
ANEXA 1 O activitate de succes Şcoala altfel Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

 

Fişa de activitate 

 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ: 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi/  

Centrul Judeţan de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi 

 

Adresa completă 

Iaşi, Bd. Socola Nr. 110 

 

Nr. de telefon/fax 

0232 267696 
Site şi adresă poştă electronică 

cjraeiasi@yahoo.com, cjappiasi@yahoo.com, www.cjrae-iasi.ro 

 

Nivelul de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, liceal 

 

Numărul cadrelor didactice: 96 

 

Coordonatorii activităţii (nume şi prenume, funcţie, date de contact): 

VLASIE Elena Manuela, director CJRAE Iaşi, 0727 971328 m_vlasie@yahoo.com  

HARDULEA Anca, coordonator CJAPP Iasi, 0741 504121, ancahardulea@yahoo.com  

 

1.Titlul proiectului:  

AVANPREMIERĂ PENTRU CARIERĂ – festivalul filmelor de prezentare a unităţilor 

de învăţământ liceal şi profesional din judeţul Iaşi 

 

2. Domeniul în care se încadrează proiectul:  

Domeniul consiliere şi orientare 

3. Scopul proiectului 

CJRAE/ CJAPP Iaşi urmăresc să ofere o imagine obiectivă asupra serviciilor educaţionale 

oferite de unităţile de învăţământ liceal de la nivelul judeţului Iaşi şi să dezvolte în rândul 

beneficiarilor abilităţi decizionale bazate pe informaţii pertinente, complete, coerente. 

 

4. Obiectivele educaţionale 

 Documentare, informare privind oferta de servicii educaţionale liceale 

 Abilitarea tinerilor din unităţile şcolare liceale în elaborarea de materiale de promovare a 

şcolii pe care o reprezintă 

 Consilierea elevilor în alegerea şcolii prin servicii de consiliere oferite de specialişti, profesori 

consilieri şcolari 

 Consultanţă acordată părinţilor, cadrelor didactice în orientarea elevilor 

 

5. Elevi participanţi: număr total de participanţi 

-150 elevi din clasele IX-XII din unităţi de învăţământ  liceal din judeţul Iaşi 

- 200 elevi de clasa a VIIIa din unităţi de învăţământ gimnazial şi liceal din judeţul Iaşi 

- 26 cadre didactice coordonatori ai echipajelor 

- 26 profesori consilieri şcolari, membrii ai echipajelor 

- 10 profesori consilieri şcolari însoţitori ai participanţilor din unităţile şcolare gimnaziale 

mailto:cjraeiasi@yahoo.com
mailto:cjappiasi@yahoo.com
mailto:m_vlasie@yahoo.com
mailto:ancahardulea@yahoo.com


 

 

6.Durata şi locul desfăşurării activităţii finale: 8 aprilie 2015, 11.00 – 14.00, 3 ore, Colegiul 

Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, Sala de festivităţi 

 

7. Descrierea activităţii 

Organizatorul (CJRAE/ CJAPP) informează prin mijloace variate unităţile de învăţământ cu 

privire la acţiune. Participanţii la acţiune îşi desemnează profesorul coordonator precum şi 

componenţa echipei de elaborare a filmului de prezentare a unităţii de învăţământ. Filmul de 

maximum 4 minute, cu titlul „Fii elev în şcoala mea”,   promovează imaginea liceului, oferta 

educaţională şi de pregătire profesională, resursele, proiectele, rezultatele deosebite, va 

surprinde viziunea elevilor despre şcoala pe care o prezintă şi va constitui rezultatul final al 

eforturilor echipei de lucru. Filmele realizate au fost  încărcate până la data de 6 aprilie 2015 

ora 12.00 pe site-ul www.youtube.com, din momentul postării putând  fi vizionate pe galeria 

video aflată la adresa www.cjrae-iasi.ro 

Juriul Festivalului, format din profesorişi elevi din Consiliului Judeţean al Elevilor Iaşi, au 

analizat calitatea materialelor prezentate.  

Lansarea filmelor a fost moderată de elevi din Consiliul Judeţean al Elevilor Iaşi şi a permis 

prezentarea echipajelor, a filmelor realizate, premierea acestora. 

 

8. Rezultate obţinute 

Ca urmare a derulării proiectului elevii participanţi au demonstrat abilităţi de elaborare a 

materialelor vizuale de prezentare a unităţii liceale, de gândire critică şi creativă, de lucru în 

echipă, de cooperare, de comunicare asertivă şi persuadare. În acelaşi timp beneficiarii direcţi, 

elevii, precum şi cei indirecţi, părinţii,  au beneficiat de documentare şi informare privind 

oferta de servicii educaţionale liceale. Materialele vizuale reprezintă o resursă valoroasă în 

orientarea carierei elevilor. 

 

9. Elevii participanţi şi-au exprimat dorinţa de continuare a acţinunii, atât din perspectiva 

promovării propriului liceu într-o altă maineră cât şi din perspectiva informării şi orientării 

şcolare în rândul beneficiarilor de clasa a VIIIa, elevii prezenţi urmînd să disemineze 

informaţiile la nivelul şcolilor din care provin. 

 

10.Motivaţia propunerii activităţii ca fiind o activitate de succes 

Activitatea valorifică eforturile depuse de toţi actorii educaţionali în spiritul informării şi 

orientării vocaţionale a tinerilor.  

Activitatea a atins toate obiectivele propuse dezvoltând în rândul participanţilor abilităţi de 

elaborare a materialelor de promovare, ataşamentul şi mândria de a aparţine unei comunităţi 

educaţionale, de a promova în faţa unui public numeros reuşita echipei de lucru precum şi a 

unităţii de învăţământ căreia îi aparţin. În ceea ce priveşte beneficiarii, elevi de clasa a VIIIa, 

s-a constatat o implicare activă în receptarea produselor fapt ce creează premisele diseminării 

informaţiilor la nivelul unităţilor de învăţământ din care provin. 

Activitatea s-a desfăşurat într-o manieră activă, atractivă, permiţând manifestarea 

originalităţii, creativităţii, spiritului critic, spiritului de echipă. 
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