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Raport de activitate pentru ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 
Semestrul II,  an şcolar 2016-2017 

 

 

I. PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

SECŢIUNEA 1 Proiecte/Programe implementate de MENCŞ/ISJ BN/Parteneri 
(se reiau din CAES, secţiunea 1) 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
proiectului/programulu
i 

Iniţiator 
Aplicant 

Perioada de 
desfasurare 

Responsabili de 
activitate 

Participanţi 
(numeric) 
Elevi Cadre 

didactice 
parinţi 

1. 
 
 
 
 
 

Proiecte pentru copiii 
plecati in strainatate: 
,,Educatie 
,societate,cultura” 
 
 

Fundatia Esco-
Targu Lapus  
 
 
 
 

februarie-
iunie 2017 
 
 
 
 

Fodor Alina 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
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2.  
 
Programul,,Tedi-scoala 
sigurantei” 

Tymbark 
Maspex 
Romania SRL 
 

12 septembrie 
2016-16 iunie 
2017 

Marcu Adina 
 
 
 

60 
elevi 

2 
 

3. ,,Sustine igiena de 
nota10” 

SC.Unilever 
South Central 
Europe S.A  

15 septembrie 
2016-
noiembrie 
2016 

Marcu Adina 
Blaga Margareta 
Lazar Margareta 
Moldovan Raveca 

100 
elevi 

4 Comit
etele 
de 
parinti 

4. ,,Impreuna suntem 
puternici 
 

Outicard Bound 
Sovata 

14-16 
noiembrie 
2016 

Dragos Catalina 
Poenar Silvia 

200el
evi 

2  

5. NU CERȘI LIKE-URI, POȚI 
DEVENI VICTIMĂ A 
TRAFICULUI DE PERSOANE 

Centrul Regional 
Împotriva Traficului 
de Persoane Cluj 
Napoca 

 

Februarie-
aprilie2017 

Conea Liviu 
Morar Alina 
Budisan Anca 
Diugan Sonu 
Szasz Carmen 

300 5  

 

 

 



 
 
 

9 ne pasă!9 ne pasă!9 ne pasă!9 ne pasă!    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞI” BECLEAN 
P-ța. Libertăţii, nr. 19 
 
Tel: 0263 343129                                           http://www.scoalagrigoresilasi.ro 
Fax: 0263 343734                                     e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com 
Nr. 2951 /16.10.2017 

Secţiunea I 2:* Proiecte iniţiate la nivelul unităţii,continuate si in semestrul II: 
 
       

Nr.crt Proiect la nivelul unitatii Domeniul Coordonator Parteneri Perioada Participanti 

1. ,,Lectie de istorie” istorie Conea Liviu,Zegreanu 
Liuta,George Alexandru 
Gavrilas 

Complexul Muzeal 
B-N 

An scolar 2016-2017 150 elevi 

2. ,,Credinta si copiii” religie Pop Aurelia,Gal 
Melinda,Motogna Calin 

Biserica ortodoxa 
Figa 

An scolar 2016-2017 50 elevi 

3. ,,Pas cu pas spre viata de 
scolar” 

cunoastere Pop Aurelia,Gal Melinda Parinti,invatatori An scolar 2016-2017 50 elevi 

4. ,,In curand voi fi scolar” Cetatenie 
democratica 

Pop Sanda Cristina,Rus 
Andreea,Rus 
Mirela,Gancean 
Eniko,Marton Eniko 

Parinti,consilier 
scolar,cadre 
didactice 

Noiembrie2016-
iunie2017 

200 prescolari si 
elevi 

5. ,,Lectura-magie pentru 
suflet” 

voluntariat Marcu Adina,Pop 
Florica,Huciu Cosmina 

CSEI 
Beclean,Asociatia 
IMPACT 

Noiembrie2016-
iunie2017 

70 elevi voluntari si 
beneficiari 

6. ,,Scoala parintilor” cunoastere Moldovan Raveca Parinti,psiholog An scolar 2016-2017 25 elevi 

7. ,,Draga mea copilarie” cunoastere Prof.Porutiu Angela 
Dalia 
Somesan Zefira 
Blaga Margareta 

CSEI Beclean 2016-2017 60 elevi 

8. ,,Educatie,societate,cultura 
pentru Oameni” 

Voluntariat Fodor Alina Fundatia ESCO,Targu 
lapus 

An scolar 2016-2017 200 elevi 

9. ,,Sarbatoarea si arta in arte Ola Ioan  An scolar 2016-2017 45 elevi 
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traditiile populare” Simon Eva 
Matyas Ildiko 

10. ,,Toamna suna-n geam” Limba si 
comunicare 
Educatie 
muzicala 
arte 

Zagreanu liuta 
Horoba Roxana 
Ioan Radu Zagreanu 

CN,,Petru Rares” Septembrie 2016-
octombrie2016 

70 elevi 

11. ,,Traditii si obiceiuri 
bistritene” 

arte Matei Mariana,Cora 
Emilia, Andras 
Irenke,Nagy Mariana 

CSEI Beclean Noiembrie 2016-
iunie2017 

90 elevi 

12. ,,Anotimpuri in sunet si 
culoare” 

arte Cristea Ileana,Seserman 
Veturia,Silvesan Tatiana 

CSEI Beclean 2016-2017 55 elevi 

13. Teatru in limba engleza cunoastere Moldovan Roxana  2016-2017 25 elevi 

14. ,,Impreuna suntem 
puternici” 

Educatie pentru 
dezvoltare 
personala 

Dragos Catalina,Poenar 
Silvia,Santa Silvia 

Outcard Bound 
Sovata 

Noiembrie2016-
martie 2017 

30 elevi 

15. ,,Draga mea copilarie” Dezvoltare 
personala 

Porutiu Angela 
Dalia,Somesan 
Zefira,Blaga margareta 

CSEI Beclean 2016-2017 40 elevi 

16. ,,Sa ne cunoastem mai 
bine!” 

arte Pop Aurelia,Gal Melinda Gradinita,,Dumbrava 
minunata”Giurgiu 

2016-2017 40 elevi 

17. ,,Imi pasa!Sunt prietenul 
tau!” 

Educatie pentru 
dezvoltare 
personala 

Cirlejan Anica,Lup 
Crina,Baci Aurelia,Rus 
Mirela 

CSEI Beclean 2016-2017 50 elevi 

18. ,,Cu Eminescu  in ghiozdan” literatura Szasz Carmen,Mihai 
Ionela,Viorica 

 10-15 ianuarie 2017 200 elevi 
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Tofan,Termure 
Alexandra,Dragos 
Catalina,Anca 
Budisan,Morar 
Alina,Ioan Radu 
Zagreanu,Liuta Zagreanu 

 
Sectiunea I 3**Activitati extrascolare dedicate comemorarilor/aniversarilor 
 

Nr.crt Activitatea Coordonator Parteneri Perioada 

1. Sarbatoarea martisorului/Dar pentru mama Educatoare,invatatori,profesor 
muzica,profesori diriginti 

Asociatia de parinti 1-8 martie 2017 

2. Ziua Francofoniei Catedra de Limba si literatura 
romana,profesori de limba 
franceza 

Colegiul National ,,Petru 
Rares”Beclean 

1 decembrie 2016 

3. Ziua Pamantului  Toate cadrele  didactice Comunitatea locala  22 aprilie  2017 

4. Ziua Mondiala a Sanatatii Invatatori,educatoare,consilier 
educativ 

Medici de 
familie,stomatologi,farmacisti 

7 aprilie 2017 

5. Ziua Europei . Consilier educativ,cadre 
didactice 

ONG uri,organizatii pentru 
protectia mediului,comunitate 

5-9 mai2017 
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Secțiunea II 1 .ACTIUNI ÎN CADRUL STRATEGIILOR LOCALE/JUDEȚENE/NAȚIONALE 
 

Nr.crt Denumire proiect/program Aplicant Domeniul/modalitati de 
actiune 

Responsabil  

 

Participanţi 

 

Perioada 

1. Strategia Nationala de Actiuni 
Comunitare 

Baroneasa Ema 
Nicholson  

Educatie pentru 
sanatate 

Coordonator 
SNAC:Marcu 
Adina,ISJ prin 
inspector Pavelea 
Dan,asistent social 
Huciu Cosmina 

6 eleve de la Scoala 
Gimnaziala,,Grigore 
Silasi”Beclean si 6 
eleve de la CSEI 
Beclean 

Martie 2017,mai 
2017 

2. ,,Siguranta nationala in trafic” Politia Orasului 
Beclean 

Educatie prin 
preventie 

Consilier Educativ 
Marcu 
Adina,Zapartan I.-
agent circulatie 

40 elevi 13 aprilie 2017 

 

 

Sectiunea II 1*: Școala altfel-gimnaziu(Generic:,,EDUCATIE  SI PEDAGOGIE   PENTRU Oameni liberi”) 
Rată prezenţă elevi:100% 
Rată prezenţă cadre didactice:100% 
Cateva exemple de activitati(restul sunt in dosarul SA): 
 
1.Excursie scolara-Beclean –Sovata(cod6) 

 
Coordonator:Dragos Catalina 
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2. Aplicatie pe teren in Muntii Padurea Craiului, 
Coordonatori:Conea Liviu,Szakacs Eva,Trombitas Jeno(cod5) 
3. Excursie de o zi,Beclean-Cluj Napoca 

Coordonator:Corcea Felicia(cod 8) 

4. Voluntariat:,,Daruind vei dobandi” 
Coordonatori:Szasz Carmen,Varan Floarea 
5. Excursie Beclean-Jibou(cod 11) 
 
Coordonatori:Cora Emilia,Horoba Roxana,in parteneriat cu CSEI Beclean 
6. Excursie la Targu Jiu 

Coordonatori:Budisan Anca,Marc Vasile si Morar Alina(cod 15) 
7. Drumetie la Figa 

Kovacs Sz. Si Gedeon 
8. Atelier jocuri sportive 
(cod 12) 
Coordonatori:Rus Vasile Gabriel,Sinar Valer,Diugan Sonu 
9.Concurs la limba engleză.Coordonator:Dragos Cătălina 
10. Activitate la statia de tratare a apei 

Coordonatori:Corcea Felicia,Szasz Carmen 
11.. Atelier confectionare cosuri din ziare,coordonatori:Dragos Catalina si Termure Alexandra(Cod 2) 
 

1. Ce satisfacțțțții au avut cadrele didactice în urma implementării programului „ȘȘȘȘcoala altfel”? Din discutile cu colegii,am dedus: 

-e interesanta abordarea scolii ,,pe ateliere”; 

-e mai bine acum,pentru ca nu au de completat foarte multe hartii; 

-ii vad pe copii ,,cu alti ochi”,petrecand cu ei activitati in afara scolii; 
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-mai multa ordine in scoala,in perioada SA; 

 -copiii și tinerii vor învăța mai eficient și își vor folosi mai bine abilitățile socio–emoționale;  

-profesorii vor folosi pe tot parcursul anului școlar activitățile/ metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit eficiente;  

-colectivul didactic va colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice;  

-părinţii şi membrii comunităţii vor simţi satisfacţia propriei contribuţii la educaţia copiilor şi tinerilor 
2. Ce aspecte ale organizării programului „ȘȘȘȘcoala altfel” au funcțțțționat foarte bine în unitatea de învățțțțământ?  
Au functionat foarte bine: 

-repartitia pe ateliere; 
-excursiile scolare; 
-munca in echipa a cadrelor didactice; 
- supravegherea copiilor,indiferent de atelierul ales. 
 
3. Ce provocări am avut în organizarea programului „Școala altfel”? Ce soluții am identificat pentru a le preveni anul viitor?  
In calitate de consilier educativ,am avut emotii in privinta lamuririi colegilor de a se organiza pe ateliere.Cu sprisinul doamnei inspectoare si cu ajutorul 
domnului director,am reusit sa duc la bun sfarsit aceasta misiune, colegii si copiii fiind multumiti de ceea ce ,,a iesit”.Pe viitor,imi propun sa incep  din timp 
pregatirea pentru SA si sa lamuresc colegii sa tina cont si mai mult de parerile si propunerile elevilor din chestionare! 
 

Sectiunea II :1**Raport sintetic  „Școala Altfel-invatamant primar- 
(Generic:,,EDUCATIE  ,Joc,creativitate) 
 
Date cantitative: 
Rată prezenţă elevi:100% 
Rată prezenţă cadre didactice:100% 

Cateva dintre activitati(restul se afla in rapoartele din dosarul S A: 
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,,Sanatate prin sport”-activitati sportive realizate de invatatori ,in echipa cu profesorii de sport din scoala(coordonatori Diugan Sonu,Sinar Valer) 
* Drumetii:in oras,pe malul Somesului,la Herghelia Orasului Beclean,la Figa,,,In poienite”,la Cruce,la Cabana Padurarilor din Coldau.(coordonatori 
Rician Livia,Kerekes Maria,Rus Mirela ,Sfechis Florica,Ola Ioan,Simon Eva,Matyas Ildiko,Bratan Maria) 
*Excursii scolare: 
- Beclean –Jibou si retur(Marcu Adina si Lazar Margareta) 
- excursie la Cluj-Napoca(Cristea Ileana si Seserman Veturia) 
- Targu Mures(Pop Delia) 
- Zalau si Jibou(Kerekes Maria,Zagreanu Liuta,Stezar Camelia 
-Felix(Moldovan Raveca) 
-Cluj Napoca(Blaga Margareta) 
-Targu Mures(Gancean Eniko) 
*ateliere de creatie:pictura pe sticla,pe piatra,figurine din gips,,,Micii bucatari”, 
*ecologizare 
*teatru scolar si concursul,,Elevii au talent” 
*parteneriat cu Politia Orasului Beclean si Tedy-scoala sigurantei”(coordonator Marcu Adina) 
* activitati de voluntariat 
* vizite la institutiile si fabricile din oras(coordonatori ,toti invatatorii) 
 

* Ce satisfacțțțții au avut cadrele didactice în urma implementării programului „ȘȘȘȘcoala altfel”? Din discutile cu colegii,am dedus: 

-e interesanta abordarea scolii ,,pe ateliere”; 
-e mai bine acum,pentru ca nu au de completat foarte multe hartii 
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-ii vad pe copii ,,cu alti ochi”,petrecand cu ei activitati in afara scolii; 
-mai multa ordine in scoala,in perioada SA 
- -copiii și tinerii vor învăța mai eficient și își vor folosi mai bine abilitățile socio–emoționale;  

-profesorii vor folosi pe tot parcursul anului școlar activitățile/ metodele testate în „Școala altfel” care s-au dovedit eficiente;  

-colectivul didactic va colabora mai bine în rezolvarea sarcinilor și provocărilor zilnice;  

-părinţii şi membrii comunităţii vor simţi satisfacţia propriei contribuţii la educaţia copiilor şi tinerilor 
- ca si consilier educativ,sunt foarte mandra ,deoarece ,colegii mei,s-au intrecut in a-mi trimite poze de la activitatile frumoase si diverse pe 

care le-au desfasurat. 
3. Ce aspecte ale organizării programului „ȘȘȘȘcoala altfel” au funcțțțționat foarte bine în unitatea de învățțțțământ?  
Au functionat foarte bine: 

-repartitia pe ateliere; 
-excursiile scolare; 
-munca in echipa a cadrelor didactice; 
- supravegherea copiilor,indiferent de atelierul ales. 
-activitati diverse si bogate in invataminte; 
-ordine in scoala; 
-implicarea parintilor in activitati(unii fiind chiar coordonatori,in echipa cu cadrele didactice). 
4. Ce provocări am avut în organizarea programului „Școala altfel”? Ce soluții am identificat pentru a le preveni anul viitor?  
In calitate de consilier educativ,am avut emotii in privinta lamuririi colegilor de a se organiza pe ateliere.Cu sprijinul doamnei inspectoare si cu 
ajutorul domnului director,am reusit sa duc la bun sfarsit aceasta misiune, colegii si copiii fiind multumiti de ceea ce ,,a iesit”.Pe viitor,imi propun sa 
incep  din timp pregatirea pentru SA si sa lamuresc colegii sa tina cont si mai mult de parerile si propunerile elevilor din chestionare.Sunt extrem de 
mandra de colectivul cadrelor didactice de la scoala primara,care si-au completat fiecare fisa de proiectare detaliata a activitatilor pe ateliere si fisa de 
monitorizare a prezentei,si mi-au pus la dispozitie poze,din activitatile derulate in fiecare zi.Multumim doamnei inspectoare,care in aceasta perioada, 
,,ne-a vizitat” pe paginile unde am postat imagini din activitatile educative. 
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Sectiunea II 1***: 

Raport sintetic  „Școala Altfel” 

-invatamant prescolar- 
Generic:,,EDUCATIE  ,Joc,creativitate 
 
Rată prezenţă prescolari:100% 
Rată prezenţă cadre didactice:100% 

Cateva activitati(restul se afla in dosarul SA): 
 
         1.  Teatru de improvizație : Prinț-Prințesă la castel 
         2. Iubim animalele : Grădinița din pădure- joc de rol  
3. Se dă startul la sport! * JOCURILE COPILĂRIEI 

                                         Jocuri de mișcare, jocuri distractive 

                                          *. MIȘCARE PE MUZICĂ 

                                             Jocuri muzicale însoțite de mișcări sugerate de textul cântecului 

* MINTE SĂNĂTOASĂ  ÎN CORP SĂNĂTOS 

                                                Jocuri și întreceri sportive 

4. „Haideţi toţi, cu mic cu mare, astăzi plecăm la plimbare 
5.Preparăm salate de crudităţ 
6. Ecologizarea zonei: 
„Pământul, Planeta oamenilor 
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7.„Micii artizani” 

Pavoazarea grădiniţei şi a grupelor 

8.„Primăvara ne aduce sărbători minunate 
9. Invatam din povesti 
10. Ziua voluntariat,,Micii ecologisti 

 

* Ce satisfacțțțții au avut cadrele didactice în urma implementării programului „ȘȘȘȘcoala altfel”? Din discutile cu colegii,am dedus: 

-e interesanta abordarea scolii ,,pe ateliere”; 
-e mai bine acum,pentru ca nu au de completat foarte multe hartii 
-ii vad pe copii ,,cu alti ochi”,petrecand cu ei activitati in afara gradinitei; 

; -părinţii şi membrii comunităţii vor simţi satisfacţia propriei contribuţii la educaţia copiilor şi tinerilor 

. 
3. Ce aspecte ale organizării programului „ȘȘȘȘcoala altfel” au funcțțțționat foarte bine în unitatea de învățțțțământ?  
Au functionat foarte bine: 

-repartitia pe ateliere; 
 
-munca in echipa a cadrelor didactice; 
- supravegherea copiilor,indiferent de atelierul ales. 
-activitati diverse si bogate in invataminte; 
-implicarea parintilor in activitatile derulate. 
 

 
II.2. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea traficului de persoane 
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Nr.  
crt. 

Denumirea proiectului/activităţile 
principale  

Perioada Responsabil/ 
coordonator 

Participanţi 
(se indică numeric) 

Parteneri 

1. ,,Nu cersi like-uri,poti deveni 
victim a traficului de persoane!” 

Februarie,aprili
e2017 

Conea Liviu ,Morar 
Alina,Marcu 
Adina,Budisan 
Anca,Diugan 
Sonu,Szasz Carmen 

300copii Centrul Regional 
Impotriva 
Traficului de 
Persoane Cluj-
Napoca 

2. ,,Siguranta mea-bunavointa ta!” Mai 2017 Simon Eva 
Ola I. 
Balazs Eva 

80 elevi Centrul Regional 
Impotriva 
Traficului de 
Persoane Cluj-
Napo 

3. ,,Acceptarea celuilalt” aprilie2017 Seserman Veturia 
Marcu Adina 

50 elevi CSEI Beclean 
Asociatia IMPACT 
Centrul Regional 
Impotriva 
Traficului de 
Persoane Cluj-
Napoca 
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II.3. Acţiuni desfăşurate pentru prevenirea consumului de droguri/tutun/alcool  
Nr. crt. Denumirea 

proiectului/activităţile 
principale  

Perioada Responsabil/ 
coordonator 

Participanţi 
(se indică numeric) 

Parteneri 

1. ,,Invatam sa comunicam 
impreuna” 

aprilie 2017 Comisia 
Diriginti,consilier 
educativ 

250 Fundatia,,Salva
ti copiii” 

 
 

SecţiuneaII 4 CONCURSURI/FESTIVALURI/PROIECTE din CAEN/CAER sau CAEJ 
 

Nr.crt Denumirea proiectului Tipul proiectului aplicant perioada Obs 
1. Concursul regional de creatie,,Aripi de 

cuvinte” 
Proiect regional Rodna,10.06.2017 10.06.2017 1 premiu II 

2. ,,Pamant,suflet si culoare”” Concurs interjudetean 
de educatie pentru 
mediu 

CAERI,Radauti 24.04.2017 1premiu I 
1 premiu III 

3. ,,Hristos a inviat!” Concurs de arta 
vizuala 

fALTICENI 31.05.2017 1 premiu III 
1 premiu I 
 

4. ,,Fantezii,armonii,realizate de copii” Concurs de arte 
plastice 

CAERJ,Goesti,Dolj 24.03.2017 1 premiu III 
1 premiu special 
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1 mentiune 
5. ,,Essays and compositions”Mozart Concurs 

interdisciplinar 
CAER,nr.539  1 mentiune 

1 premiu II 
6. Eseuri si compuneri Concurs de eseuri si 

compuneri 
CAER,nr.539  1 premiu I 

1 premiu II 
1 mentiune 

7. Concurs national de dans ,,Impreuna 
pentru viitor”,faza judeteana 

SNAC CAEN,2011 30 martie 2017 6 premii I 

8. Concurs national de dans ,,Impreuna 
pentru viitor”,faza regionala 

SNAC CAEN,2011 5.05.2017 6 premii II 

9. ,,Invingatorii prin arta” Concurs-expozitie 
internationala,Iasi 

 27.11.2016 3 premii I 
 

10. ,,Verosmarty Mihaly” Concurs international 
de recitari,Jibou 

 18.11.2016 1Premiu special 
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III. Analiza descriptivă a activităţii educative la nivelul unităţii: 

 
1. 3 puncte tari ale activităţii educative la nivelul scolii: 

*Diversitatea activitatilor educative la care au participat elevii,coordonati de cadrele didactice; 
*Proiecte educative interesante,din domenii variate; 
*Sprijin neconditionat din partea colegilor,care inteleg ce inseamna munca educativa neremunerata. 

 
2. 3 puncte slabe ale activităţii educative: 

*Deficienta in munca in echipa (pe alocuri); 
*Reticenta unor colegi privind activitatea educativa. 
*depasirea termenelor limita pentru rapoarte sau inscrierea cu activitati incadrul diferselor proiecte si strategii la nicelul scolii sau ISJ 

 
3. Exemple de buna practica: 

Activitatile reusite sunt postate pe site-ul scolii,blogurile claselor,grupurile claselor,in mass-media. 

 

Director:Rus Vasile Gabriel                                                                                                      Consilier educativ:Marcu Adina 


