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Raport privind activitățile educative școlare și 

extrașcolare 

An școlar 2018-2019 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci 

să-i învățăm să se adapteze”. 

(Maria Montessori – „Descoperirea copilului”) 

 

http://www.scoalagrigoresilasi.ro/
mailto:scoalagrigoresilasi@yahoo.com


În anul școlar 2018-2019, ne-am propus să desfăşurăm cu participarea şi implicarea 

activă a tuturor cadrelor didactice din școala, o serie cât mai variată de activităţi, 

proiecte şi programe educative, în care să implice motivaţional şi conştient toţi elevii 

şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Poliţia, 

biblioteca, Biserica etc.). Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, 

s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi 

implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai 

comunităţii locale. 

Intreaga activitate, a urmărit, în principal, creșterea prestigiului și calității activității 

școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu elevii și profesorii, prin formele de 

parteneriat cu inspectoratul școlar și cu reprezentanți ai comunității locale. Cu elevii 

s-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant informaţi cu 

privire la organizarea acestor activităţi, i-am antrenat în cadrul lor, iar un punct forte îl 

reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebit de armonioasă cu elevii reprezentanţi ai 

Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut permanent colaboratori şi alături de 

care am iniţiat activităţile educative, venind , astfel, în folosul elevilor din întreaga 

şcoală. 

La începutul anului școlar au fost fixate principalele obiective ale activității educative 

extrașcolare și extracurriculare: 

- Dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor prin activități plăcute; 

- Stimularea interesului elevilor și a cadrelor didactice de a se implica în proiecte și 

programe educative curriculare și extracurriculare, în parteneriat; 

- Reducerea inegalitatilor si excluziunii sociale; 

- Promovarea în comunitate a unei imagini pozitive a şcolii; 

Pentru a prezenta cat mai transparent activitatea educativă desfașurată în școală, va fi 

prezentată o analiză care să evidențieze punctele tari și cele slabe. 

Puncte tari : 

- Majoritatea cadrelor didactice au experienţa profesională, sunt bine pregătite din 

punct de vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului 

educaţional pe competenţe şi calitate ;  

- Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;  

- Majoritatea profesorilor diriginți s-a implicat în derularea activităților școlare și 

extraș  



- Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor 

extraşcol  

Puncte slabe :   

- Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul și preocuparile copiilor lor ;  

- Neimplicarea în proiecte internaţionale ;  

- Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile 

 

- Dezinteresul unor profesori în implicarea în activităţile extraşcolare, pe motivul 

supraaglomerării plajei orare;  

 Oportunităţi: 

-  Iniţierea cadrelor didactice în managementul de  

-  

- Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative 

şi asumarea de roluri; 

- Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi 

organizate în parteneriat, în interes reciproc ; 

Ameninţări: 

- Lipsa motivării elevilor si atitudinea pasivă în privinţa viitorului;  

- Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative; 

- Slaba motivaţie a personalului din învăţământ, neimplicarea în realizarea 

activităţilor nonformale  

 

1. Activitati educative școlare și extrașcolare : 

(concursuri, proiecte educative, campanii) 

Activitățile derulate în semestrul I și II au fost bogate și au vizat educatia ecologică, 

educație financiară, educația civică, educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, 

educația interculturală, istorie, științe, matematică, cultura generală, limbi străine.  

 Ziua limbilor europene  

Profesori coordonatori: Horoba Daniela , Chereja Anca Maria 



 

 Ziua Internațională a Bibliotecilor școlare ” Prețuiește cartea”, elevii claselor 

a VI-A, VII-a A, VIII-a B au prezentat cărți citite în cadrul Clubului de Lectură. 

Profesori : Szasz Carmen, Țărmure Alexandra 



 

 

 Concursul ”Prietenii lecturii”secțiunea III, ” Convinge-mă să citesc” CAEN 

2018 

Profesori coordonatori: Szasz Carmen, Seserman Veturia, Cristea Ileana 



 

 

 Acum decid eu! Campania ”  Ziua Ștafetei”. Profesori coordonatori: Szasz 

Carmen, Horoba Daniela, Horoba Roxana Daniela, Șanta Silvia 

 



  

 

 

 Campania ” Mai bine dăruiești decât să lovești”. 

 Săptămâna Educației Globale  





 

 

 Proiectul CAES ”Arc peste timp”, Ziua Națională a României - 1 

Decembrie! 







 

 

 Concursul ” Provocarea scriitorilor români . Fii în cărți! Profesor 

coordonator: Szasz Carmen  

 Târgul de Purici- activitate de voluntariat 





 



 

 

 Proiect județean ” Alege Cartea!” 



 

 

 Concurs județean de dans , SNAC 2019. profesor coordonator : Marcu Adina 



 

 

 Campania județeană ”Stop Bullyingului” 

 ”Mica mea grădină” proiect susținut de Lidl România, GPN 1 iunie și Alba 

ca Zăpada 

 Proiectul regional ,, Citeşte după ce 7 ani de acasă”  Prof. Seserman Veturia 

 Proiectul regional ,, Prolectura”   Prof. Seserman Veturia 

 Proiectul eTwinning ,,Our Short Story” 

 Programul international JA ,, Orașul nostru” 

 Programul JA-Job Shadow Day  2019 

 Proiectul international ,,Innovate your dreams” 

 Proiect national ECO Junior 2019 

 Proiect de parteneriat local CSEI ,, Citește unui prieten 

 excursie școlară de 3 zile ,, Fii voluntar! Fii Crucea Roșie” 

 ,,Ziua Europei”- dezbatere, concurs de desene 

 Festivalul -concurs ” CDidei în cărți”  

Profesori coordonatori: Marcu Adina, Seserman Veturia, Mureșan Viorica, 

Szasz Carmen, Horoba Daniela 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/183543






 

 

2. Parteneriate educaționale  



Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate cu instituții din localitate: 

Politia, Biserici, etc și din alte localități: 

Asociația Eliberare , București 

Biblioteca Orășănească „ Liviu Rebreanu” Beclean 

C.S.E.I. Beclean 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Beclean 

Clubul Copiilor Beclean 

Colegiul Economic „ Octav Onicescu” Botoșani 

Colegiul Național „Petru Rareș” Beclean 

Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud 

Editura CD PRESS 

Fundația „Terre des Hommes”- Elveția, București 

Grădinița cu Program Prelungit „ Lumea copiilor” Targu-

Jiu, judet Gorj 

Inspectorul Școlar Județean Bistrița-Năsăud 

Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”, Seini, jud. 

Maramureș  

Liceul Tehnologic Agricol Beclean 

Liceul Teologic Ortodox „Sf. Împărați Constantin și Elena” 

Piatra Neamț 

SC Invățare Interactivă SRL, Oradea 

Școala „Constantin Brancuși” Medgidia, jud. Constanța 

Școala Gimnazială ” Episcop Melchisedec Ștefănescu” 

Gîrcina 

Școala Gimnazială „ I. Al. Brătescu” Vionești 

Școala Gimnazială „ Liviu Rebreanu” Chiuza 

Școala Gimnazială „ Lucian Blaga” Bistrița 

Școala Gimnazială „ Petru-Rareș” Ciceu Mihăiești, jud. B-N 

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu„ Targu Mureș 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Bistrița 

Școala Gimnazială Nr 2 Botoșani 

Școala Profesională Specială „ Sf. Stelian” Botoșani 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul Național „Școala Altfel” - proiect în care s-au derulat un număr mare și 

divers de activități (cultural– artistice, practic – gospodăreşti, caritate, ecologizare, 

turistice, sportive, muzicale, etc) în care au fost implicate toate cadrele didactice și toți 

elevii. 

Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative în unitatea noastră de 

învăţământ: 

 - Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi 

speciale ;  

- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte internaționale 

 

Director:                                                                        Consilier educativ: 

Rus Vasile Gabriel                                                        Horoba Daniela 

 

9 ne pasă! 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copiului B-N 

Clubul Elevilor Beclean 

Centrul Social, Misionar și Cultural " Sfantul Apostol 

Andrei" Beclean 

Poliția Oraș Beclean 

Inspectoratul de Poliție Județean B-N 

Dispensarul medical școlar 

Protopopiatul Ortodox Beclean B-N 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Bistrița-Năsăud 

Biserica Ortodoxă Figa 

Centrul Militar Județean B-N 


