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RAPORT DE ACTIVITATE
PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE
AN ȘCOLAR 2014 – 2015, SEMESTRUL I

ACTIVITATEA
COORDONATORI
LOR PENTRU
PROIECTE ȘI
PROGRAME
I. EDUCATIVE
ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE
LA NIVELUL
UNITĂȚILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

DIRIGENȚIE /
II. CONSILIERE ȘI
ORIENTARE

Activitatea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare din cadrul Liceului Teoretic
Jean Monnet s-a derulat în semestrul I al anului școlar 2014 – 2015 în conformitate și prin respectarea prevederilor fișei
postului . În consecință, au fost avute în vedere mai multe aspecte corelate activității specifice:
 elaborarea și propunerea unui program al activităților educative (dirigenție, consiliere și orientare, activități
extracurriculare);
 coordonarea activității Comisiei metodice a profesorilor diriginți;
 întocmirea unei baze de date privind starea disciplinară a școlii, absenteismul, abandonul școlar, delicvența
juvenilă etc.;
 îndrumarea activității Comisiei ariei curriculare Consiliere, Orientare și activități extracurriculare;
 cooperarea în cadrul activității Comisiei de alocare a burselor și ajutoarelor;
 identificarea nevoilor de formare a profesorilor diriginți;
 elaborarea și implementarea unor programe / proiecte de educație civică, de promovare a sănătății, culturale,
ecologice, sportive și turistice;
 organizarea legăturilor și schimburilor școlare naționale și internaționale desfășurate în cadrul programelor de
parteneriat educațional.
 Cursuri de formare
(nr. profesori
formați, dificultăți
întâmpinate,
aprecieri etc.)
 Activități metodice
de perfecționare în
aria curriculară

 Cursuri – Perfectionare diriginți
 Cursuri – Management de proiecte

Perfectionare – cursuri diriginti (prof. Patricia Hanganu)

Consiliere și orientare
la nivel de sector /
unități de
învățământ.

 Implicarea
Consilierilor
psihopedagogi în
activitatea de
consiliere.

EVALUAREA
STĂRII
DISCPILINARE ÎN
III.
ÎNVĂȚĂMÂNT, LA
NIVELUL
SECTORULUI

IV.

ACTIVITATEA
EXTRAȘCOLARĂ

 Activități desfășurate
pentru prevenirea
violenței școlare, a
absenteismului, a
actelor antisociale
etc.

 TIPURI DE
ACTIVITĂȚI

Implicarea prof. consilier psihopedagog (prof. Lidia Guțu) în activitatea de consiliere
prin:
 participare la orele de dirigenție;
 consiliere individuală a elevilor;
 consiliere individuală a părinților;
 consiliere individuală a diriginților;
 evaluarea psihoaptitudinală a elevilor;
 informarea elevilor pentru o viață sănătoasă (prevenirea comportamentului
antisocial, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, prevenirea consumului de
droguri etc);
 orientarea școlară și profesională a elevilor;
 colaborări cu diriginții în desfășurarea unor activități educative.

1. Monitorizarea prezenței elevilor;
2. Măsuri pentru combaterea absenteismului: informare părinți, sancțiuni aplicate
pentru numărul mare de absențe (potrivit ROFUIP); colaborare: diriginți,
consilier psihopedagogic, părinți;
3. Prelucrarea documentelor ISMB, MECTS legate de prevenirea violenței școlare și
a actelor antisociale.
a) Programe
internaționale,
naționale,
comunitare;
b) Parteneriate (ale
unitățil or de

 Proiectele eTwinning
 Proiectul trinațional OFAJ

învățământ, ale
ISMB care s-au
derulat în unitățile
de învățământ –
aprecieri,
disfuncționalități
etc.)

 Programe de consiliere profesională și stagii de pregătire
practică pentru elevii din Regiunile București – Ilfov și Sud
Muntenia (CMBRAE, ISMB);
 Orientare și consiliere în alegerea traseului educațional
universitar al elevilor de liceu (Asociația Q-Days,
Universitatea de medicină și farmacie C. Davila etc);
 Youth in Europe – a Drug Prevention Programme
(DGASMB – Direcția Generală de Asistență Soc ială a
Mun. Buc., ISMB);
 Grădinițe din s ect.1 (Albinuța, nr. 52, nr. 251 , Feli’s Kids,
Asociația Akkaya – Junior School)
 Asociația culturală Macondo
 Asociația Generală a Cadrelor didactice din România
”Dăscălimea română”
 Circ&Varieteu Globus
 STARSEU.EU – Asociația Mediatorilor ”Social Trening
and Antreprenorial Research Society – STARS”
 Fundația PRAIS
 Asociația Profesorilor din Învățământul Preuniversitar,
București, Șc. Gimnazială nr. 1 Radu Vodă, Călărași,
Primăria Comunei Lupșanu, Călărași
 Asociația pentru tineret Olimp,
 Teartul Tomis, Constanța
 Șc. Gimn. Oprea Iorgulescu, Câmpulung, Argeș
 Fundația Collegium XXI
 Palatul Național al Copiilor, București
 SC GOLF MEDIA SRL
 Organizația SALVAȚI COPIII
 Compania SC Student Education Consulting SRL
 Asociația Părinții și cadrele didactice pentru Liceul Jean
Monnet
APRECIERI
- deschidere către diferite asociații, ONG-uri,

DISFUNCȚIONALITĂȚI

Universități;
- oportunități pentru elevi, părinți, profesori.

c) Proiecte (ale
unităților de
învățământ, ale
ISMB care s-au
derulat în uitățile
de învățământ –
aprecieri,
disfuncționalități
etc.)

d) Acțiuni






- management defectuos al
timpului;
- supraîncărcare.

Proiectele eTwinning
Proiectul Trinațional OFAJ – K.U.B.E.
Sunt copil, dar mă implic – voluntariat
Festivalul Național al Șanselor tale

APRECIERI
- deschidere către diferite asociații,
ONG-uri, Universități;
- oportunități pentru elevi, părinți,
profesori.

DISFUNCȚIONALITĂȚI
- management defectuos al
timpului;
- supraîncărcare.

 Balul Bobocilor
 Expoziția de postere dedicată Zilei Internaționale a
Holocaustului
 Expoziția de fotografie România subiectivă
 Bradul dorințelor- îndeplinirea dorințelor de Crăciun ale
copiilor de la Centrul de primire PINOCCHIO
 Jean Monnet are talent(e)
 Cine are bătrâni, să-i prețuiască!- achiziționarea de obiecte
de îmbrăcăminte, pături, fructe pentru bătrânii de la
Mănăstirea Pasărea
 Târg de dulciuri și obiecte decorative de Crăciun – fonduri
donate pentru acțiunile de caritate
 Concursuri și olimpiade școlare (etapa pe școală/sector)
 Excursii tematice (Pucioasa – fabrica lui Moș Crăciun,
Fabrica de produse lactate Danone, Ferma viticolă etc.)
 Vizionări de spectacole, piese de teatru etc

 FESTIVALURI ȘI
CONCURSURI
(participări,
rezultate)

Consilier educativ,
Prof. Jolan Vasiliu

a) Internaționale

 Mathematiques sans frontieres
 Mathematiques sans frontieres - Junior
 Olimpiade școlare

b) Naționale









Evaluare în educație
Euclid
LuminaMath
Concursul Arhimede
Olimpiade școlare
Festivalul fulgilor de nea
Festivalul Magia sărbătorilor
DIRECTOR,
Prof. Tudorița Codreanu

