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SEMESTRUL II 

 

În semestrul II al anului şcolar 2012

planificate, atât la nivelul claselor, cât şi la nivel judeţean şi naţional. 

Participarea la toate concursurile de: arte plastice, creaţie literară, teatru şcolar, 

folclor, concursuri sportive, stau mărturie diplomele obţinută. Proiectele educative din 

şcoală, pe diverse teme, s-au derulat conform planificărilor. De asemenea, proiectele de 

parteneriat cu alte şcoli din judeţ (Nuşeni, Reteag, etc) precum şi cu grădiniţele s

desfăşurat conform planificărilor. 

Cele mai semnificative activităţi desfăşurate în semestrul II au fost următoarele: 

• Să nu uităm de Eminescu, cls. a VI

• Unirea Principatelor Române, cls. a VIII

• Corigent la violenţă, concurs organizat împreună cu Crucea Roşie, cls. a V

a V-a D, a VII-a D, prof. Santa Silvia, Zăgreanu Radu, Arpăştean Dorina

• Farşang – carnaval 

• La mulţi ani Mămico 

• Dăruind, primeşti – 

• Bal mascat – cls. V-

• Dansuri pentru mama 

Rozalia, Stupinean Melania

• Noaptea bibliotecarilor 

VII-a D, prof. Zăgreanu Radu, Lazăr Margareta, bibl. Rusu Angela

• Ziua Europei, cls. a VI

• Scrisoare fluviu, în cadrul proiectului „Citeşte şi tu”, cls a VI

VIII-a A, a VIII-a B, prof. Szasz Carmen

• Excursie la Băile Figa 

• Teatru Şcolar – cls. I A, înv. Lazăr Margareta
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RAPORT DE ACTIVITATE 

CONSILIERE SI ORIENTARE 

SEMESTRUL II – AN SCOLAR 2012-2013 

În semestrul II al anului şcolar 2012-2013 s-au desfăşurat toate activităţile 

planificate, atât la nivelul claselor, cât şi la nivel judeţean şi naţional. 

Participarea la toate concursurile de: arte plastice, creaţie literară, teatru şcolar, 

ursuri sportive, stau mărturie diplomele obţinută. Proiectele educative din 

au derulat conform planificărilor. De asemenea, proiectele de 

parteneriat cu alte şcoli din judeţ (Nuşeni, Reteag, etc) precum şi cu grădiniţele s

făşurat conform planificărilor.  

Cele mai semnificative activităţi desfăşurate în semestrul II au fost următoarele: 

Să nu uităm de Eminescu, cls. a VI-a B, prof. Szasz Carmen

Unirea Principatelor Române, cls. a VIII-a B, prof. Conea Liviu

enţă, concurs organizat împreună cu Crucea Roşie, cls. a V

a D, prof. Santa Silvia, Zăgreanu Radu, Arpăştean Dorina

carnaval – Şcoala Coldău 

La mulţi ani Mămico – clasele I-IV + structuri 

 surprize gastronomice, cls. a VI-a C, prof. Dr. Dănilă Ligia

-VII secţia maghiară, prof. Becski Hajnalka

Dansuri pentru mama – scoala Figa, inv. Pop Aurelia, Reman Maria, Sigartau 

Rozalia, Stupinean Melania 

Noaptea bibliotecarilor – poezie, muzică şi teatru, cls. I A, a III

a D, prof. Zăgreanu Radu, Lazăr Margareta, bibl. Rusu Angela

Ziua Europei, cls. a VI-a A, a VI-a B, prof. Conea Liviu, Humă Irina

Scrisoare fluviu, în cadrul proiectului „Citeşte şi tu”, cls a VI

a B, prof. Szasz Carmen 

Excursie la Băile Figa – cls a IV-a C, inv. Gal Melinda 

cls. I A, înv. Lazăr Margareta 

 

au desfăşurat toate activităţile 

planificate, atât la nivelul claselor, cât şi la nivel judeţean şi naţional.  

Participarea la toate concursurile de: arte plastice, creaţie literară, teatru şcolar, 

ursuri sportive, stau mărturie diplomele obţinută. Proiectele educative din 

au derulat conform planificărilor. De asemenea, proiectele de 

parteneriat cu alte şcoli din judeţ (Nuşeni, Reteag, etc) precum şi cu grădiniţele s-au 

Cele mai semnificative activităţi desfăşurate în semestrul II au fost următoarele:  

a B, prof. Szasz Carmen 

a B, prof. Conea Liviu 

enţă, concurs organizat împreună cu Crucea Roşie, cls. a V-a C, 

a D, prof. Santa Silvia, Zăgreanu Radu, Arpăştean Dorina 

a C, prof. Dr. Dănilă Ligia 

VII secţia maghiară, prof. Becski Hajnalka 

scoala Figa, inv. Pop Aurelia, Reman Maria, Sigartau 

ru, cls. I A, a III-a D, a VI-a B, a 

a D, prof. Zăgreanu Radu, Lazăr Margareta, bibl. Rusu Angela 

a B, prof. Conea Liviu, Humă Irina 

Scrisoare fluviu, în cadrul proiectului „Citeşte şi tu”, cls a VI-a B, a VII-a B, a 
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• Concurs de teatru şcolar 

prof. Zăgreanu Radu

• În lumea poveştilor 

Kerekes Maria 

• În lumea celor care nu cuvântă, cls. a III

Moldovan Raveca 

• O carte citită – o comoară descoperită, cls. a III

• ABC-ul educaţiei rutiere, cls. a IV

• Primăvara – verde crud, compuneri, poezii, desene,cls. a V

Ionela 

• Ziua mondială a sănăt

• Petofi vesnic tânăr, cls. a V

• Ziua păsărilor, cls a VII

• Concurs internaţional de matematică 

• Vinovat sau nevinovat, cls. a 

• Să plantăm un pom, cls a VIII

• Să ne ajutăm aproapele, cls. a VIII

• Excursie – Valea Blaznei, cls. a VIII

• Campionat de fotbal 

• Vizitarea liceelor din Cluj

În cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fi mai bun” s

cultural artistice, sportiv, turistice, pentru cetăţenie democratică, 

filme, excursii, drumeţii, activităţi de voluntariat, de orientare şcolară şi profesională, 

întâlniri între părinţi, elevi, directori ai unităţilor şcolare din oraş. 

Proiectele care s-au desfăşurat la CDI în semestrul II au fost:

• Şcoala părinţilor 

Arpăştean Dorina, Moldovan Raveca şi psih. Orban Ioan. 

• Şcoala părinţilor 

prof. Arpăştean

• Famous People 
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Concurs de teatru şcolar – cls. a III-a D, a V-a D, a VII-a D, înv. Zăgreanu Liuţă, 

prof. Zăgreanu Radu. 

În lumea poveştilor – carnaval, cls. a II-a D şi a III-a C, inv. Simon Rodica şi 

În lumea celor care nu cuvântă, cls. a III-a A, a IV-a A, înv. Bratan Maria, 

o comoară descoperită, cls. a III-a B, înv. Seserman Veturia

ul educaţiei rutiere, cls. a IV-a B, înv. Blaga Margareta 

verde crud, compuneri, poezii, desene,cls. a V-

Ziua mondială a sănătăţii, cls a V-a B, prof. Brătan Ioan 

Petofi vesnic tânăr, cls. a V-a E, prof. Moldovan Ileana  

Ziua păsărilor, cls a VII-a A, prof. Buzoianu Doina 

Concurs internaţional de matematică – Sever Aurel Groze, prof. Dr. Marc Vasile

Vinovat sau nevinovat, cls. a VII-a D, prof. Cora Emilia 

Să plantăm un pom, cls a VIII-a A, prof. Danciu Vasile 

Să ne ajutăm aproapele, cls. a VIII-a C, prof. Văran Floarea 

Valea Blaznei, cls. a VIII-a D, prof. Corcea Felicia

Campionat de fotbal – băieţi, 1 iunie, cls. a VIII-a E, prof. Gedeon Francisc

Vizitarea liceelor din Cluj-Napoca, cls. a VIII-a F, prof. Bajzath Tunde.

În cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fi mai bun” s-au desfăşurat activităţi 

cultural artistice, sportiv, turistice, pentru cetăţenie democratică, dezbateri, vizionări de 

filme, excursii, drumeţii, activităţi de voluntariat, de orientare şcolară şi profesională, 

întâlniri între părinţi, elevi, directori ai unităţilor şcolare din oraş.  

au desfăşurat la CDI în semestrul II au fost: 

coala părinţilor – relaţia părinte-copil, cls. a IV-a A, cls. a VII

Arpăştean Dorina, Moldovan Raveca şi psih. Orban Ioan. 

Şcoala părinţilor – violenţa fizică şi verbală, cls. a IV-

prof. Arpăştean Dorina, Moldovan Raveca şi psih. Orban Ioan. 

Famous People – proiect interjudeţean, cls. a VI-a B, prof. Pocol Elisabeta

 

a D, înv. Zăgreanu Liuţă, 

a C, inv. Simon Rodica şi 

a A, înv. Bratan Maria, 

a B, înv. Seserman Veturia 

 

-a A, prof. Motântan 

Sever Aurel Groze, prof. Dr. Marc Vasile 

 

a D, prof. Corcea Felicia 

a E, prof. Gedeon Francisc 

a F, prof. Bajzath Tunde. 

au desfăşurat activităţi 

dezbateri, vizionări de 

filme, excursii, drumeţii, activităţi de voluntariat, de orientare şcolară şi profesională, 

 

a A, cls. a VII-a C, prof. 

Arpăştean Dorina, Moldovan Raveca şi psih. Orban Ioan.  

-a A, cls. a VII-a C, 

Dorina, Moldovan Raveca şi psih. Orban Ioan.  

a B, prof. Pocol Elisabeta 
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• Programul Junior Achievement 

prof. Szasz Carmen

• Împreună vor reuşi, cls. a III

Raveca 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- Cadre didactice cu o bogată experienţă la catedră, dedicaţi meseriei şi 

apreciaţi; 

- Derularea proiectelor educative realizate la începutul anului şcolar;

- Implicarea părinţilor în activi

- Realizarea de parteneriate cu alte unităţi de învăţământ;

- Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în acţiuni de voluntariat;

- Implicarea cadrelor didactice auxiliare (bibliotecare, informatician) în 

activităţile educative.

Puncte slabe: 

- Slaba implicare, a unor cadre didactice, în activităţile educative extraşcolare;

- Activităţile educative nu sunt totdeauna în concordanţă cu dorinţele şi 

aşteptările elevilor;

- Disponibilitate scăzută, din partea unor cadre didactice, de a lucra în echipă;

Oportunităţi: 

- Elevi cu potenţial crescut;

- Realizarea de programe care aduc surse de finanţare;

Ameninţări: 

- Plecare în străinătate a familiilor tinere;

- Minimizarea activităţilor educative extraşcolare.
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Programul Junior Achievement – crearea unor conturi online, cls. a VI

prof. Szasz Carmen 

Împreună vor reuşi, cls. a III-a C şi a IV-a A, înv. Kerekes Maria, Moldovan 

Cadre didactice cu o bogată experienţă la catedră, dedicaţi meseriei şi 

Derularea proiectelor educative realizate la începutul anului şcolar;

Implicarea părinţilor în activităţile educative; 

Realizarea de parteneriate cu alte unităţi de învăţământ; 

Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în acţiuni de voluntariat;

Implicarea cadrelor didactice auxiliare (bibliotecare, informatician) în 

activităţile educative. 

Slaba implicare, a unor cadre didactice, în activităţile educative extraşcolare;

Activităţile educative nu sunt totdeauna în concordanţă cu dorinţele şi 

aşteptările elevilor; 

Disponibilitate scăzută, din partea unor cadre didactice, de a lucra în echipă;

Elevi cu potenţial crescut; 

Realizarea de programe care aduc surse de finanţare; 

Plecare în străinătate a familiilor tinere; 

Minimizarea activităţilor educative extraşcolare. 

Prof. Arpăştean Dorina

 

crearea unor conturi online, cls. a VI-a B, 

a A, înv. Kerekes Maria, Moldovan 

Cadre didactice cu o bogată experienţă la catedră, dedicaţi meseriei şi 

Derularea proiectelor educative realizate la începutul anului şcolar; 

Implicarea elevilor şi cadrelor didactice în acţiuni de voluntariat; 

Implicarea cadrelor didactice auxiliare (bibliotecare, informatician) în 

Slaba implicare, a unor cadre didactice, în activităţile educative extraşcolare; 

Activităţile educative nu sunt totdeauna în concordanţă cu dorinţele şi 

Disponibilitate scăzută, din partea unor cadre didactice, de a lucra în echipă; 

 

Întocmit: 

Consilier educativ 

Prof. Arpăştean Dorina 


