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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIV
ACTIVITATI EDUCATIVE SI EXTRACURRICULARE
ANUL SCOLAR 2009 – 2010

Consilier educativ: Anemaria Cîrlan(semestrul I)
Alina Motea(semestrul II)

Semestrul I
•

Conceperea si redactarea orarului scolii (director adjunct Rosca Amalia)

•

Elaborarea Programului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare şi a Planului managerial al
consiliului pentru proiecte şi programe educative şcolare sau extraşcolare ( consilierul educativ)

•

Întocmirea planificărilor calendaristice pentru orele de dirigenţie (diriginţii).

•

Organizarea Consiliului elevilor prin alegerea reprezentanţilor claselor, respectiv a Comitetului de
conducere a Consiliului ( în semestrul întâi au avut loc lunar întâlniri ale membrilor Consiliului).

•

Organizarea Consiliului elevilor prin alegerea reprezentanţilor claselor, respectiv a Comitetului de
conducere a Consiliului - consilier educativ

•

Organizarea şedinţelor cu părinţii -profesorii şcolii

•

Participarea la consfătuirile consilierilor educativi

•

Organizarea unor acţiuni pentru diseminarea ProiectuluiComenius -„Mon ecole, mon petit univers”–
prof. Amalia Roşca, prof.Anemaria Cîrlan, prof. Codruţa Pohrib , prof Iosif Mogoş

•

Organizarea de lecţii demonstrative la dirigenţie ( clasa a -V-a C, VIII B, X U2 ŞI U3) consilier
educativ şidiriginţii :prof. Carmen Dumitrescu, prof. Elena Popescu, prof Anemaria Cîrlan, prof. Alina
Motea

•
Organizarea de competiţii sportive la nivelul şcolii şi municipale: Crossul Loteriei
Române, Ziua internaţională a mersului pe jos(consilier educativ, prof. Aurelia Gioga, Anişoara Petcu)
•
Participarea la festivalul internaţional pentru copii – 22 – 27 sept.2009 – consilier
educativ, diriginţii claselor V- VI
•
Realizarea de chestionare pentru elevi, părinţi şi profesori ce vizează opinia elevilor
despre orele de dirigenţie, relaţia şcoală – elev – familie. -consilier educativ

•
Organizarea unor lectorate cu părinţii privind orientarea în carieră ( consilier educativ,
consilier psihologic, diriginţii claselor a VIII a
•

Înscrieri la concursuri antidrog – consilier educativ , prof Daniela Charas

•

Parteneriat cu Muzel de istorie Cotroceni – consilier educativ

•
Motea,

Participarea la Marşul tinerilor Bucureşteni – sept 2009 – consilier educativ, Prof. Alina

•

vizită la Muzeul Naţional al Pompierilor : consilier educativ,

•
organizarea unor activităţi: dezbateri, întrecri sportive pentru sărbătorirea Drepturilot
Copilului : consilier educatic, Prof. Aura Gioga, prof. Carmen Dumitrescu
•
Participarea la simpozioane care aveau drept subiect depistarea unor metode şi tehnici noi în
depresia elevilor – consilier educativ
•

Participarea la Târgul Meşteşugarilor - consilier educativ. Prof Aura Gioga

•

Organizarea si desfăşurarea olimpiadelor faza pe şcoala la diverse materii: clasele de liceu (profesorii
şcolii)

•

Colaborarea cu Asociaţia Shotron în vederea realizării activităţii „Shotron pentru copii şi părinţi” ( prof.
Liliana Tomescu)

•

Prezentări de oferte educaţionale ale diferitelor universităţi universităţilor consilier educativ,

•

Efectuarea de proiecte cu tema „Ziua Germaniei” consilier educativ,prof. Carmen Dumitrescu, prof.
Nicoleta Mihai; prof. Daniela Charas )

•

Realizarea proiectului PASCH ( Şcoli Partenere Pentru Viitor ) – prof. Carmen Dumirescu, prof.
Nicoleta Mihai

•

Organizarea de excursii– consilier educativ, diriginţii

•

Vizionarea unor spectacole de teatru, concerte : – consilier educativ, diriginţii

•

Vizite la muzee, expoziţii ( prof. Iosif Mogoş, prof. Daniela Charas, consilier educativ ).

•

Participarea la concursuri de creaţie ( literară , artistică, dramatică , muzicală ) . profesorii de limba şi
literatura română , educaţie plastică şi educaţie muzicală, consilier educativ

•

Realizarea activităţilor privind:
o Educaţia pentru sănătate(Club Educatia pentru Sanatate): consilier educativ, prof Angelica
Mihăilescu, prof Liliana Tomescu, prof, Andreea Cristofor, diriginţii
o Educatie pentru democratie(Club de dezbateri publice in limba engleza (Centrul CARE): elevi
clasele 6-12, Vizita la Parlament, Actiuni de voluntariat: Scoala speciala nr 1, Centru Aurora ) –
consilier educativ, Prof Aura Gioga, prof, Roxana Marin, diriginţii
o Educatie pentru media (Participare la Targul Educational Bucuresti 2009, Club de arte vizuale
Centrul CARE: eleviI claselor 9 – 12, Club de iformatica, Festivalul international de film) –
consilier educativ, prof. Valiana Petrişor, prof. Charas Daniela, diriginţii

•

o
Participarea la concursul inernaţional Winners: matematică, engleză, istorie , română, geografie, ştiinţeconsilier educativ , diriginţii claselor V – VIII şi XI

•

Organizarea de manifestări prijeluite de Ziua Armenilor - consilier educativ, prof. Iosif Mogoş

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizarea unor activităţi tradiţionale ale şcolii:
Halloween Party ( catedra de engleză ),
Balul Bobocilor
91 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918;
Serbarea de Crăciun – „Sărbători şi tradiţii în Europa”- consilier educativ, diriginţii
15 ianuarie –Eminescu – consilier educativ, Prof Mădălina Vlădescu, prof Maria Postu
24 ianuarie – Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza- consilier educativ, prof. Elena Popescu, Prof. Iosif
Mogoş, Prof. Carmen Dumitrescu

Semestrul II
• Întocmirea planificǎrilor calendaristice pentru orele de dirigenţie (diriginţii).
• Sesiuni ale Consiliului elevilor
• Organizarea sedintelor cu parintii - dirigintii scolii
• Vizite la muzee - dirigintii scolii
• Vizionare de spectacole de teatru si opera - dirigintii scolii
• Organizarea de excursii – profesorii scolii
• Realizarea de chestionare pentru elevi, părinţi şi profesori ce vizează opinia elevilor despre orele de
dirigenţie, relaţia şcoală – elev – familie. -consilier educativ
• Participarea la proiectul ”Incluziv”- cu centrul de zi Aurora- prof.Gioga Aurelia
• Voluntariat al elevilor de la clasa 11U3 la Scoala nr.1- prof.Gioga Aurelia
• Organizarea de activitati sportive si participarea competitii sportive - Catedra de educatie fizica
•

Participare la proiectul „Primavara scolilor” coordonator prof. Angelica Mihailescu

• Organizarea Targului de martisor
• Campania „Viata bate iarba” - consilierul educativ
• Participarea la activitatea”Expozitia de martisoare si felicitari realizate de copii” prof.Charas Daniela,
prof.Donisan Duta, prof.Motea Alina.
• Participarea la activitatea ”Cel mai frumos gand pentru mama mea” prof.CojocaruTitu, prof. Vladescu
Madalina, prof.Postu Maria, prof.Motea Alina.
• Activitatea SPRING DAY- prof Maria Postu, prof.Charas Daniela

• Carnaval Fasching - prof.Charas Daniela, prof.Dumitrescu Carmen, prof.Mihai Nicoleta.
• Intalnire intre voluntarii liceului si Asociatia FSA-prof.Motea Alina.
• Participare la actiunile desfasurate de Primaria sector 2 cu ocazia Zilei Europei: prof. Motea Alina, prof.
Cirlan Anemaria.
• Activitatea „Basarabia pamant romanesc” prof. Cirlan Anemaria, prof.Popescu Elena.
• „Ziua Europei” - 9 mai 2010 intalnire cu europarlamentarul Cristian Preda – prof. Cirlan Anemaria,
prof.Mogos Iosif.
• Participare la concursul „Alege!Este dreptul tau” prof.Motea Alina, prof. Angelica Mihailescu,prof.
Charas Daniela.
• Realizarea de expozitii de desene si fotografii realizate de copii prof.Charas Daniela
• Activitatea MEDIA KINDER - concurs de cultura generala - 24.02.2010 , Prof. Dumitrescu Carmen,
Prof.Mihailescu Angelica
• Participare la proiectul “Play Energy” prof.Stoenescu Gabriela, prof.Apostu Floarea, prof.Coţovanu
Sorina, prof.Motea Alina
• Prezentari de oferte educationale:
⋅

Prezentarea elevilor de universitati din Germania care ofera programe de studiu in limba
engleza/germana-16.03.2010. Prezentarea a fost realizata de o reprezentanta Centrului de Informare
DAAD - prof.Dumitrescu Carmen, prof.Mihai Nicoleta, prof.Motea Alina

⋅

Prezentarea elevilor de universitati din strainatate „Caravana LSRS 2010” – de catre Liga studentilor
romani din strainatate – Prof.Nanu Ioana, prof Mogos Iosif, prof.Motea Alina.

⋅

Univesitatea din Salonic, Academia de Studii Economice - Bucuresti

• Prezentare realizata de Bianca Sarbu-Delegatul de Tineret la ONU -18.03.2010- prof Motea Alina
• Participarea la Targul de oferta educationala - profesorii: Charas Daniela, IonescuAnabell, Cotovanu
Sorina, Cirlan Anemari, Motea Alina, Faur Cristiana, Postu Maria, EneMadalina, Serbanescu Ioana.
• Paticipare la Targul Educational”Student la Politehnica” - diriginti claselor a12-a
• Organizarea Zilei Liceului: Cenaclu Literar (Prof. Postu Maria, Prof.Vladescu Madalina), “George
Cosbuc- monografie” Prof.Rosca Teodora,“Ion Barbu”(Prof. Muntean Felicia, Prof. Galbura Dan) “O
alimentatie sanatoasa”(Prof.Popescu Elena, Prof. Donisan Duta), Prezentare de proiecte (Prof. Petrisor
Valiana), Comunicari stiitifice (Prof.Stoenescu Gabriela, Prof.Apostu Floarea, Prof.Cotovanu Sorina),
activitati in cadrul proiectului Comenius (Prof.Rosca Amalia), “Extinctia speciilor”- proiecte
(Prof.Mihailescu Angelica, Prof.Cristofor Andreea), Concurs Mitologie (prof.Balasa Paula), “BerlinQuiz”(Prof. Andrei Florea, Prof. Dumitrescu Carmen, Prof. Mihai Nicoleta), Club “Anime”- 9U2(Prof.
Revei Cristina), Lectie concurs 10U2(Prof. Cirlan Anemaria) “Bolile umane”- Concurs (Prof.Tomescu
Liliana) “Ziua parcurilor nationale”(Prof. Paunescu Florina), Expozitie de pictura si foto(Prof. Charas
Daniela), Expozitie desene(Prof. Revei Cristina),Expozitie foto(Prof. Gioga Aurelia), Targ de prajituri si
bratari.(Prof Popescu Mihaela), activitati sportive(catedra de sport), activitati ecologice in curtea

liceului(Prof. Riegler Corneliu), Grupul vocal (Prof. Stoian Mariana), piesa de teatru “The Brocelet”Brainstorming Drama Group(Prof. Buciu Ilinca), poezii cantece dansuri (Prof. Rizescu Prof. Popescu
Elena. Prof. Stoian Mariana, Prof. Gioga Aurelia, Prof. Petcu Anisoara Prof. Cirlan Anemaria, Prof.
Popescu Mihaela, Prof. Donisan Duta).

