
premii 

-elevii claselor V 
- VIII 

mai - nr.participanţilor, 
rezultatele 

 Concurs Internaţional de 
matematică “Zrinyi Ilona” 

-rezolvarea fișelor de 
lucru 

Profesorii de 
specialitate 

-fișă cu subiecte, 
premii 

-elevii claselor I 
- VIII 

februarie - nr.participanţilor, 
rezultatele 

 Concurs Internaţional de 
matematică “Bolyai” 

-rezolvarea fișelor de 
lucru 

Profesorii de 
specialitate 

-fișă cu subiecte, 
premii 

-elevii claselor V 
- VIII 

octombrie - nr.participanţilor, 
rezultatele 

 Olimpiada şcolară zonale, 
judeţene, naţionale 

-organizarea/participarea 
la fazele olimpiadelor 

școlare la diferite 
disciplinele 

Profesorii de 
specialitate 

-subiectele 
disciplinelor 

-elevii claselor V 
- VIII 

februarie 
- 

aprilie 

- nr.participanţilor, 
rezultatele 

 Concurs Național de 
geografie Terra 

-rezolvarea fișielor de 
lucru 

Profesorii de 
specialitate 

-fișă cu subiecte, 
premii 

-elevii claselor V 
- VII 

februarie- 
martie 

- nr.participanţilor, 
rezultatele 

  Ediția școlară “Firkász” -editarea ziarului şcolii Echipa de 
redacţie, 

    


