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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE 

 ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

I. OBIECTIVE URMĂRITE 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare. 

b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-

curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative. 

c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de 

învăţare. 

d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii 

rezultatelor învăţării. 

e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şextraşcolare 

prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, 

absenteism şi analfabetism 

f. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva 

valenţelor educaţiei de impact. 

 

II. ACTIVITATEA DE PROIECTARE  ŞI  PLANIFICARE  

 

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

1. Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind 

implementarea strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 

2018- 2019; 
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2. Programul activităţilor extrascolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând 

termene şi responsabilităţi ; 

3. Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

4. Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor: lecţii demonstrative, referate 

informări de specialitate ; 

III. PROMOVARE 

 S-au actualizat punctele de informare din unitate ; 

 S-au popularizat  aspecte din munca elevilor în cadrul expoziţiilor  organizate în şcoală 

din septembrie până în februarie. 

IV. ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR 

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2018-2019 cu un 

efectiv de 4 cadre didactice.  

Nr. 

crt. 

Diriginți 

Nume, prenume 

Grad didactic Clasa 

1. Dani Klára Gradul I  V-a 

2. Palkó Anna  Definitivat VI-a 

3. Péter Zoltán Gradul I VII-a  

4. Kovaci Karoly Gradul II VIII-a 

 

 În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, 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. 

 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând 

tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative. 
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 Instruirea prof. diriginţi cu privire la organizarea activităților educative școlare și 

extrațcolare, întocmirea documentelor, realizarea fiței psihopedagogice a elevilor şi 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 

 S-au desfăşurat şedintele cu părinţii , pe clase, după un program afişat, în care s-au  

prelucrat regulamentele şcolare (cel general şi cel de ordine interioară)   

 S-au semnat contractele de parteneriat cu părinţii şi diferite insituţii. 

 În ultima săptămână a semestrului I s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a 

analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în 

ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la 

finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare 

speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

 În clasele a V-a și a VI-a profesorii diriginți au aplicat programul nou.  

 

Program de activitate al comisiei metodice a profesorilor diriginți 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Mod de realizare Perioada Responsabil 

1. Analiza activității educative din 

anul școlar 2017-2018 

Dezbatere 19 septembrie 

2018 

Dani Klára 

Diriginții claselor 

V-VIII 

2. Constituirea Comisiei metodice a 

diriginților, stabilirea planului de 

activitate pentru anul școlar 2018-

2019 

Dezbatere 19 sptembrie 

2018 

Diriginții claselor 

V-VIII 

3. Mapa dirigintelui: 

Diseminarea informațiilor primite 

la Consfătuirea județeană  

Stabilirea de comun acord a orelor 

de consiliere pentru părinți, 

tematica acestora 

Masă rotundă 19 septembrie 

2018 

Diriginții claselor  

V-VIII 

4.  Dă Block agresivității, și glumele 

dor. Stop Cyberbulling! 

Masă rotundă 2 noiembrie 

2018 

Dani Klára 

diriginții claselor 

V-VIII 
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5. Activități de prevenire și 

intervenție în cazul 

absenteismului  

Masă rotundă – 

distribuirea și 

prezentarea 

materialelor 

Activități derulate 

de diriginți în 

cadrul orelor de 

consiliere și 

orientare 

2 noiembrie 

2018 

Dani Klára 

Diriginții claselor 

V-VIII 

6.  Jocuri dinamice în activitatea 

instructiv - educativă 

Lecție 

demonstrative, 

activități 

interactive 

14 mai  

2019 

Szalánszki Judit 

Profesorii diriginți, 

directorul unității 

7. Relație școală - familie Monitorizarea 

respectării 

Regulamentului de 

Ordine interioară  

permanent Dani Klara, 

responsabil comisie 

metodică 

8.  Evaluarea activității comisiei 

metodice a diriginților  

Masă rotundă, 

dezbatere 

10 iunie 2019 Diriginții claselor 

V-VIII 

 

III. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

Anul şcolar 2018-2019 

Nr. 

crt. 

Activitatea propusă Mod de evaluare  Participanţi Data şi locul 

desfăşurării 

1. Festivitate de deschidere a 

noului an școlar 

Festivitate Cadre didactice, elevi, 

părinți 

10 septembrie, curtea 

școlii, Șc. Gimn. 

”Szikszai Lajos”, Școala 

Primară Valea Pomilor 

2. Țesutul la război Vizitarea expoziției 

țesăturilor realizate  

în cadrul 

programului  

,Țesutul la război” 

– Centrul Turistic 

Valea – Pomilor 

Învățătoarele  

Elevii claselor preg.-IV 

21 septembrie 

Centrul Turistic Valea-

Pomilor 

 

3. Ziua Internațională a 

Educației 

Cântări de cântece 

populare, 

compunere, desene, 

recitări, activități 

sportive, lucru 

manual, expoziție 

Profesorii, învățătoarele, 

clasele preg.-VIII 

5 octombrie, Șc. Gimn. 

”Szikszai Lajos”, Școala 

Primară Valea Pomilor 
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4. Cum să ajutăm persoanele 

vârstnice? 

Activități de 

voluntariat 

Elevii claselor V-VIII 

Persoanele vârstnice din 

sat 

1-31 octombrie  

Valea Pomilor 

Șamșud 

5. Ziua Internațională a 

Persoanlor Vârstnice 

(1octombrie) 

Program artistic Primăria Șamșud 

Biserica Șamșud 

Elevii claselor V-VIII 

Profesorii și învățătorii 

14 octombrie 

Casa de cultură 

Șamșud 

6. Ziua Europeană împotriva 

traficului de Persoane 

Dezbateri, acțiuni 

de informare 

Elevii claselor V-VIII 

Profesorii diriginți 

18 octombrie, 2018 

Șc. Gimn. ”Szikszai 

Lajos” 

7. Luminația- 1 noiembrie ” Program artistic – 

cântece și recitări 

Elevii claselor V-VIII, 

Prof. de muzică și limba și 

lit. maghiară 

Biserica Reformată, 

Biserica Baptistă 

Primăria Șamșud 

1 noiembrie, Biserica 

Reformată Șamșud 

8. ”Furulyás Palkó” – 

Teatru de păpuși 

Teatru de păpuși Teatrul Podium Oradea 

Elevii claselor preg.-IV 

8 noiembrie 2018 

Casa de cultură Șamșud 

9. Ziua școlii 

Concurs comemorativ 

„Szikszai Lajos” 

Concursuri, 

expoziții, jocuri 

sportive, ateliere 

Profesorii, învățătoarele, 

Elevii claselor preg.-VIII 

Sponsor: Fundația 

Communitas 

23 noiembrie 2018,  

Șc. Gimn. ”Szikszai 

Lajos” 

10. Ziua Națională a 

României 

Program literal 

artistic 

Expoziție de 

desene 

Clasele V-VIII 

Profesor de limba și 

literatura română 

1 decembrie 

Șc. Gimn. ”Szikszai 

Lajos” 

11. ”În așteptarea lui Moș 

Crăciun” 

Atelier de lucru, 

Confecționare și 

oferire daruri 

Părinții, educatoarele, 

învățătorii, preșcolaii și 

elevii claselor Preg. –I V  

Școala Primară Valea 

Pomilor, Grădinița 

Șamșud 

Șc. Gimn. ”Szikszai 

Lajos” 

12. Concurs de ortografie 

„Fűrkész” 

Concurs de 

ortografie 

Învățătoarele, clasele 

preg.-IV 

Decembrie,  Sărmășag 

13. Săptămâna ”Să știi mai 

multe, să fii mai bun 

Excursie, expoziție, 

cântări, recitări, 

vizite etc.  

Elevii claselor V-VIII 

Profesorii și învățătorii 

17-21 decembrie 2018 

Școala Primară Valea 

Pomilor, Șc. Gimn. 

”Szikszai Lajos” 

14. Exercițiu practic de 

simulare privind 

pregătirea pentru 

apărarea împotriva 

incendiilor 

Exercițiu practic de 

simulare 

Elevii claselor preg.-VIII 

Profesorii și învățătorii  

Partener: Michelin 

România SA, punct de 

lucru Zalău 

17 decembrie 2018 

Școala Gimn. ”Szikszai 

Lajos” 
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15. Cadouri pregătite 

persoanelor vârstnice 

Vizitarea 

persoanelor 

vârstnice, realizare 

cadouri 

Elevii claselor V-VIII 

Consilier educativ 

Părinții și persoanele 

vârstnice din sat 

18 decembrie 2018 

Șamșud 

Valea Pomilor 

16. Lângă bradul de Crăciun-

sărbătoarea Nașterii 

Domnului 

Program artistic Preșcolarii, clasele Preg.-

VIII, părinții, profesorii, 

învățătoarele,  

Sponsor, partener: 

Primăria Șamșud 

20 decembrie, 2018 

Casa de Cultură Șamșud 

17. Olimpiadele școlare-faza 

pe școală 

Teste, punctaj Profesorii 

Elevii claselor V-VIII 

Decembrie-Ianuarie, 

Șc. Gimn. ”Szikszai 

Lajos” 

18. Eminescu și eternitatea Recital de poezii 

Prezentare Power-

Point 

Prof. de limba română 

Elevii claselor V-VIII 

15 ianuarie 2019 

Șc. Gimn. ”Szikszai 

Lajos” 

19. A Magyar Kultúra Napja 

Előadó: Marosán Csaba, 

Humor az irodalomban-A 

humor játék 

Recital, Festivitate Elevii claselor III-VIII 

Invitat: Marosán Csaba 

22 ianuarie 2019 

Casa de cultură Șamșud 

 

20. ”Carnavalul copiilor” Bal mascat, seară 

distractivă, 

concursuri 

Învățătoarele, profesorii, 

clasele preg.-VIII, 

educatoarele și preșcolarii, 

Părinții elevilor 

26 Februarie, Șc. Gimn. 

”Szikszai Lajos”, Școala 

Primară Valea Pomilor, 

Grădinița Valea Pomilor 

și Șamșud 

21. 8 Martie, Ziua 

Internațională a Femeii 

Serbare, 

confecționare de 

cadouri, felicitări 

Educatoarele, 

învățătoarele, diriginții, 

preșcolarii și clasele preg.-

VIII 

 

8 martie, Grădinița 

Șamșud, Șc. Gimn. 

”Szikszai Lajos”, Școala 

Primară Valea Pomilor, 

Grădinița Valea Pomilor 

22. Ziua Națională a 

Maghiarilor 

Program artistic Primăria Șamșud, 

prof. de muzică, lb. și lit. 

Maghiară 

Elevii claselor preg. -VIII 

15 martie, Casa de 

cultură, Șamșud  

23. ”Zâmbet pentru zâmbet” Proiect educativ ISJ Sălaj 

Școala de la Jebucu 

CJRAE 

Primăria Șamșud 

2 aprilie, 2019 

Jebucu 

24. Ziua Pământului Activități dedicate 

Pământului 

Primăria Șamșud 15-18 aprilie 2019 

25. Ziua copilului Jocuri, concursuri Diriginții claselor V-VIII, 

învățătoarele, clasele 

preg.-VIII, educatoarele, 

Primăria Șamșud, 

31 mai, Șc. Gimn. 

”Szikszai Lajos”, Școala 

Primară Valea Pomilor, 
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Părinții Grădinița Șamșud, 

Grădinița Valea Pomilor 

26. Program artistic la 

sfârșitul anului școlar 

Program artistic Învățătoarele, 

educatoarele, profesorii, 

clasele preg.-IV 

14 Iunie, Șc. Gimn. 

”Szikszai Lajos”, Școala 

Primară Valea Pomilor 

 

PROIECTE  DERULATE ŞI ÎN CURS DE DERULARE: 

Studiu psihoeducațional: Percepția cadrelor didactice privind adaptarea școlară a 

copiilor/elevilor cu părinți plecați în srăinătate 

Proiect educațional ALWAYS: ”Despre pubertate” – Informarea și conștientizarea elevilor 

asupra regulilor de igienă feminină și îngrijire personală 

Activități de prevenire și intervenție în cazul absenteismului 

Educația e șansa ta! – proiect educativ de prevenire a absenteismului școlar 

S.O.S. N.S.P.!  - Consumă adevărul! Proiect de prevenire a traficului și a consumului de NSP 

 

PUNCTE TARI: 

- Diversitatea programului de activități educative 

- Mediatizarea activităților extrașcolare și extracurriculare în comunitate prin spectacole, 

recitaluri, concursuri, competiții pentru elevi 

- Relaționarea cu conducerea unității și cu Poliția locală în vederea prevenirii unor eventuale 

abateri disciplinare sau comportamentale grave 

- Planificarea și dezbaterea temelor despre violență la fiecare clasă 

- A fost asigurat cadrul legal de derulare a activităților educative 

 

PUNCTE SLABE:  

 

- Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un  

parteneriat eficient şcoală-familie 

- Dificultăți în a identifica și aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism 

școlar la clasele din învățământul obligatoriu 

- S-au înregistrat abateri disciplinare ale elevilor, soldate cu scăderea notei la purtare 

- S-a înregistrat un număr mare de absențe nemotivate, în ciuda demersurilor demonstrative 
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OPORTUNITĂŢI: 

- Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Căminul cultural); 

- Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

- Cursuri de formare pe teme educative;  

- Realizarea parteneriatului scoala-parinti prin Comitetul de parinți pe școala 

 

AMENINŢĂRI: 

- Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă educaţională ridicată; 

- Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

- Riscul abandonului școlar ca urmare a plecării părinților la muncă în străinătate 

- Creșterea numărului de elevi care provin din familii dezorganizate cu implicații nefavorabile 

asupra evoluției personalității elevilor 

- Creșterea numărului de părinți care muncesc în străinătate și au copiii lăsați la bunici sau rude 

- Reținerea unor elevi de a participa la ședințe de consiliere individuală. 

- Numărul mare de emisiuni și publicații care promovează  violența și care au un impact negativ 

asupra elevilor 

PLAN DE MĂSURI 

Măsuri pentru eliminarea punctelor slabe și prevenirea eventualelor probleme care pot 

apărea în cursul anul școlar 2018-2019 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Pregătirea elevilor la 

nivelul standardelor 

de calitate. 

Includerea cadrelor didactice la 

diferite cursuri de perfecționare 

 

Domokos Erika permanent 

Realizarea unei legături eficiente 

cu părinți, consilierea lor în 

probleme educative 

 

Diriginții și 

învățătoarele 

permanent 

Comunicarea standardelor 

educative propuse la nivelul 

școlii, atât părinților cât și elevilor 

 

Director conform plan 

de activitate 
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Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaționale ale elevilor 

și îmbinarea activităților 

curriculare cu cele 

extracurriculare 

Dani Klara conform plan 

de activitate 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Îmbunătăţirea stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Stabilirea măsurilor disciplinare 

la nivelul școlii  

 

Consiliul 

profesoral 

Ianuarie-

februarie 

Urmărirea zilnică a elevilor cu 

probleme disciplinare 

 

Diriginții și 

învățătoarele 

permanent 

Întărirea legăturii cu factorii 

educaționali la nivel de comună: 

Primăria, Poliția, Biserica 

 

Director 

 

permanent 

Consilierea elevului la Cabinetul 

de asistență psihopedagogică 

Consilier școlar săptămânal 

(marți și joi) 

 

 

 

3. 

 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Folosirea metodelor și 

procedeelor activ - participative 

Profesorii și 

învățătoarele 

permanent 

Accentuarea activităților 

diferențiate cu elevi 

Profesorii și 

învățătoarele 

permanent 

Folosirea eficientă a bazei 

didactico – materiale ale școlii 

Profesorii și 

învățătoarele 

permanent 

Folosirea aparaturii și tehnicii 

moderne și integrarea acestora la 

lecții 

Profesorii și 

învățătoarele 

când este 

cazul 

 

 

4. 

Monitorizarea 

şi 

controlul 

activităţii 

pentru creşterea 

calităţii procesului 

instructiv-educativ 

Sporirea numărului de asistențe la 

lecții 

Director 

 

permanent 

 

Interasistențe între colegi Director permanent 

Monitorizarea și evaluarea 

activității personalului în 

concordanță cu rezultatele 

obținute 

Director permanent 

 

 

 

Director,                                                                                                        Consilier educativ,  

Szabó Lajos Otelló                                                                                                Dani Klára 


