LICEUL TEHNOLOGIC ,,Crişan” CRIŞCIOR

ACTIVITATEA EDUCATIVA PE ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Viziunea școlii:
”O școală a elevilor pentru elevi, în vederea construirii unui demers educațional pentru tot parcursul
vieții!”

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută
a timpului lor liber. De aceea, în anul scolar 2016-2017, activitatea Consilierului educativ s-a
desfăşurat pornind de la viziunea şcolii având în centru dezvoltarea educaţională, emoţională
şi morală a elevilor din cadrul Liceului Tehnologic „Crisan” Criscior.
Astfel, s-a urmărit:
Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în
devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă transformare,
contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară
formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci
participant activ).
Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului
de intervenţie în procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor
educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.
. Realizarea activităţilor extraşcolare s-a realizat după cum urmează :
Septembrie:
Ziua limbilor străine - „Limbile străine – o poartă deschisă”, elevii claselor V – VIII;
”Râdem, glumim și cu fructe ne hrănim”, elevii claselor I - IV;
Toamna în poezii și imagini, elevii clasei a VI-a;
Octombrie:
Traficul de persoane – ”Mă privește?”, elevii claselor IX – X profesională;
Toamna se numără bobocii - elevii claselor I - IV;
Înființarea clubului de lectură ”Clio” - elevii claselor VIII – XI, proiect ce se va derula pe
parcursul întregului an şcolar;
”Dovleacul hazliu” - elevii învățământului preșcolar;
Noiembrie:
Simpozionul judeţean „Creştinismul , istorie, cultură”
Proiect educaţional ”Ia vitamina, lasă nicotina!”
Ziua Porţilor deschise - oferta educaţională a şcolii pentru elevii claselor a VIII-a, an şcolar
2017 – 2018;
Decembrie:
1 Decembrie – Ziua Naţională a României – ”La mulți ani, România!”, elevii învățământului
preșcolar;
„Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români și la alte popoare” elevii claselor a VI - a;
”Îl așteptăm pe Moș Crăciun”, elevii învățământului preșcolar;
”Uite vine Moș Crăciun”, elevii claselor I – IV;
”Întâmpinarea Domnului” – proiect umanitar, elevii claselor VI – X.

Ianuarie:
”Mihai Eminescu – Luceafărul literaturii române”
”Eminescu – poetul naturii și iubirii”
”Eminescu la ceas aniversar”
,,Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti”, clasa a II-a, 13-16 I 2017;
,,Eminescu nume sfânt/Un luceafăr pe pământ”, elevii claselor pregătitoare şi I, 09-13 I 2017
Participare la Concurs de desene” organizat la Craiova
,,Hai să dăm mână cu mână”, elevii claselor pregătitoare,I şi a III-a, 16-24 I 2017
”Ziua internațională a nonviolenței” – 30.01.2017
Februarie:
Participare la Campania Națională ”O săptămână fără violență” - februarie – martie 2017
”Dragobetele – sărbătoarea dragostei la români”
”Dragobetele” – 24.02.2017
-“O gradiniţă verde! “- acţiune de ecologizare a parcului din faţa grădiniţei, reciclare deşeuri
Martie:
Concurs Regional de creație plastică "Pentru tine, mamă dragă" - ediția IV, organizat de
Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Prichindeilor", localitatea Câmpia Turzii, jud. Cluj,
martie 2017;
Serbare "E ziua ta mămico";
Târg de mărțișoare - concurs Școala Gimnazială nr.7 , Galați, martie 2017;
Simpozion interjudețean "Povestea mea, povestea ta", Grădiniţa PP Albă ca Zăpada Fetești,
martie 2017;
Martie în sărbătoare “- expoziţie de mărţişoare
Aprilie:

Parteneriat Educațional /Participare la Proiect caritabil Târg de Paște Grădiniţa P.P. Floare
de Colț Brad aprilie 2017;
Învăţăm şi colorăm”-concurs
Participare la Proiectul Regional "OUR BEST FRIENDS" - concurs internațional de cultură
generală - Grăd. PP nr. 9 Buzău, aprilie 2017;
Participare la Proiectul Național "Nașterea Domnului - Renașterea Bucuriei "Școala B.P.
Hasdeu Iași, - simpozion național, martie - aprilie 2017;
Mai:

Concursul ,,Cultură şi Civilizaţie în România”, etapa judeţeană,
,Concursul COMPER – matematică şi comunicare” Martie – Mai 2017
,,Pământul e în mâinile noastre” – 22 aprilie , Ziua Mondială a Pământului – Aprilie 2017
,,ABC-ul educaţiei” – Mai 2017
,,Armata-ordine şi apărare- proiect educaţional UM Brad – 25.05.2017
,, Copilăria cea veselă” – Mai 2017
-,,9 Mai –Ziua Europei”-jocuri şi concursuri pe nivel de vârstă
-participare la concursul naţional ,,În lumea oceanelor,, organizat de TEMAD
Iunie: 
Activitatea „CROSUL 1 IUNIE” cu participarea unui număr foarte mare de elevi de la gimnaziu şi
liceu. Am încheiat un acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Luncoiu de Jos, în urma căruia am
participat la concursul judeţean „Voi fi copil mereu” .

,,1 Iunie – Ziua mea şi a ta” – Iunie 2017
,,Bine ai venit, vacanţă!” - Iunie 2017
Serbare de sfârșit de an școlar, sceneta "Parfum, zumzet și culoare", iunie 2017
Festivalul concurs ,,Sunt mândru de portul meu”- Albeşti, Constanţa
-,,Ziua Copilului “-jocuri, concursuri

Activităţi de prevenţie:
1.,,Traficul de ființe umane - mă privește” :Activitate de informare în licee cu participare
activă și joc de rol, derulată de consilierii școlari, Activitate de informare în licee cu
participare activă și joc de rol, derulată de consilierii școlari, participanți: 48elevi, 2 cadre
didactice, partener : Cabinet de Consiliere și Orientare Școlară
,,Ce știu despre droguri?” Sesizarea gradului de informare și de consum în rândul elevilor prin
chestionare, derulată de consilierii școlari09-30.01.201750 elevi, 2 cadre didacticeCabinetul
de Consiliere și Orientare Profesională
2.,,Ia vitamina, lasă nicotina” Activitate privind creşterea nivelului de conştientizare în
rândul populaţiei şcolare cu privire la riscurile implicate de consumul substanţelor nocive și
de implementatre a unui comportament sănătos15-17 noiembrie 20165 elevi, 1 cadru didactic,
CȘE din cadrul Liceului Tehnologic ,,Crișan” Crișcior
3. Campanie de informare ,,Ai anunțat la primărie în grija cui îți lași copilul?” Organizația
Salvați Copiii filiala HunedoaraActivitate de informare referitoare la obligațiile legale care le
revin părinților care pleacă la muncă în străinătate12.10.201622 părințiAutoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții.
4.,,Alături de tine” Activitate de monitorizare și consiliere a .copiilor cu părinții plecați în
străinătate Noiembrie 2016- Iunie 2017, 33 elevi,consilierul școlar, consilierul educativ,
dirigințiiCabinetul de Consiliere și Orientare Școlară, Primăria Crișcior
5 Participare la Campaniile CJRAE: ,,O săptămână fără violenţă”, ,,Prevenirea violenţei
prin peer-mediation”, proiectul ,,O viaţă fără risc”
În anul şcolar 2016-2017 au fost obţinute următoarele premii:
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Nume concurs/activitate/
proiect
Concursul Naţional/Proiectul ,,Tradiţii de iarnă”Carnaval/Farsang/Fasching, Ediţia a VII a, Deva,
februarie, 2017, CAEN 2017, poziţia I, Nr. 28
Concursul judeţean ,,La toată casa-i lumină ”, 21
decembrie 2016, CAEJ 2016, poziţia 51

Premiu

Concursul Naţional ,,Iunie- La mulţi ani, copile
drag”, CAERI 288 2017
Concursul
judeţean
,,Magia
Crăciunului”,
Alexandria, Ediţia a III-a, Alexandria 2017, CAEJ
Teleorman
Concursul Naţional,,TOAMNA-UN CÂNTEC ÎN
CULOARE”, Ediţia a IV-a, 24 octombrie- 30
noiembrie 2016, CAER 1546, Şimleul Silvaniei

II

Concursul Regional de creaţie plastică ,,Pentru tine
mamă dragă”, Ediţia a IV-a, Câmpia Turzii, CAER
2016,poz.96

I, Menţiune

II

I

II

II

Expoziţia naţională- concurs ,,MIRAJUL IERNII”,
din
cadrul
proiectului
educativ
naţional
,,POVESTE MAGICĂ DE CRĂCIUN”, Ediţia a
VII-a, ianuarie 2017, Baia Mare, CAER 2016, nr.
2598128.03.2016, poz.1113
Concursul Regional de Creaţie ,,Fantezie şi culoare
de Sfintele Paşti”, Ediţia a X-a, Aprilie 2017secţiunea pictură
Etapa Naţională a concursului COMPERCOMUNICARE
Proiectul educaţional judeţean ,,Voi fi mereu
copil”, CAEJ 2017, poz. 15

I,II , III

11.

Concursul interjudeţean ,,Trecut. Prezent. Viitor”,
Ediţia a II-a- ,,ORIZONTURI”, Deva , CAERI
2017, domeniul cultural- artistic, poz. 550

Special
Menţiune

12.

Olimpiada Naţională a Disciplinelor din aria
curriculara ,,Tehnologii”, Domeniul Mecanică,
etapa judeţeană,2017

III
Menţiune

13.

Olimpiada Naţională a Disciplinelor din aria
curriculara ,,Tehnologii”, Domeniul Turism şi
Alimentaţie Publică, etapa judeţeană,2017

III
Menţiune

14.

Concursul Naţional ,,Ştiu si Aplic”- Sănătatea şi
securitatea în muncă se deprinde pe băncile şcolii ,
etapa judeţeană, 12 aprilie 2017

II
Menţiune

15.

Concursul ,,Cultură şi Civilizaţie în România”,
etapa judeţeană, 02.05.2017

III

16.

Festivalul concurs ,,Sunt mândru de portul meu”Albeşti,
Constanţa,
CAER
nr.
2640452116.02.2017, Secţiunea Dans
Olimpiada de Religie Ortodoxă, faza judeţeană

I, III,
Menţiune

7.

8.

9.
10.

17.

II,III

I
I,II, III

Menţiune

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂTII EDUCATIVE
PUNCTE TARI:
 Buna pregătire profesională a cadrelor didactice
 Buna organizare la nivel prescolar, primar si gimnazial
 Popularizarea activitătilor si promovare de informatii privind procesul educative pe
site-ul scolii gscc.ucoz.ro
 Existenta unor proiecte în ceea ce priveste consumul de droguri, traficul de persoane,
copiii cu părintii plecati în străinătate .
 Implicarea elevilor în activităti prin intermediul C.Ș.E. –ului
 Valorificarea prin activitătile propuse a traditiilor , a gustului pentru literatură, istorie
si cultură
 Colaborarea între cadre didactice şi CDI-ul scolii

 Implicarea Consilierului şcolar în viaţa educativă
 S-au păstrat parteneriatele cu Poliţia Crişcior, Primăria Crişcior, ISJ Hd, Episcopia
Devei şi Hunedoarei în vederea desfăşurării unor activităţi în sprijinul elevilor
PUNCTE SLABE:
 Implicarea patială a unor cadre didactice în proiecte si activităti educative
extracurriculare
 Distanta dintre liceu, scoala general şi Şcoala Zdrapţi
 Lipsa de implicare a părintilor în viata scolară la nivel liceal
 Implicarea slabă în proiecte CAEJ/CAER/CAEN
 Lipsa unor proiecte propuse de scoală care să fie înscrise măcar în CAEJ
 Neimplicarea în activitătile RoRec sau activităti în SEG (Săptămâna Educatiei
Globale)
 Managementul nejudicios al timpului
 Înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi;
OPORTUNITĂȚI
 Oferta de proiecte educative a ISJ
 Organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături
interumane
AMENINȚĂRI
 Populatia scolară în scădere
 Nivelul economic scăzut al zonei
 Starea material proastă a elevilor
 Naveta realizată de elevi
 Absenteismul
CONCLUZII SI PROPUNERI
 Există o îmbunătăţire a activităţii Comisiei Diriginţilor
 S-a înregistrat un număr mai mare de premii
 Continuarea susţinerii de lecţii deschise de Consiliere şi Orientare profesională
 Urmărirea mai atentă a relaţiilor dintre şcoli
 Păstrarea legăturilor cu părinţii
 Propunerea de activități legate de absenteism şi abandon şcolar; în acest sens s-a
realizat şi înscrierea în vara anului 2017 în proiectul ROSE
 Participarea la mai multe activităţi extracurriculare propuse de ISJ, MECS, CJRAE şi
alte instituţii abilitate.
Întocmit,
Prof. Oros Corina

