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Titlul/denumirea 

activității 

Tipul 

activității 
(cultural-

artistic, tehnico-

ştiinţific, sportiv-

turistic, 

cetăţenie 

democratică 

etc.)

Modalitate 

de 

organizare/ 

desfăşurare
(voluntariat, 

şezătoare, 

excursie, 

expoziţie etc.)

Locul 

desfășurării

Coordonator 

activitate

Participanți Instituții partenere 
(dacă este cazul)

Obiective urmărite Evaluarea 

activitatii

8.00-14.00 
O zi de 

rugaciune 

cultural-

turistic
excursie 

Manastirea 

Snagov 

Coroiu Nicu elevii claselor V-VIII STV Voluntari 

Asociatia de parintii 

Scoala 3 Voluntari ; 

preotul paroh 

Biserica Adormirea 

Maicii Domnului 

cunoaşterea părţilor 

componente ale locaşului 

de cult; aprofundarea 

cunostintelor dobandite 

in timpul orelor de religie; 

dezvoltarea sentimentului 

religios; deprinderea unui 

comportament religios-

moral

chestionar 

;expozitie 

fotografii: icoane 

pe sticla si lemn

        PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE   

Anexa nr. 3- 

Programul activităților extracurriculare “Să știi mai multe, să fii mai bun!”
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8.00-11.00
Eroii 

vazduhului 

tehnico-

stintific
vizita 

Muzeul 

Aviatiei 

Papalau Lucica elevii claselor V-VIII STV Voluntari 

Asociatia de parintii 

Scoala 3 Voluntari 

sa observe exponatele 

dintr-un muzeu; sa 

cunoasca partile 

componente ale unui 

aparat de zbor; sa 

constientizeze valoarea 

marilor aviatori romani 

(Aurel Vlaicu, Traian Vuia, 

Henri Coanda)

fotografii 

;machete avion 

11.00-

14.00 

Ne relaxam si 

ne jucam 
 sportiv 

plimbare 

/vizita 

Parcul 

Herastrau - 

expozitia de 

pesti exotici 

Crosman 

Elisabeta

elevii claselor V-VIII STV Voluntari Sa organizeze jocuri in 

aer liber

-Sa ecologizeze zona de 

joaca

-Sa respecte regulile  in 

timpul jocului

fotografii ; colaj ; 

portofoliu 

8.00-13.00 
Ce inseamna a 

fi fair -play? 
sportiv joc 

Scoala 

Gimnaziala 

Nr. 3 Voluntari 

- terenul de 

sport 

Ionica Bogdan 

Micu Andreea 

elevii claselor V-VIII DECSIC Asociatia 

de parintii Scoala 3 

Voluntari 

Sa organizeze jocuri in 

aer liber

-Sa respecte regulile  in 

timpul jocului; Exersarea  

abilităţilor de a proiecta şi 

desfăşura în echipă 

activităţi diverse, pentru 

dezvoltarea spiritului de 

cooperare şi socializare;

fotografii ; 

diplome ; 

medalii 
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9.00-12.00 
Clovnii 

buclucasi 

cultural 

artistic 

spectacol 

de circ 

Scoala 

Gimnaziala 

Nr. 3 Voluntari 

Nicolae Mona-

Maria 

elevii claselor V-VIII Asociatia de parintii 

Scoala 3 Voluntari ; 

parinti;bunici Trupa 

Magic Show 

sa cunoasca regulile de 

comportare intr-o sala de 

spectacol

fotografii ; 

chestionar 

18.00-

20.00 

Sa facem 

cunostinta cu 

stelele , 

planetele .....

tehnico-

stiintific 
observare 

Observatorul 

Astronomic 

Miclea Adrian 

Banta 

Constantina  

elevii claselor V-VIII Asociatia de parintii 

Scoala 3 Voluntari ; 

parinti;bunici 

sa recunoasca si sa se 

familiarizeze cu sistemul 

solar

fotografii ; 

machete spatiul 

cosmic 

7.00-20.00 Printre munti 
sportiv-

turistic 
excursie 

Canionul 

Sapte Scari 

Ionica Bogdan  

Micu Andreea 

elevii claselor V-VIII STV Voluntari 

Asociatia de parinti  

cunoasterea si protejarea 

mediului inconjurator ; 

orientare turistica; Să-şi 

dezvolte competenţele de 

comunicare într-o limbă

străină; 

expozitie 

fotografii ; pliant 

turistic in limba 

franceza si in 

limba engleza ; 

concurs 
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Director,

Nicolae Mona-Maria 

Consilier educativ,

Micu Andreea 
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