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Str. Nicolae Beldiceanu nr.23
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INFORMARE PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE
ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012
1. Analiza SWOT a activităţii educative de la nivelul unităţii şcolare
PUNCTE TARI:
- modalităţi alternative de educaţie reflectate de activităţi extracurriculare diverse la
nivelul
şcolii şi la nivelul claselor de elevi;
- valorificarea experienţei personale a elevilor in activitătile educative ;
- alternarea formelor de organizare a activitătii : frontal, perechi, grupuri mici, individual
- prin activităţile educative nonformale se crează o diversitate de experienţe de învăţare;
- utilizarea metodelor interactive de învăţtare ;
- alternarea diverselor roluri ale cadrului didactic si asumarea de diferite roluri de către elevi
generează, în cadrul activităţilor educative, asumări de roluri si dezvoltarea competenţtelor de
autoevaluare a propriei contributii a elevilor implicaţi.
- responsabilizarea Consiliului Şcolar al Elevilor în problemele specifice şcolii.
- colaborarea cu partenerii educaţionali de la nivel local sau naţional: Poliţia Fălticeni, I.S.U.
Suceava, cabinetul de consiliere psihopedagogica al şcolii, cabinetul medical al scolii, comitetul
de parinti, primăria Fălticeni, Şcoala nr.6 « Ioan Ciurea », Organizaţia « Salvaţi copii », filiala
Suceava, Grădiniţa cu program prelungit nr.4 « Pinocchio »Fălticeni, Biblioteca « Eugen
Lovinescu »Fălticeni, etc.
- cresterea acentuata a numărului de cadre didactice şi elevi care participă la
activităţile educative propuse in Calendarul activitatilor educative al şcolii sau la diversele
proiecte si concursuri propuse de ISJ-Suceava si MECTS
PUNCTE SLABE
- descreşterea interesului elevilor şi a familiei faţă de activităţile educative şi
extracurriculare precum si minimalizarea importanţei acestora;
- responsabilizarea Consiliului elevilor în problemele specifice şcolii

OPORTUNITĂŢI
- colaborarea cu :
a) psihologul şcolar, dna Anechiforesei Lăcrămioara -analiza mediului educaţional; realizeaza
permanent consilierea în vederea carierei elevilor din clasele terminale a VIII-a, consilierea
elevilor şi părinţilor pentru prevenirea violenţei în rândul copiilor; etc.
b) familiile elevilor:
- şedinţe;
- lectorate
c) Politia de Proximitate în înlăturarea cauzelor absenteismului/ abandonului şcolar/
delincventei juvenile/consumului de substante etnobotanice
d) cabinetul medical al scolii pentru activitati de prevenire a imbolnavirilor, respectarii regulilor
de igiena , prevenirea consumului de alcool, tutun etc.
- colaborarea cu mass-media în scopul popularizării rezultatelor şcolii;
- responsabilizarea unor instituţii locale pentru a veni în sprijinul şcolii;
-implicarea elevilor în procesul decizional .
AMENINŢĂRI
- oferta negativă a străzii si a mass-media reflectată în lipsa de interes faţă de
învăţătură şi activităţile educative;
- motivarea financiară slabă;
- scăderea capacităţii familiilor de a susţine pregătirea şcolară a elevilor.
2. Activitatea educativă desfăşurată în cadrul comisiei metodice a diriginţilor
În anul şcolar 2011-2012 , activitatea din cadrul comisiei metodice a profesorilor diriginţi a avut
în vedere îmbunătăţirea calităţii activităţii educative. S-a urmărit:
- Studierea şi aplicarea documentelor referitoare la activitatea educativă
- Stabilirea tematicii orelor de dirigenţie în conformitate cu principalele componente
ale educaţiei şi activităţii educative extraşcolare
- Completarea caietului dirigintelui
- Aplicarea regulamentului de ordine interioară.
În semestrul I , în cadrul comisiei metodice a diriginţilor, s-a desfăşurat activitatea „Tradiţii şi
obiceiuri de Crăciun” în decembrie 2011, propusă de prof. Luncăniţa Maria la clasa a VII-a B.
În semestrul al II-lea s-a desfăşurat activitatea cu tema „Modelul meu” în februarie 2012,
propusă de prof. Nastasă Anca, diriginte la clasa a VIII-a B.

3. Programe şi proiecte din domeniul educaţiei nonformale
-

Programe artistice, expoziţii, concursuri, organizate sub îndrumarea profesorilor şi
învăţătorilor cu ocazia Zilei şcolii în februarie 2012.
Concursuri desfăşurate în octombrie 2011 cu ocazia Halloween-ului, coordonate de
profesorii de limba engleză
Serbări pe clase, program cu obiceiurile de iarnă la Primărie – decembrie 2011.
Activităţi specifice dedicate Unirii pe 1 decembrie 2011 şi 24 ianuarie 2012.
Serbări pe clase cu ocazia zilei de 8Martie.
Activităţi în are liber şi serbări pe clase cu ocazia zilei de 1 Iunie.

4. Rezultate obţinute la concursurile extraşcolare conform CAE anual
Nr. Poziţia din
Crt CAE
.

1.

2.

3.

4.

Evenimente
naţionale…

Denumirea
concursului/festivalulu
i
(conform CAE anual)

Premii obţinute

I
3

„Toamna, prietena
copiilor” (concurs
judeţean de creaţie
plastică)- coord.
Prof.înv.primar
Suliman Carmen-cls I
SBS
„Sărbătoarea
1
crizantemelor”
(concurs internaţional
de creaţie plastică)coord. Prof.înv.primar
Suliman Carmen cls I
SBS
„Prietenia” (concurs
naţional de creaţie
plastică)- coord.
Prof.înv.primar
Suliman Carmen cls I
SBS
„Mărţişoare şi ouă roşii
noi am pregătit”
(concurs naţional de
creaţie plastică)- coord.

II
1

III
1

M

1

1

2

1

PS

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Prof.înv.primar
Suliman Carmen cls I
SBS
„Odată ca niciodată”
(concurs internaţional
de creaţie plastică)coord. Prof.înv.primar
Suliman Carmen cls I
SBS
„Învierea în culori”
(concurs internaţional
de creaţie plastică)coord. Prof.înv.primar
Suliman Carmen cls I
SBS
„Simfonii de
primăvară” (concurs
naţional de creaţie
plastică)- coord.
Prof.înv.primar Cozma
Marcela-cls.a III-a B
„Work and
creation”(concurs
internaţional) )- coord.
Prof.înv.primar Cozma
Marcela cls.a III-a B
„Zâmbet pentru
Europa”coord.prof.înv.primar
Buduşanu Olimpia
„Equinox” ”coord.prof.înv.primar
Buduşanu Olimpia
„Simfonii de
primăvară”(concurs
naţional de creaţie
artistică)coord.prof.înv.primar
Filipciuc Gabriela
„Zâmbet pentru
Europa” )coord.prof.înv.primar
Filipciuc Gabriela
„Învierea în

1

Suliman
Teodor

Bujor Iustina

Bocan
ci
Iulian
Zancu
Dana
Lăcătuşu
Daria
Lehaci
Irina
Lazăr
Alexandra

Anechiforesei
Ştefana

1

2

1

2

1

Ivan Ana

Gorenco

14.

15.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

culori”(concurs
internaţional de ceraţie
plastică)-înv.Ivanov
Paulina
„Peştişorul de aur” )festival de folclor
înv.Ivanov Paulina
„Peştişorul de aur” )festival de folclorînv.Săvoaia Iuliana,
Pavel Lucica

Maria

„Moldovă mândră
grădină”-concure
interjudeţean de dans înv.Săvoaia Iuliana,
Pavel Lucica
„Şezătoarea copiilor”
înv.Săvoaia Iuliana,
Pavel Lucica

Formaţia
de jocuri
populare
bărbăteşti

„Culorile toamnei”prof.Ciocoiu Maria ,
Ilişescu Delia
„O, ce veste
minunată”-concurs
naţional, Sântana, Arad
-inst.Dulgheriu Sabina
„Vin
sărbătorile”(concurs
naţional Bacău) inst.Dulgheriu Sabina
„Zâmbet pentru
Europa”-înv.Axinte
Nicoleta
„Magia mărţişorului”concurs naţional”înv.Axinte Nicoleta
„Simfonii de
primăvară”-concurs
naţional de creaţie
plastică-”-înv.Axinte
Nicoleta

Georgiana

Gorenco
Georgiana
Formaţia
de jocuri
populare
bărbăteşti

Grupu
l de
băieţi

Formaţia de
jocuri pop.
mixte
Formaţia de
jocuri
populare fete

Formaţia de
jocuri
populare
mixte

Moraru Ioana

Pavăl
Andreea
Teşu
Fabiana
Lucrare
colectivă

Mînecan
Flavius
Nistor Daria

4

1

1

Grădinaru
Rareş
Teşu
Fabiana

1

1

5.Proiecte desfăşurate în parteneriat
Nr.
Crt
.

Denumirea
proiectului

1.

„Şansa de a dărui”- local
prof.înv.primar
Filipciuc Gabriela

2.

„Magia
mărţişorului”
prof.înv.primar
Filipciuc Gabriela

naţional

3.

„Activităţi
educative şi
distractive”
prof.înv.primar
Filipciuc Gabriela
„Muncă şi creaţie”
prof.înv.primar
Buduşanu Olimpia
Concursul naţional
„Piciul”

naţional

„O absenţă în
minus, o şansă în
plus”prof.psihopedagog
Anechiforesei
Lăcrămioara

local

4.

5.

6.

Nivel de
desfăşu
rare

Perioada
Număr de Parteneri
de
participa
desfăşurare nţibeneficia
ri
Copii de
Grădiniţa Specială
la
Grădiniţa
specială

Şcoala nr.1 Fălticeni

2-6 aprilie
2012

local

naţional

noiembriedecembrie
2011
Anul şcolar
2011-2012

Elevii
clasei a
IV-a B

Editura Edu
Târgu Mureş

Elevii
clasei I
SBS

Şcoala nr.9 „Ion
Creangă Suceava
Asociaţia pentru
tineret Piciul, Piteşti
Centrul jud.de
resurse şi asistenţă
educaţională Suceava
Şcoala nr.3 „Mihail
Sadoveanu”Fălticeni

Rezultat
e
obţinute

Expoziţie
cu
vânzare
la
„Târgul
cadourilo
r de
mărţişor
”
3 premii
I la
secţiune
a
mărţişoa
re, 2
premii I
la
secţiune
a
felicitări

7.

„Prietenie fără
bariere”prof.psihopedagog
Anechiforesei
Lăcrămioara,
prof.înv.primar
Filipciuc Gabriela

local

Anul şcolar
2011-2012

8.

„Singur acasă” ”prof.psihopedagog
Anechiforesei
Lăcrămioara

local

Anul şcolar
2011-2012

9.

„Pentru o şcoală
nonviolentă” ”prof.psihopedagog
Anechiforesei
Lăcrămioara,
prof.Iuliana Iacob
„Numai poetul…”prof.Duduman
Angelica,
prof.Pintilii Alina
„Fii tu
însuţi.Trăieşte-ţi
viaţa”
„Prietenia”înv.Axinte Nicoleta

local

Anul şcolar
2011-2012

local

Ianuarie
2012

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

„Vin sărbătorile”inst.Dulgheriu
Sabina
„O, ce veste
minunată”
inst.Dulgheriu
Sabina
„Prietenia suflet şi
cuvânt”
inst.Dulgheriu
Sabina
„Cu Europa …la
joacă”
inst.Dulgheriu
Sabina

naţional

local

Centrul jud.de
resurse şi asistenţă
educaţională Suceava
Şcoala nr.3 „Mihail
Sadoveanu”Fălticeni
Grădiniţa specială
Salvaţi Copiii Suceava
Poliţia mun.Fălticeni
Elevii cu
Centrul jud.de
părinţi
resurse şi asistenţă
plecaţi în educaţională Suceava
străinătat Şcoala nr.3 „Mihail
e
Sadoveanu”Fălticeni
38 de
Centrul jud.de
elevi din
resurse şi asistenţă
clasele
educaţională Suceava
şcolilor
Şcoala nr.3 „Mihail
partenere Sadoveanu”Fălticeni
Elevi ai
claselor
V-VIII

Şcoala nr.6 „Ioan
Ciurea”Făltceni

Elevii
claselor a
VIII-a
Elevii
clasei I A

Organizaţia „Salvaţi
copiii”, filiala Suceava

Decembrie
2011

Elevii
clasei I B

Grădiniţa cu program
prelungit
„Licuricii”Fălticeni
Şcoala nr.1 Pânceşti,
jud.Bacău

Decembrie
2011

Elevii
clasei I B

Grupul şcolar
Sântana, jud.Arad

Elevii
clasei I B

Colegiul Naţonal
„Nicu Gane”
Biserica
Sf.Pantelimon
Fundaţia pt.evaluarea
competenţelor în
educaţie
Editura Diana

Elevii
clasei I B

17.

18.

„Cu Europa …la
joacă”euroşcolarul
-prof.Ciocoiu
Maria, Ilişescu
Delia
„Vionicel”
prof.Ciocoiu Maria,
Ilişescu Delia

Elevii
clasei a
III-a SBS

Fundaţia pt.evaluarea
competenţelor în
educaţie
Editura Diana

Elevii
clasei a
III-a SBS

SC.Nova Educaţional
Editura Scolastico

Alte instituţii partenere:
Prof.înv.primar Suliman Carmen
- Şc.”Al.Ivasiuc” Baia Mare
- Şc.”B.P.Haşdeu”Iaşi
- Şc.nr.8 Piatra Neamţ
- Şc.Pildeşti-Cordun, jud.Neamţ
- Grup şcolar “N.Bălcescu”Flţmânzi, Neamţ
- Şc. “Ion Creangă”Suceava
- C.N.”L.Rebreanu”, Bistriţa
- Şc.”Ion Creangă” Cluj
Înv.Axinte Nicoleta
- Grădiniţa specială Fălticeni
- Editura Edu Târgu Mureş
- Şcoala nr.1 Fălticeni
Asociaţia ghizilor din Bucovina, Rădăşeni, jud.Suceava
5. Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii
Programul educaţional şi concursul naşional « Şcoli pentru un viitor verde »-coor.prof.Şandru
Tatiana
Proiectul educaţional « În slujba naturii-anotimpuri şi vieţuitoare” –coord.prof.înv.primar
Suliman Carmen, partener Scoala Bogdan Petriceicu Haşdeu, Iaşi
Proiectul de implicare socială « Let’s do it Romania”-coord.prof.Şandru Tatiana
6. Activităţi pentru timpul liber
Tabăra şcolară „Cangurul” Straja Hunedoara-prof.Ţipău Adrian, însoţitor al grupului de elevi din
judeţul Suceava
Excursie Fălticeni-Cheile Bicazului-Humuleşti- prof.înv.primar Buduşanu Olimpia
Excursie la Iaşi „Să ne cunoaştem valorile culturale , istorice şi turistice”-prof.înv.primar Filipciuc
Gabriela

Excursie Fălticeni-Iaşi- prof.înv.primar Cozma Marcela
Excursie Mălini-Baia-prof.Iacob Iuliana
Vizite la Colegiul Agricol Fălticeni, muzeul „Ion Irimescu”, muzeul „Mihai Băcescu”-prof.Iacob
Iuliana
Drumeţii la Cimitirul evreiesc, la Casa memorială „M.Sadoveanu”-prof.Iacob Iuliana
Excursie tematică „Iaşul-centru de cultură”- ÎNV.Săvoaia Iuliana, Pavel Lucica
Excursie Fălticeni-Cacica -Suceava-înv.Ivanov Paulina
Excursii la Iaşi şi la Putna-prof.Ciocoiu Maria, Ilişescu Delia
Excursie pe traseul Fălticeni-mănăstirea Neamţ-inst.Dulgheriu Sabina
Excursie la Ilişeşti şi în nordul Bucovinei-înv.Axinte Nicoleta
Vizită la Muzeul Apelor . –înv.Olariu Ileana
Drumeţie la Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” . înv.Olariu Ileana
Vizită la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” . înv.Olariu Ileana
Vizionare spectacole de teatru şcolar . înv.Olariu Ileana

7. Campanii de prevenire şi educaţie a elevilor şi părinţilor
În anul şcolar 2011-2012, ca urmare a colaborării fructuoase dintre conducerea şcolii, cadre
didactice, Poliţia Fălticeni, Jandarmeria Fălticeni, nu au avut loc acte de violenţă semnificative în
şcoala noastră. La prima oră de dirigenţie s-a prezentat elevilor şi părinţilor Regulamentul de
Ordine Interioară .Fiecare elev a semnat un proces verbal. De-a lungul anului şcolar s-au
desfăşurat diverse proiecte educative de prevenire a actelor de violenţă.

TITLUL
PROIECTULUI

PERIOADA DE
DESFĂŞU RARE

Alcoolul
pragul între
decenţă şi
delicvenţă în
rândul
minorilor

Septembrie
2011

„ Să spunem
NU violenţei”

Octombrie 2011

TIPUL
PROIECTUL
UI

Proiect
educativ

Proiect de
intervenţie

GRUP
ŢINTĂ

NR. DE
PARTICIPANŢI

- elevi ai
claselor
I-VIII

100 elevi

- elevi ai
claselor
I-VIII

-9 elevi
-6 părinţi

ACTIVITĂŢI

- au fost prezentate
materiale cu caracter
preventiv şi s-au
distribuit pliante în
rândul elevilor. Au
fost prezentate
următoarele aspecte:
abandonul şcolar,
frecvenţa la cursuri,
circulaţia pietonilor,
respectarea
regulamentului
şcolar, alcoolul şi
tutunul în şcoală.
- consilierea
individuală şi de grup a
elevilor
- discuţii cu părinţii
- dezbateri cu părinţii
pe această temă
- consilierea
individuală cu părinţii

PARTENE
RI

REZULTATE

Poliţia
municipiu
lui
Fălticeni
(ag. şef
Mihai
Mitu)

Îmbunătăţir
ea
relaţiilor:ele
v-elev;elevpărinte;elev
-profesor
Diminuarea
comportam
entelor
agresive

- părinţi
- diriginţi
învăţători
- consilier
educativ

Îmbunătăţir
ea
relaţiilor:ele
v-elev;elevpărinte;elev
-profesor
Diminuarea
comportam
entelor
agresive

„Violenţa
naşte
violenţa”

Noiembrie 2011

„Agresivitatea
în şcoală.
Tendinţe în
manifestări”

OctombrieDecembrie 2011

Studiu
sociologic

- elevi ai
claselor
aVII-a şi
aVIII-a

Aprilie 2012

Proiect de
prevenire şi
informare

- elevi ai
claselor
aVII-a şi
aVIII-a

,,Traficul de
persoane nu
iartă ,, .

Proiect
educativ

- elevi ai
claselor
I-VIII

100 elevi

- confecţionarea unui
număr de 151 de afişe
pentru distribuirea lor
în şcoli
- organizarea unor
dezbateri pe teme
privind
violenţa,prevenirea
delicvenţei,consumulu
i de droguri
- prezentarea unei
sesiuni de comunicări
pe tema violenţei în
şcoală de către elevii
implicaţi în proiect
- premierea celor mai
reuşite referate
- prezentarea unei
piese se de teatru pe
tema toleranţei faţă
de victimele violenţei
- organizarea unei
mese rotunde la
sfârşitul proiectului.

prof.psiho
log,
S.A.M.:Pr
euteşti
profesori
- diriginţi
învăţători
- părinţi

identificare
a elevilor
care sunt
predispuşi
la comiterea
de acte de
violenţă
- informarea
a 300 de
elevi privind
consecinţel
e violenţei
în mediul
şcolar
- consilierea
elevilor
diminuarea
numărului
de elevi cu
comportam
ent violent

16 elevi

- anchetă sociologică
pe bază de chestionar
- dezbateri pe tema
agresivităţii şi violenţei
în şcoală

Inspector
atul de
Poliţie
Judeţean
Suceava
profesorii
diriginţi

Evidenţiere
a cauzelor şi
condiţiilor
favorizante
pt.
dezvoltarea
comportam
entului agresiv

100 elevi

Sub îndrumarea
domnului Moisoiu
Mihai Marius din
cadru IPJ Suceava şi a
inspectorului de
specialitate Laura
Sadler a avut loc o
activitate de prevenire
si informare a elevilor
cu privire la traficul de
persoane.

IPJ
Suceava
Profesori

Îmbunătăţir
ea
relaţiilor:ele
v-elev;elevpărinte;elev
-profesor
Diminuarea
comportam
entelor
agresive

Coordonator pentru programe şi proiecte educative,

Prof. Nastasă Anca

