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RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ȘI 

EXTRAȘCOLARE PE SEMESTRUL I 

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 

 

În semestrul I al anului școlar 2019-20120 au fost defășurate o serie de activități 

extracurriculare la nivelul Colegiului tehnic mecanic „Grivița”. Responsabilii activităților 

extracurriculare au fost diriginții sub îndrumarea coordonatorului de proiecte și programe 

educative, prof. Delia Zavera. A fost întocmită și respectată planificarea acestor activități, potrivit 

standardelor actuale privind conceperea și desfășuarea activităților de către fiecare diriginte și 

învățător, în parte. 

Pentu fiecare activitate extracurriculară propusă și desfășurată a fost încheiat câte un 

proces-verbal. Au fost centralizate procesele verbale ale fiecăreia dintre activitățile desfășurate, 

fiind avizate de către conducerea unității școlare și înregistrate de către secretariatul acesteia.  

Conform planificării activităților extracurriculare și extrașcolare, a fost desfășurat un 

număr de 17 activități.  Au fost centralizate poze de la activități, odată cu desfășurarea fiecăreia 

dintre acestea, în vederea încurajării și promovării activităților în școală.  

Întreaga activitate de coordonare a proiectelor și programelor educative, a urmarit, în 

principal creșterea prestigiului și calitatii activității școlii noastre prin acțiunile desfășurate cu 

elevii și profesorii, prin formele de parteneriat cu  reprezentanți ai comunității locale. 

 

Un element semnificativ este acela că prin punerea în practică a proiectului managerial al 

școlii pe anul scolar 2019-2020, s-a reușit realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și 

extracurriculare. 

Un rol educativ important l-a îndeplinit mediul școlar și practicile sociale compatibile cu 

idealurile unei societăți democratice aplicate în școală. S-a evitat stilul totalitar de organizare, s-

au încetățenit practicile care să stimuleze initiațivele membrilor colectivului, exprimarea opiniei. 

S-a urmărit în mod constant ca spațiul școlii să constituie un mediu de manifestare a 

responsabilității, a comportamentului decent și a toleranței fată de opinii diferite. La începutul 

anului școlar au fost jalonate principalele obiective ale activității educative extrașcolare și 

extracurriculare. Desfășurarea activității educative a implicat trei categorii de demersuri, care au 



fost valorificate la maximum în școala noastră: 
 

- Prima categorie a constituit-o coordonarea și sprijinirea activităților desfășurate în cadrul 
Consiliului Elevilor  

 
- A doua categorie este reprezentată prin demersurile special orientate : orele de consiliere 

și orientare scolară, activități extrașcolare.  
 

- A treia categorie apelează practic la disciplinele școlare din trunchiul comun și la 

disciplinele din zona celor la decizia școlii, acestea având un potențial ridicat în ceea ce 

privește educația pentru valori, precum și strategii adecvate în acest scop.  
 

Detaliind prima categorie de demersuri educative, este important faptul ca pe parcursul 

întregului semestru s-a stimulat și valorizat potențialul elevilor prin îndrumarea și sprijinirea 

acestora în organizarea în cadrul Consiliului Elevilor- comisii de lucru. De fiecare data au fost 

rezolvate rapid , transparent și eficient conflictele apărute între elevi.  

 

Analizând a doua categorie de demersuri educative, este de remarcat faptul că pe   parcursul 

întregului an școlar, temele adoptate în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară au fost 

conform programelor în vigoare. Toți diriginții și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar, 

planificarea orei de consiliere conform noilor norme. 

 

Cel de al treilea demers a avut în vedere ca activitatea curriculară de la clasă să nu fie 

perturbată de activitățile extracuriculare și extrașcoare, încercând în acest fel, ca raportul dintre 

aceste activități educative să fie în favoarea activităților de la clasă. 

 

În cadrul fiecărui demers au fost proiectate activități reprezentative pentru 
realizarea obiectivelor. 

 

OBIECTIVELE PROPUSE PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020 : 

 

 Optimizarea relaţiei şcoală – familie; 

 Diversificarea activităţii extracurriculare; 

 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor ăn activităţi şi programe de 

socializare şi culturalizare; 

 Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural; 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

evitării abandonului şcolar,  precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere 

elevilor; 

 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, 

naţional şi internaţional; 

 Continuarea parteneriatelor şi activităţilor de voluntariat demarate şi în anii trecuţi. 

 

 

Pentru a prezenta cât mai transparent activitatea educativă desfășurată în școala noastră 

voi  prezenta o analiză care să evidențieze atât realizările cât și nerealizările din acest domeniu, 

oportunitățile, dar și pericolele. 

 

 

 

ANALIZA SWOT 



 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Personal didactic calificat, cu competenţe necesare 

evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o 

problematică educativă diversă; 

Diversitatea programului de activităţi educative; 
Instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare în 

care sunt implicaţi elevii noştrii; 
Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin 

activităţi derulate în timpul anului şcolar; 
Deschiderea oferită de conţinutul orelor de consiliere în 

conformitate cu interesele elevilor şi perspectivele de 

dezvoltare ale societăţii; 

Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, 

comunitatea, organizaţii non-guvernamentale în vederea 

responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului 

educaţional; 
 
 

Activitatea supraîncărcată a profesorilor 

diriginţi de problemele administrative, situaţia 

familială a elevilor; 

În cadrul activităţii formale, accentul cade pe 

transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul 

educativ al conţinutului; 
Abordarea sporadică a influenţei pozitive a 

activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

asupra dezvoltării personalităţii elevului; 
Minimalizarea activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare de către părinţi; 

 

OPORTUNITǍȚI AMENINȚǍRI 
Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, 

temporală, contextuală, racordată la viaţa publică; 

Existenţa cadrului legislativ care reglementează şi certifică 

activitatea dirigintelui, activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară; 

Deschiderea activităţii educative spre implicare şi 

responsabilizarea în viaţa comunităţii; 
Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea 

de noi proiecte educative şi asumarea de roluri; 
Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a 

deciziilor în şcoală; 
Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei 

utilităţii sociale a copiilor; 
Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii 

calităţii vieţii comunităţii. 

Dezavantajul creat de programele şcolare 

încărcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative extrascolare; 

Oferta negativă a străzii şi internetului; 
    Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii 

educative din şcoală. 

 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE DESFĂȘURATE  

 

Conform Programului de Activități extracurriculare și extrașcolare pe semestrul I al anului 

școlar 2019 – 2020 (Anexa 1), au fost organizate o serie de activități la care au participat elevii și 

profesorii școlii noastre.  

Printre cele mai importante activități desfășurate la nivelul școlii amintim: 

 

1. Festivitatea de deschidere a noului an școlar - Ceremonia de deschidere a anului școlar 

în prezența invitaților: părinti, reprezentanți ai Poliției si ai Comunitatii 

2.  „Şcoala mea dragă”- Ziua mondială a educaţiei – activitate ce a avut drept obiective 

cunoașterea semnificației zilei de 5 octombrie (Ziua Educației), discuții despre dreptul la 

educație, vizionarea de filme documentare. 

3. „La mulţi ani, Românie dragă!”- Ziua naţională a României – scopul acestei activități 

extracurriculare a fost dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic,  îmbogăţirea 

cunoştinţelor istorice, stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea de poezii, 

eseuri, desene, colaje, stimularea interesului elevilor faţă de studiu şi lectură, formularea 



de opinii referitoare la implicările sociale majore ale problemei în societatea contemporană 

europeană și cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii 

naţionale.  Profesori responsabili: prof. Deloreanu Marius (prof istorie), prof. coordonator 

Zavera Delia. 

4. Toamna lirică – concurs de recitate desfăsurat la nivelul clasei a X-a B (filologie) sub 

coordonarea prof. Zavera Delia. 

5. Sărbători la români – activitate având ca obiectiv cunoaşterea valorii  spirituale  a 

sărbătorii de Crăciun; elevii vor şti să colinde şi să recite poezii. Activitatea s-a desfășurat 

sub îndrumarea prof. Deloreanu Marius, prof. Papaghiuc Raluca și a tuturor diriginților, 

precum și sub îndrumarea prof. Zavera Delia.  

 

Trebuie amintite, de asemenea, utilitatea Campaniei de prevenție „10 pentru 

siguranță” desfășurată în parteneriat cu Inspectoratul general al Poliției Române, care a 

avut ca obiectiv cresterea gradului de informare a elevilor și profesorilor în domeniul 

prevenirii criminalității. 

Toate activitățile extrașcolare și extracurriculare desfășurate la nivelul școlii au fost 

complexe, s-au bazat pe o buna comunicare, au fost tratate cu seriozitate, au implicat un numar 

mare de elevi și cadre didactice și s-au bucurat de un real succes, găsind ecou atât în rândul elevilor 

cât și al părintilor sau al comunității locale. 

Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al diriginților. Au fost organizate 

ședinte cu părinții, în cadrul cărora au fost prezentate toate activitățile extrașcolare și 

extracurriculare.  

 

       Director,  

Prof. ing. Burdușel Daniela 

  Coordonator pentru proiecte şi programe  

educative şcolare şi extraşcolare,  

 

 Prof. Zavera Delia 

 

 



 
 

Anexa 1 

Programul activităţilor educative extraşcolare  

 Anul  scolar  2019-2020 

SEMESTRUL I 

 
 

Nr. 
Crt 

ACTIVITĂŢI 
DESFĂŞUR

ATE 

CONŢINUTUL 
ACTIVITĂŢII 

TERMEN RESPONSABILI OBS. 

1.   
Deschiderea 
anului Scolar  

  
Ceremonia de deschidere a 
anului școlar în prezența 
invitaților: părinti, 
reprezentanți ai Poliției si ai 
Comunitatii 

 
9 

Septembrie 

Responsabil comisia 
dirigintilor 
Diriginții 
Consiliul Elevilor 

 

2.  Ziua 
Internațională 
a Educației 

Organizarea unor activități 
dedicate zilei Internaționale 
a Educației 

4 octombrie Responsabil comisia 
dirigintilor 
Diriginții 
Consiliul Elevilor 

 

3.   
Toamna Lirică 

 
Concurs de recitare 

 
Octombrie 

Responsabil comisia 
dirigintilor 
Catedra de Lb. si Literatura 
Romana  

 

4.  Balul 
Bobocilor 

Pregătirea şi participarea 
elevilor la o seară  
cultural-distractivă  

Octombrie  
 

Dirigintii şi elevii claselor a 
XII-a, a IX-a. 
Consiliul Elevilor 

 

5.  Concursuri 
intre clase 

Participarea la probe de lb. 
Engleză, sportive, de 
pictură etc. 

Noiembrie Bălan E., Popa. 
Ghinea C., Dinca E. 
Consilier educativ 

 

6.  Ziua Naţională 
a României 
 

O sesiune de referate şi 
prezentări cu teme istorice 

29 
Noiembrie  

Consilier educativ 
Profesor Istorie 

 

7.   
Sărbători la 
romani 

 
Tradiții și folclor  

 
Decembrie 

Responsabil comisia 
dirigintilor 
Diriginti  

 

8.  
 
 

Revista Scolii 
 
 

Redactarea revistei Scolii Semestrial Consiliul Elevilor 
Consilierul Educativ 
Profesorii de Lb. Si Literatura 
Română 
 

 

9.  
R
o
o 

Roboţi LEGO Cercul de robotica Saptamanal Craciun Teodor 
Consiliul Elevilor 

 


