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     RAPORT DE ACTIVITATE 

 
          Coordonator  proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 
AN ŞCOLAR 2019-2020 

 
 

I. Activitatea Coordonatorilor pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la nivelul 
unităţilor de învăţământ 

 
 Elaborarea şi propunerea catre consiliului de administrație a programului activităţilor extraşcolare 
 Initierea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare 
 Indrumarea activitatii comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare şi activităţi extracuriculare, evaluarea activitatii 

diriginților 
 Participarea la şedinţa consiliului de administraţie de numire a diriginţilor 
 Elaborarea de programe / proiecte de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi 

turistic 
  Elaborararea de  proiecte și programe de parteneriat, identificarea de parteneri, derularea de programe și  proiecte şi 

evaluarea eficienţei educative a acestora 
 Participarea si moderarea intrunirilor desfasurate in cadrul Consiliului Scolar al Elevilor  
  Intocmirea programului de activitati scolare si extrascolare pentru anul scolar 2019-2020  si a raportului de activitate 

pentru anul scolar anterior.  
 Participarea la activitatile metodice ale Consilierilor educativi desfasurate la nivel de municipiu si la nivel de sector 
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 Întocmirea unor programe de parteneriat cu familia şi cu alţi factori educativi 
  Planificarea şi organizarea unor acţiuni culturale, sportive şi turistice de educaţie civică, educaţie pentru sănătate, 

educaţie pentru mediu, educaţie pentru receptarea valorilor culturale (excursii tematice, serbări, vizite la muzee, , 
expoziţii de creaţii plastice, concursuri, mese rotunde, dezbateri, etc.)  

 
 

II. Dirigenţia/Consiliere şi orientare: 
 

In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat in mare parte structura curriculumului, bazata pe : Competenţe 
generale, Valori si atitudini, Competenţe specifice si conţinuturi, Sugestii metodologice 
 

Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe si deprinderi, a căror dezvoltare este 

preconizată pe durata liceului, in timp ce competenţele specifice (derivate din competenţele generale), urmeaza a fi 

dezvoltate pe parcursul fiecarui an şcolar. Aceastea au fost corelate cu conţinuturi ale învaţării si prezentate distinct, pentru 

fiecare clasă in parte. 

 S-a constituit comisia diriginţilor la inceputul anului şcolar 2019-2020, in cadrul Consiliului Profesoral. Au fost nominalizaţi 

si aprobati toţi profesorii diriginţi.  S-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru 

această oră astfel incât toţi diriginţii  să prezinte la timp planificările; s-a stabilit intervalul in care să aibă loc sedinţele cu 

părinţii. Comunicarea intre  colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă si temeinică formare a elevilor in acţiunile la 

clasă  au dus la eficientizarea demersului didactic , care s-a realizat şi printr-o abordare inter si transdisciplinară a temelor la 

ora de dirigenţie.  

 

In vederea implicării cât mai active a parinţilor in viaţa şcolii , in cadrul  sedinţelor cu părinţii au fost impărtăşite 

experienţe personale, in această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar si pentru părinţi. 
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Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

 Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind implementarea strategiei 

dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 2019- 2020; 

 Programul activităţilor extrașcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând termene şi 

responsabilităţi; 

  Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

  Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor: lecţii demonstrative, referate informări de specialitate; 

 

ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR 

 

 În  anul şcolar 2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile 

şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul 

relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

 Instruirea prof. diriginți cu privire la organizarea activităților educative școlare si extrașcolare, întocmirea 

documentelor, realizarea fisei psihopedagogie a elevilor si a altor documente necesare dirigintelui. 

 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute au respectat  

Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile elevilor. 

 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat 

şi îndrumat eficient 
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 S-au desfășurat ședințele cu părinții, pe clase, după un program stabilit, în care s-au  prelucrat regulamentele școlare 

(cel general și cel de ordine interioara)   

 

III.   Activitatea Consiliului Elevilor 

 

În ANUL SCOLAR 2019-2020  activitatea Consiliului Elevilor a fost  foarte buna. Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor 

clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat 

propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de 

bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2019-2020. Pentru aceasta s-au 

organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales reprezentanții  pe departamente. 

Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii 

acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru elevii şi-au stabilit o agendă de lucru 

care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi 

conducerea şcolii. 

In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. 

 

IV.    Comitetul de părinţi. 

În luna noiembrie 2019 a avut loc adunarea generală a părinţilor. 
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Pe ordinea de zi a sedintei au fost urmatoarele teme: prezentarea Raportului privind Starea şi Calitatea Învăţămâtului, 

prezentarea unui extras din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului, informare privind rezultatele obţinute 

de elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, în anul şcolar 2019-2020, informare privind situaţia financiară a 

Comitetului Reprezentativ al Părinţilor (Asociaţia de Părinţi şi Profesori), constituirea Comitetului Reprezentativ al 

Părinţilor, prezentarea Metodologiei pentru examenul de Bacalaureat 2020, prezentarea Metodologiei pentru Atestat 2020, 

propuneri pentru Săptămâna „Şcoala Altfel”. 

 
 

V. Activitatea extraşcolară 
 

An scolar 2019-2020 
 

Nr. 
crt 

Tipul activitatii 
 

Scop 
 

Coordonator şi profesori implicaţi 
 

Nr elevi 
implicaţi 

 
1 Proiect CAEM “Limba si 

cultura rusa- un orizont 
deschis. Sa-l cunoastem !” 

Studiul culturii ruse Prof. Ionescu Carmen-Roxana-
director 

Prof. lliescu Dana Gabriela- director 
adjunct 

Prof. dr. Dumitru Emil 
Prof. Schiaua Mariana 

Prof. Radescu Maria 
Prof. Voicu Florina 

Prof. Dumitru Ecaterina-Stefania 

100 

2 Proiect CAER “ Primavara 
Firmelor de Exercitiu “ , 

Facilitarea trecerii 
absolventilor de la scoala la 

Prof. Ionescu Carmen-Roxana-
director 

300 
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editia a XV -a viata active Prof. lliescu Dana Gabriela- director 
adjunct 

Prof. Duta Doina 
Prof. Manole Teia 

3 Proiect CAEM “ Din scoala 
in viata prin firma de 

exercitiu “ 

Facilitarea trecerii 
absolventilor de la scoala la 

viata active 

Prof. Ionescu Carmen-Roxana-
director 

 

300 

4 Proiect CAEM “ Micul 
Intreprinzator “ 

Facilitarea trecerii 
absolventilor de la scoala la 

viata active 

Prof. Ionescu Carmen-Roxana-
director 

 

200 

5 Vizita MUZEUL NATIONAL 
DE ARTA AL ROMANIEI 
“Istoria spusa altfel “ 

Intelegerea necesitatii 
protejarii  si pastrarii 
patrimoniului cultural 

Prof. Costea Crina 30 

6 Proiect START MAJOR Sesiune de training pentru 
cresterea abilitatilor 

antreprenoriale 

Prof. Petrache Anca 
Prof. Necsutu Ioana 
Prof. Barta Mihaela 

26 

7 Proiect “ Sa vorbim despre 
piata financiara ne 

bancara “ 

Imbunatatirea abilitatilor 
antreprenoriale 

Prof.  Baloi Nicoleta 60 

8 Programul SCOALA 
AMBASADOR ( EPAS ) 

Imbunatatirea cunostintelor 
despre Europa si democratia 

europeana 

Prof. Ionescu Carmen-Roxana-
director 

Prof. lliescu Dana Gabriela- director 
adjunct 

Prof. Necula Carmen 
Prof. Necsutu Ioana 

Alina Batariga 
 

1200 

9 Proiect “ Impreuna in 
Europa. Dezvoltare 

Familiarizare cu 
caracteristicile unui stat de 

Prof. Marasoiu Andrei 30 
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durabila si stat de drept “ drept functional 
10 Proiect DEZBATERE PRIN 

ARGUMENTARE 
Dezvoltarea competentelor de 

comunicare 
Prof. Bentz Teodora 

Prof. Carstea Mihaela 
Prof. Matei Andreea 
Prof. Voicu Florina 

25 

11 Proiect CLUBUL DE 
LECTURA “ CARTEA DE 

NISIP “ 

Dezvoltarea competentelor de 
lectura 

Prof. Ionescu Carmen-Roxana-
director 

Prof. lliescu Dana Gabriela- director 
adjunct 

Prof. Bentz Teodora 
Prof. Carstea Mihaela 
Prof. Matei Andreea 
Prof. Voicu Florina 

Bibliotecar Mariana Vasile 
 

60 

12 Proiect educative 
A DOUA SANSA PENTRU 

VIATA 

Educatie non discriminare si 
pro voluntariat 

Prof. Ionescu Carmen-Roxana-
director 

Prof. lliescu Dana Gabriela- director 
adjunct 

Prof. Bentz Teodora 
Prof. Carstea Mihaela 
Prof. Schiaua Mariana 

Prof. Radescu Valentina Maria 
Prof. Matei Andreea 
Prof. Voicu Florina 

120 

13 Proiect ERASMUS + KA1, 
VET, 2019-1-RO01-KA102-

061611 
EXPERIENTA PRIN 

Sporirea capacitatii de 
angajare si imbunatatirea 
perspectivelor de cariera a 
elevilor prin promovarea 

Prof. Ionescu Carmen-Roxana-
director 

Prof. Necsutu Ioana 
Prof. Necula Carmen 

28 



8 

 

PRACTICA invatarii bazate pe munca si 
activitate practica 

Prof. Dobrescu Oana 

14 Proiectului Naţional 
“Adolescenţii, încotro?” 

Constientizarea efectelor 
dependentelor 

Prof. Marasoiu Andrei 
Prof. Bentz Teodora 

 

30 

15 Proiect JUNIOR 
ACHIEVEMENT 

Dezvoltarea abilitatilor 
antreprenoriale 

Prof. Ionescu Carmen Roxana 
Prof. Necsutu Ioana 
Prof. Petrache Anca 

Prof. Pascale Crenguta 
Prof. Dicu Denissa 
Prof. Barta Mihaela 

Prof. Necula Carmen 
Prof. Baloi Nicoleta 

Prof. Dragan Cristina 
Prof. Gogoloi Ioan 

Prof. Florescu Cosmin 
Prof. Hristu Lorena 

 

879 

16 Proiect European “ WALK 
THE GLOBAL WALK “ 

Sustenabilitate Prof. Dicu Denissa 
Prof. Iliescu Dana – director adjunct 

Prof. Necsutu Ioana 
Prof. Pascale Crenguta 

Prof. Ida Sibana 
Prof. Mateescu Andreea 

Prof. Cojocaru Violeta 
Prof. Baloi Nicoleta 
Prof. Dumitru Emil 

120 
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      Parteneriate 2019-2020 
 

Nr. 
crt. 

Partener Perioada 
pentru care s-a 

încheiat 
parteneriatul 

Obiectul parteneriatului 

1 Colegiul de Servicii in Turism “ 
Napoca” in cadrul proiectului “ 

Targul de Primavara al  Firmelor 
de Exercitiu “ , editia a VII-a 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “Targul de 

Primavara al Firmelor de Exercitiu” , editia a VII 

2 Colegiul National “ Petru Rares” 
initiator proiect “ IA ATITUDINE” 

, editia a VII-a 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului “ Ia Atitudine “ 

3 Fundatia Leaders in cadrul 
proiectului “ START MAJOR" 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului “ Start Major “ 

4 Scoala medie cu predare intensiva 

a limbii straine de pe langa 

Ambasada Federatiei Ruse in 

Romania 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si realizarii de activitati 

culturale comune. 

5 CCD – Simpozion “ Romania intre 
Traditie si Modernitate “ editia a 

XII 

2019-2020 Organizarea in comun de activitati stiintifice si metodice 

destinate cadrelor didactice din invatamantul  preuniversitar 

6 Liceul Tehnologic Fetesti 2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “ Primavara 

Firmelor de Exercitiu “ 

7 Fundatia Ecologica Green 

Bucuresti 
2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii Sesiunii 

Nationale de Comunicari a Elevilor „Mens sana in corpore 

sano” editia XX 

8 Scoala Postliceala FEG Bucuresti 2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si realizarii de Cursuri de 
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Prim Ajutor si Educatie  pentru Sanatate 

9 Societatea Nationala de Cruce 
Rosie din Romania –Filiala 

sector 1 

 
2019-2020 

Colaborare in vederea organizarii si realizarii de activitati – 

Proiectul “Craciunul din Cutie “ 

10 Academia de Studii Economice 
din Bucuresti 

2019-2020 Participare activitati comune 

11 Universitatea Dimitrie Cantemir 2019-2020 Prezentare Oferta Educationala , organizare conferinte 
12 Ministerul Apararii Nationale 

,Centrul Militar al Sectorului 1 
2019-2020 Prezentare Oferta Educationala 

13 Scoala Gimnaziala Speciala nr 3 2019-2020 Colaborare in dezvoltarea Strategiei Nationale de „Actiune 

Comunitara” 

14 Colegiul Economic Administrativ 
Iasi 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “ Primavara 

Firmelor de Exercitiu “ 

15 Colegiul Economic Calarasi 2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “ Primavara 

Firmelor de Exercitiu “ 

16 Liceul Tehnologic Topoloveni 2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “ Primavara 

Firmelor de Exercitiu “ 

17 Colegiul Economic “ Maria 
Teiuleanu “ , Pitesti 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “ Primavara 

Firmelor de Exercitiu “ 

18 Liceul Tehnologic Nr 1 
Maracineni 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “ Primavara 

Firmelor de Exercitiu “ 

19 Colegiul Economic Targu –Jiu 2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “ Primavara 

Firmelor de Exercitiu “ 
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20 Colegiul Economic “ Nicolae 
Titulescu “ 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul proiectului de parteneriat “ Targul 

Firmelor de Exercitiu Rivulus Dominarium Tineret “ 

21 Colegiul Economic “ Nicolae 
Titulescu Baia Mare 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor 

educative in cadrul Concursului Regional si Interjudean “ 

Reclama si influenta ei asupra consumatorului “ 

21 Asociatia Scoala de Valori 2019-2020 Cooperarea in vederea organizarii proiectului 
CODERDOJO TECH SCHOOLS 

 
22 Colegiul National “Matei 

Basarab “, 
Asociatia Transcena 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si realizarii de activitati 

culturale comune. 

23 Teatrul C.I. Nottara 2019-2020 Stimularea interesului pentru cultura si arta 
 

24 Liceul Teoretic “ Constantin 
Noica “ , Sibiu 

2019-2020 Cooperarea in vederea organizarii Festivalului Concurs “ 
Les Voyageurs Francophones “ 

25 Colegiul Economic “ Costin C. 
Kiritescu “ 

2019-2020 Cooperarea in vederea organizarii Proiectului 
Educational Regional “ Consumator Informat-

Consumator Castigat “ 

26 Asociatia Regionala de Dezbateri 
, Oratorie si Retorica Muntenia – 

ARDOR 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si realizarii de activitati in 

cadrul CLUBULUI DE DEZBATERI 

27 Colegiul National “ B.P. Hasdeu “ 2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si realizarii de activitati in 

cadrul simpozionului “ Schimb de povesti despre scolile 

noastre” 

28 Fundatia Leaders 2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si realizarii de activitati in 

cadrul proiectului “ Title your career “ 

29 Colegiul Economic “ Virgil 
Madgearu” Galati 

2019-2020 Colaborare in vederea organizarii si realizarii de activitati in 

cadrul Concursului International CONTIC 
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Situatii Excursii si Tabere 
Semestrul I 2019-2020 

 
Nr. 
Crt. 

Data Prof. 
coordonator 

Prof. Însoțitori Traseu Nr. Elevi 

1 12-
13.10.2019 

Moisa Alexandru Moisa Alexandru 
Mezdria Virgil 

Darmon Catalin 

București – Alba Iulia 
- București 

50 

2 19-
20.10.2019 

Moisa Alexandru Moisa Alexandru 
Gogoloi Ioan 

Mezdria Virgil 
Moisa Ioana 

București – Târgu-Jiu 
- București 

46 

3 9-
10.11.2019 

Moisa Alexandru Florescu Cosmin 
Moisa Alexandru 

Mezdria Virgil 
Darmon Catalin 

București – Deva -
Bucuresti 

43 

4 5-
10.01.2020 

Gogoloi Ioan Voicu Florina 
Gogoloi Ioan 

Vasile Paulina 
Ciobanu Mariana 

Pavel Cristina 

București - Sibiu – 
Nădlac – Budapesta – 
Viena – Budapesta – 

Nădlac – Sibiu – 
București 

 

53 

 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de către 

inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii la nivel de municipiu a coordonatorilor 
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educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre unităţile de învăţământ; 

 la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a activităţii educative: Planul 

managerial al coordonatorului educativ, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul 

desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

 s-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale acestora, s-au stabilit 

responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

 s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, s-au creat 

altele noi, facilitându-se astfel mai buna cunoaştere a acestui tip de activităţi; 

 au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor în spiritul 

principiilor şi practicilor europene; 

 a fost asigurat cadrul legal de derulare a activităţilor instructiv-educative; 

 activitatea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Şcolar, au sprijinit dezvoltarea şcolii şi a nivelului relaţional al 

acesteia; 

 implicarea în concursuri şcolare; 

 asigurarea cu manuale si rechizite gratuite; 

 perfecţionarea constanta a întregului personal; 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative ; 

 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 
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 vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

(spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii ); 

 existenţa parteneriatului educaţional cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Consiliul local în vederea 

responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 

 relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente 

favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ; 

PUNCTE SLABE: 

 insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev; 

OPORTUNITĂŢI: 

 iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect; 

 amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare 

internaţională; 

 valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri; 

 deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare  în viaţa comunităţii; 

 existenţa consilierului psihopedagogic în unitate; 

 AMENINŢĂRI: 

 dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;  


