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III.MANAGEMENTUL CALITATII  

   

   

CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ  

 STRUCTURILE INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE ALE ȘCOLII 

Conform Legii nr.1/2011, Legea Educatiei Naționale , la începutul anului școlar 2017-2018, au fost constituite urmatoarele structuri 

manageriale:  

Consiliul de Administrație, organ de conducere, alcătuit din :  

 4 membri ai școlii.  

 1reprezentantul Primarului  

 2 membrii ai Consiliului Local Bragadiru  

 2 membrii reprezentanţi ai părinţilor  

Consiliul Profesoral, format din 47 de cadre didactice.  

Comisiile metodice :   

  - Comisia  metodică  a  învăţătorilor  

  - Comisia metodică Limbă şi Comunicare;  

  - Comisia metodică Matematica și Științe;  

  - Comisia metodică Om şi Societate-Arte-Educație Fizică;  

  - Comisia CEAC  

  - Alte comisii.  

 Școala Gimnazială Nr.1 Bragadiru este singura unitate școlară de stat cu personalitate juridică de pe raza orașului Bragadiru, fără structuri 

arondate.  

  Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele curriculumului național, ţinând cont de corelarea 

obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi al celui teritorial, cu cele specifice unităţii de învăţământ, pe baza 

documentelor curriculare oficiale. 

Documentele de proiectare a activităţii pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe:  
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 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificarile şi completarile ulterioare; ROFUIP nr.5079/2016 cu modificarile şi completarile 

ulterioare;  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Nationale;  

 Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

 Noul Curriculum Naţional;  

 Regulamentul Intern al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bragadiru.  

ACTIVITĂŢI PRIORITARE 

Priorităţile activităţii de management din perspectiva standardelor de  calitate în educație au fost:  

• şcolarizarea copiilor de vârsta școlară;  

• creşterea  calității demersului instructiv-educativ centrat pe elev, care să ofere șansa formării şi dezvoltării competențelor fiecărui elev al 

școlii;  

• formarea, perfecționarea și dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice pentru creșterea calității actului didact ic și creșterea 

șanselor de succes egale, ale elevilor;  

• dezvoltarea parteneriatelor cu agenţi din comunitate pentru optimizarea educației elevilor;  

• asigurarea şi modernizarea continuă a bazei materiale a şcolii, pentru creșterea capacitații instituționale;  

 

Organizarea compartimentelor unitații noastre s-a făcut pe baza aprobării în C.A. a organigramei școlii:  
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Au fost proiectate următoarele documente:  

• Planul de dezvoltare instituţională al Școlii (2017-2021);  

• Plan managerial 2017-2018 ;  

• Planul operaţional 2017-2018;  

• Planificările anuale şi semestriale; 

• Planul operaţional al  activităţilor extracurriculare;  

• Regulamentul Intern;  

• Proiectul de  buget pentru anul 2018; 

Repartizarea responsabilităţilor în C.A. 

Principalele responsabilități ale membrilor din C.A. sunt: 

 Păun Ionela -responsabil de procesul de învățământ;  

 Nicolae Ioana/Danalachi Denise -responsabili de activitatea educativă şi responsabil cu notarea rítmica şi frecvența la clasele V-VIII;  

 Proșcan Laura- responsabil de activitatea educativă şi responsabil cu notarea ritmică şi frecvența la cls. P-IV;  

 Epure Dumitru-responsabil cu informarea Primarului în legătură cu dezvoltarea infrastructurii școlare şi a procesului instructiv-educativ;  

 Dumitru Adrian - responsabil cu informarea Consiliului Local în legătură cu procesul instructiv –educativ;  

 Conea Romică - responsabil cu informarea Consiliului Local în legătură cu dezvoltarea infrastructurii școlare;  

 Buzică Valentina - responsabil cu informarea Consiliului Reprezentativ al Părinților în legătură cu dezvoltarea infrastructurii școlare;  

 Postelnicu Florin- responsabil cu informarea Consiliului Reprezentativ al Părintilor în legătură cu procesul instructiv-educativ.  

STRUCTURI ADMINISTRATIVE ŞI PERSONAL DIDACTIC-AUXILIAR 

 1. SECRETARIATUL 

A  desfășurat  următoarele activități:  

 înscrierea copiilor de vârsta școlară în baza de date;  

 normarea posturilor; 

 întocmirea foilor matricole, a statelor de plată, eliberarea adeverințelor etc.  

 completarea carnetelor de muncă şi a registrelor matricole;  

 eliberarea şi echivalarea certificatelor de studii; 

 operarea în cataloagele şi registele matricole a  elevilor transferați;  
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 întocmirea documentelor solicitate de autoritațile locale şi naționale.  

 transmiterea informaţiilor  către personalul şcolii  

 2. CONTABILITATEA 

A derulat următoarele activități:  

• urmărește săptămânal și lunar cheltuielile bugetare pe articole şi alineate conform bugetului aprobat.  

• face achiziții de bunuri şi materiale numai pe baza referatelor de necesitate supervizate de CFP şi de către conducere conform OMF 

1792/2002, a legii 500/2002 si Legii Managementului Instituțiilor Publice de Cultură cu modificările şi completările ulterioare.  

• întocmeste ştatele de funcții şi statele de plată cu modificările apărute,conform legilor în vigoare;  

• întocmeste lunar notele contabile;  

• întocmește şi verifică documentele depuse de către salariații unității către decontare a ordinelor de deplasare şi a decontului lunar a 

transportului de către cadrele didactice navetiste;  

• întocmește ştatele de plată a burselor;  

• întocmește balanțele sintetice şi analitice lunar;  

• întocmește lunar situația cu privire la distribuirea în școală a produselor : corn şi lapte;  

• întocmește bugetul de venituri și cheltuieli anual și la fiecare rectificare bugetară;  

• întocmește contul de execuție al bugetului local trimestrial şi anual;  

• întocmește contul de execuție al bugetului de stat trimestrial și anual;  

• întocmește situația fluxurilor de trezorerie;  

• întocmește bilanțul contabil;  

• efectuează verificarea inventarierii  

3.BIBLIOTECA 

Biblioteca funcţionează  într-un spatiu restrâns (12 mp), fără sală de lectură.  

Activitatea bibliotecii a constat în urmatoarele:  

• înscrierea elevilor în registrul bibliotecii;  

• recondiționarea volumelor deteriorate;  

• distribuirea manualelor școlare gratuite: învătământ primar şi gimnaziu;  

• întocmirea împreună cu cadrele didactice a fișelor de lectură suplimentară;  

• întocmirea fișelor pentru cititori;  
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• completarea documentației specifice bibliotecii;  

• asigurarea bunei funcţionări a procesului de împrumut al cărților;  

• îndrumarea elevilor pentru întocmirea unor portofolii.  

 Zone de îmbunătățit:  

• actualizarea fondului de carte;  

• modernizarea infrastructurii bibliotecii.  

4 . ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 

Activitatea administratorului de patrimoniu a constat în:  

 administrarea clădirii şi a bazei maetriale  

 toate utilitatile si serviciile din cadrul unitatii de invatamant 

 planificarea si coordonarea activitatii administrative 

 ordinea şi curăţenia care trebuie să fie in instituţia de învăţământ, în grupurile sanitare, etc .  

 răspunde de inregistrarea şi mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum şi de casarea acestora cu toate acţiunile conexe 

(dezmembrare, valorificare,etc.)  

 

 ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

Personalul de întreținere şi îngrijire este format din cinci femei de serviciu (trei angajate de școală și două de Primărie).  

 Personalul de serviciu își desfașoară activitatea în trei ture. Din cauza creșterii populației școlare volumul de muncă este din ce în ce mai 

mare. Pregătirea sălilor pentru a doua zi se face până la ora 21.00.  

 Fochistul desfăşoară activităţi specifice postului. 

 Paza pe timpul nopţii este asigurată de doi paznici care asigură paza şi securitatea şcolii în intervalul orar 19.00-7.00 

 

NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bragadiru dispune de două niveluri de învățământ: 

A. Învațământul  primar, alcătuit din 24 de clase după cum urmează: 

• Clasele pregătitoare: 6 

• Clasele  I: 5 

• Clasele a II-a: 4 

• Clasele a III-a:5 
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• Clasele a IV-a: 4  

  

B. Învațământul secundar inferior (gimnazial), alcătuit din 14 clase după cum urmează: 

• Clasele a V-a: 3 

• Clasele a VI-a: 4 

• Clasele a VII-a:3 

• Clasele a VIII-a: 4 

 

RESURSE UMANE 

PERSONALUL DIDACTIC 

Personalul didactic a fost format din:  

   

 Comisia Învățătorilor: 12 cadre didactice cu gradul I, 2 cu gradul II, 3 cu definitivat, un debutant şi 4 fărăb studii de specialitate. 

 Comisia Limbă şi Comunicare: 8 cadre didactice, 1 cadru didactic cu doctorat,  1 cadru  didactic cu gradul  I, 2 cu gradul II, 2 definitivat 

şi doi debutant.   

 Comisia Matematică şi Știinte: 10 cadre didactice,8 cu gradul I, 2 cu definitivat. 

 Comisia Om şi Societate – Arte, Ed. Fizică şi Sport: 9 cadre didactice,5 cu gradul didactic I, 1 cu gradul II, 2 cu definitivat şi un debutant 

   

PERSONALUL  DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic a fost  format din:  

 1 post de secretar;  

 1 post de contabil;  

 1 post de bibliotecar;  

 1 post de administrator de patrimoniu 

 5 posturi de îngrijitor (3 școală+2 Primărie) 

 1 post de fochist;  

 2 posturi de paznic 
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BAZA MATERIALĂ 

Se compune din:  

 clădire alcatuită din trei corpuri, cu  15 săli de clasă și 3 laboratoare (transformate în săli de clasă)  

 laborator de informatică dotat cu 30 de calculatoare noi 

 două terenuri de sport, unul nefuncțional datorită construcției clădirii noii școli 

 un teren agricol, de 2 ha  

Zone de îmbunătățit: 

 extinderea spațiului școlar destinat sălilor de clasă 

 construirea unei săli de sport, dotarea corespunzătoare 

 reamenajarea curţii şcolii  

EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

MANAGEMENTUL PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE  

OFERTA CURRICULARĂ 2017-2018 

Curriculumul şcolar este curriculumul național pentru învățământul primar şi gimnazial. 

Curriculumul la decizia școlii a fost alcătuit din următoarele opționale:  

 

Comisia metodică – MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

Nume şi prenume 

cadru didactic 

Materia predată  Opţional propus Clasele  Perioada 

VRABIE 

LUMINIŢA  

IONIŢĂ MARIA  

MATEMATICĂ  PAŞI SPRE 

PERFORMANŢĂ  

a VIII a  

a VII a 

1 an Şcolar 

CHIOREAN 

MIRELA 

EDUCAŢIE 

TEHNOLOGICĂ  

PRIETENUL MEU 

CALCULATORUL 

a VI a, a 

VII a 

1 an Şcolar  

 

Comisia metodică – OM ȘI SOCIETATE 
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Nume şi prenume 

cadru didactic 

Materia predată  Opţional propus Clasele  Perioada 

Nicolescu Anişoara  GEOGRAFIE Istoria şi geografia 

locală  

a V-a  1 an 

Şcolar  

 

REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII 

 

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ/CLASE 

LIMBA ROMÂNĂ 

 

 
 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

MIHUŢ D. SCARLAT A. CĂRBUNARU C. BARONESCU I. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
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LIMBI MODERNE 

                         ENGLEZĂ                                                                                                       FRANCEZĂ 

          

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

                                        MATEMATICĂ                                                                                          FIZICĂ  
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DANALACHI D. TECUCIANU D. 
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5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 
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CĂPĂŢÎNĂ M. CĂRBUNARU C. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
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18 

20 

IONIŢĂ M. BONDOC M. VRABIE L. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

DRAGOMIRESCU L. STOIAN M. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
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                                     CHIMIE                                                                                                                  BIOLOGIE  

                    
 

OM ȘI SOCIETATE 

                                  ISTORIE                                                                 EDUCAŢIE SOCIALĂ/CULTURĂ CIVICĂ  
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SAVU F. PĂUN I. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 
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10 

0 
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10 
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18 

ZAMFIR I. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

SĂILĂ  A. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

SĂILĂ A. RĂDUCANU A. ŞTEFANA V. DUMITRU R. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
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GEOGRAFIE 

 

 

ARTE-EDUCAȚIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

EDUCAŢIE PLASTICĂ                                                                                         EDUCAŢIE MUZICALĂ 
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DUMITRU O. NICOLESCU A. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 
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10 
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TĂNASE G. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
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                     EDUCAŢIE FIZICĂ                                                                                                        RELIGIE 

                   
 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ                                                        OPŢIONAL PRIETENUL MEU,CALCULATORUL 
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DUMITRU G. 
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5-5.99 
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ENULESCU V. TECUCIANU D. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
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CHIOREAN M. 

<5 

5-5.99 

6-6.99 
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10 
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CHIOREAN M.  

<5 

5-5.99 

6-6.99 

7-7.99 

8-8.99 

9-9.99 

10 
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INFORMATICĂ ŞI TIC 
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CHIOREAN M. 
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SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII PE ŞCOALĂ 

                  

 

PRIMAR 

               

1072 1002 

ELEVI ÎNSCRIŞI 

ELEVI 
PROMOVAŢI 

ELEVI 
ÎNSCRIŞI 

52% 

ELEVI 
PROMOVAŢI 

48% 

673 659 
ELEVI ÎNSCRIŞI 

ELEVI PROMOVAŢI 

ELEVI 
ÎNSCRIŞI 

51% 

ELEVI 
PROMOVAŢI 

49% 
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GIMNAZIU 

                

 

ELEVI CU SITUAȚIA NEÎNCHEIATĂ 

 

           
 

 

386 343 ELEVI ÎNSCRIŞI 

ELEVI 
PROMOVAŢI 

ELEVI 
ÎNSCRIŞI 

53% 

ELEVI 
PROMOVA

ŢI 
47% 

0 

10 

20 

30 

40 

INV. PRIMAR INV. GIMN. TOTAL 

12 

21 
33 INV. PRIMAR 

INV. GIMN. 

TOTAL 
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ABSENTEISMUL 

           

 

 

ABSENTEISMUL 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

      

25560 

9148 

16412 
ABSENŢE 

MOTIVATE 

NEMOTIVATE 

ABSENŢE 
50% 

MOTIVATE 
18% 

NEMOTIVAT
E 

32% 

1238 

5121 
6359 MOTIVATE 

6359 NEMOTIVATE 

6359 
MOTIVATE 

19% 

6359 
NEMOTIVAT

E 
81% 
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ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

          
 

STAREA DISCIPLINARĂ       STAREA DISCIPLINARĂ 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR. MEDII LA PURTARE                                      ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL. MEDII LA PURTARE 

 

 

                  

7910 
11291 19201 MOTIVATE 

19201 NEMOTIVATE 

19201 
MOTIVATE 

41% 

19201 
NEMOTIVAT

E 
59% 

0 
100 
200 
300 
400 
500 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
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MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI, EXAMENE NAŢIONALE 

ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE PENTRU EVALUAREA NAŢIONALĂ 2017-2018 

La limba romană s-a organizat un program de pregătire suplimentaraă a elevilor de clasa a VIII-a. În aceste ore de pregătire 

suplimentară au fost urmărite atât aprofundarea materiei cât şi remedierea nivelului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi 

pentru pregatirea examenului de Evaluare Natională.  

  

Pregatirea suplimentară s-a realizat conform graficului: 

  

Clasa a VIII- a  A  : marti  -    13,00  - 14,00         ( prof. Bronescu Ileana) 

Clasa a VIII- a  D  :   vineri-    13,00  - 14,00        ( prof. Scarlat Andreea) 

Clasa a VIII- a  C  :  marti  -    13,00  - 14,00         ( prof. Carbunaru Catalina )  

  

      La matematică s-a organizat  un program de pregătire a elevilor. În aceste ore de pregătire suplimentară au fost urmărite atât 

aprofundarea materiei cât şi remedierea nivelului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi pentru pregatirea examenului de 

Evaluare Nationala.   

Pregatirea suplimentara s-a realizat conform graficului: 

   

Clasa a VIII- a  A  : vineri -     13,00  - 14,00   ( prof. Vrabie Luminita)  

Clasa a VIII- a  B  :  vineri -     13,00  - 14,00          ( prof. Ionita Maria)  

Clasa a VIII- a  C  :  joi  -    13,00  - 14,00        ( prof. Bondoc Mihaela )  
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REZULTATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ CLASA A VIII –A 

1. SITUAŢIA STATISTICĂ 
Disciplina Înscrişi Prezenţi Eliminaţi Absenţi Cerinţe 

speciale 

Situaţia pe tranşe de note 

1- 

1,99 

2- 

2,99 

3- 

3,99 

4- 

4,99 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 

10 

Limba şi 

literatura 

română 

68 68 0 0 0 0 0 2 3 8 9 13 15 16 2 

Matematică 68 68 0 0 0 1 4 10 15 23 2 7 3 3 0 

Limba 

materna 

__________ 

- - - - - - - - - - - - - - - 

          LIMBA ROMÂNĂ    -92,64%                                                              MATEMATICĂ-55,88% 

 

                                    

 

68 63 NR. TOTAL ELEVI 

PROMOVATI 

68 

38 NR. TOTAL 
ELEVI 

PROMOVATI 
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OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

TABEL NOMINAL CU SITUAȚIA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA PE ȘCOALĂ  

NR. 

CRT.  

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT  

CLASA / 

REGIM 

NORMAL  

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI  

PUNCTAJ 

OBȚINUT  

PROFESORUL 

CARE PREDĂ 

LA CLASĂ  

1. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VIII a  Obagiu Mario  64  Danalachi 

Denise-Iuliana 

2. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VIII a  Dumitrascu 

Gabriela  

68  Danalachi 

Denise-Iuliana 

3. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VIII a  Marin Ioana-

Gabriela  

75  Danalachi 

Denise-Iuliana 

4. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VIII a  Matei 

Antonia-

Maria  

85  Danalachi 

Denise-Iuliana 

5. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VIII a  Iorga Maria-

Alexandra  

85  Danalachi 

Denise-Iuliana 

6. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VIII a  Dinu Oana 

Alexandra  

73  Danalachi 

Denise-Iuliana 

7. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VIII a  Dragusin 

Andrei- Ionut  

88  Danalachi 

Denise-Iuliana 

8. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Ceausu Mario 

Florin  

69  Danalachi 

Denise-Iuliana 
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9. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Toma 

Alexandru 

Antonio  

71  Danalachi 

Denise-Iuliana 

10. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Spataru 

Gabriel  

91  Danalachi 

Denise-Iuliana 

11. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Vintu Andrei  57  Danalachi 

Denise-Iuliana 

12. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Matei Vanessa 

Aylin  

78  Danalachi 

Denise-Iuliana 

13. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Radulescu 

Ana-Maria  

85  Danalachi 

Denise-Iuliana 

14. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Penciu David  85  Danalachi 

Denise-Iuliana 

15. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Trasnitu 

Daniel  

91  Danalachi 

Denise-Iuliana 

16. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Munteanu 

Daria Maria  

78  Danalachi 

Denise-Iuliana 

17. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Georgescu 

Bianca  

66  Danalachi 

Denise-Iuliana 

18. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Staicu Maria 

Alexandra  

61  Danalachi 

Denise-Iuliana  
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19. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Mihut Ana  73  Danalachi 

Denise-Iuliana  

20. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Saila Timeea  94  Danalachi 

Denise-Iuliana  

21. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Lolea Bianca 

Maria  

49  Danalachi 

Denise-Iuliana  

22. Scoala Gimnaziala 

Nr. 1 Bragadiru  

a VII a  Burloi 

Alexandru 

Octavian  

71  Danalachi 

Denise-Iuliana  

 

TABEL NOMINAL CU SITUAȚIA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, ETAPA LOCALĂ 

NR. 

CRT.  

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT  CLASA / 

REGIM 

NORMAL  

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI  

PUNCTAJ 

OBȚINUT  

PROFESORUL CARE PREDĂ 

LA CLASĂ  

1  Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bragadiru  a VII-a Penciu David  81  Danalachi Denise-Iuliana 

2  Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bragadiru  a VII-a Rădulescu Ana-Maria  90  Danalachi Denise-Iuliana 
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3  Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bragadiru  a VII-a Săila Timeea  80  Danalachi Denise-Iuliana 

4  Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bragadiru  a VII a  Spătaru Gabriel  78  Danalachi Denise-Iuliana 

5  Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bragadiru  a VII a  Trăsnitu Daniel Adrian  80  Danalachi Denise-Iuliana  

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAȚI LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADEI DE LIMBA ENGLEZĂ 

NR. 

CRT.  

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT  

CLASA / 

REGIM 

NORMAL  

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI  

PUNCTAJ 

OBȚINUT  

PROFESORUL 

CARE PREDĂ 

LA CLASĂ  

1  Scoala 

Gimnaziala Nr. 

1 Bragadiru  

a VII-a Rădulescu Ana-

Maria  

90  Danalachi 

Denise-Iuliana  

 

Olimpiade/concursuri  Etapa județeană Etapa națională Îndrumător  

Limba și literatura 

română 

Mențiune-elevă Trif Maria 

Dumitra, VA 

Mențiune-elevă Mihuț Ana, VIIB 

 Mihuț Daniela 
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Baronescu Ileana 

Religie  Premiul I- elevă Mihuț Ana, VIIB 

Mențiune-elevă Manolache Maria, 

VIIIA 

 

Mențiune- elevă Mihuț Ana, VIIB 

 

Mihuț Daniela 

 

Concurs interdisciplinar 

Cultură și spiritualitate 

românească 

Premiul I- elevă Mihuț Ana, VIIB 

 

Premiul special -elevă Mihuț Ana, 

VIIB 

 

Mihuț Daniela 

               Baronescu Ileana 

Lectură  Mențiune-elevă Trif Maria 

Dumitra, VA 

 

Mențiune-elevă Mihuț Ana, VIIB 

 Mihuț Daniela 

 

Baronescu Ileana 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE 

,, LIMBǍ SI COMUNICARE” 

 

               In contextul actual, cand are loc un proces intens de innoiri substantiale in sistemul educational, analizele periodice pe care le efectuam 

au drept scop stabilirea situatiei reale si a masurilor ce se impun pentru depasirea disfunctionalitatilor ce pot aparea in procesul instructiv-

educativ. 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

1.1 Realizarea documentelor de proiectare managerială 
Activitatea managerială desfăşurată în anul şcolar 2017-2018 a avut la bază următoarele acte normative şi documente (baza conceptuală): 
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 Legea Educației Naționale nr. 1 /2011 și subsecvențele legii 

 Curriculum Naţional, Planul Cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar; 

 Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003- modificat în 2005); 

 U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii în învăţământ ; 

 H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finanţarea învăţământul preuniversitar de stat; 

 Normele de protecţia muncii; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Raportul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov privind analiza învăţământului. 

 

Acţiuni prioritare 
            Comisia metodică ,,Limba si comunicare” a fost constituită in anul scolar 

2017-2018 dintr-un efectiv de 8 cadre didactice .Comisia si-a desfăsurat activitatea pe baza unui program la care si-au adus contributia toti 

membri si a avut urmatoarele obiective: 

 Proiectarea activitătii didactice pe baza noului curriculum si a planificării calendaristice întocmite de Ministerul Educatiei si a 

indicatiilor primite de la Inspectorul  scolar de specialitate; 

 Întocmirea modelelor de teste initiale , sustinerea testelor în urma recapitularării cunostintelor dobândite anterior, analiza rezultatelor si 

luarea deciziilor de recuperere, ameliorare si dezvoltare; 

 Elaborarea si aprobarea planului managerial pentru anul scolar 2017-2018 si a Programului de activităti pe semestre; 

 Predarea si însusirea cunostintelor folosind metode activ-participative; 

 Integrarea elevilor cu probleme comportamentale , sociale sau de promovare a clasei prin colaborarea cu consilierul şcolar; 

 Pregătirea elevilor pentru Evaluarea Nationala, concursurile si olimpiadele scolare; 

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice. 

La nivelul comisiei s-au procurat materialele care contribuie la desfăsurarea optimă a activitătilor, precum si documente curriculare oficiale, 

manuale, auxiliare curriculare. 

Toate aceste obiective au fost îndeplinite , asigurând elevilor un climat favorabil, o bună pregătire, o perfectionare continuă a cadrelor 

didactice, o colaborare eficientă cu părintii si comunitatea locală. 

1.2. Autoevaluarea activităţii manageriale 

Evaluarea întregii activităti a comisiei a avut ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în care elevul devine partener în 

educatie, implicându-se în actul propriei instruiri. A fost stimulată autoevaluarea atât pentru cadrele didactice cât si pentru elevi. Fisele de 

autoevaluare au stat la baza stabilirii calificativelor anuale. 
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Din analiza activităţii manageriale se desprind următoarele (SWOT): 

 

Puncte tari: 

 Personal didactic calificat în proportie de 100 % ; 

 Oferta curriculară bună; 

 Relatii bune de colaborare între sefii de catedră si membrii comisiei metodice; 

 Climat optim stimulativ în cadrul scolii; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continua; 

Întocmirea testelor iniţiale, susţinerea şi luarea deciziilor corespunzătoare pentru asigurarea de cunoştinţe solide tuturor elevilor si in 

directia stimularii si invatarii eficiente 

 Implicarea responsabil a cadrelor didactice în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse, existând o bună colaborare între membrii 

comisiei 

 Eficienta strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea in adoptarea stilurilor de predare 

 Utilizarea metodelor activ-participative care implică direct elevul în dobândirea noilor cunoştinţe 

Folosirea tehnologiei informatiei in predare / invatare 

Desfăşurarea activităţilor extraşcolare care implică întreaga comunitate şi asigură promovarea imaginii şcolii, precum şi dezvoltarea 

armonioasă a elevilor 

Procent mare de participare la concursurile scolare 

 Transparenta actiunilor întreprinse. 

 

Puncte slabe: 

 Lipsa recompenselor pentru activitătile de exceptie realizate în cadrul comisiei 

 Spatiu de scolarizare insuficient ceeea ce duce la imposibilitatea desfăsurării orelor în cabintele de specialitate 

 Lipsa dotarilor necesare pentru exersarea tuturor aspectelor limbilor romana si moderne, in vederea unui invatamant performant 

 

Oportunităţi: 

 Cadre didactice calificate, titulare care asigură continuitatea şi se implică în mod activ la îmbunătăţirea calităţii procesului educativ 

Colaborarea intre ariile curriculare ce are ca rezultat largirea orizonturilor de cunoastere pentru elevi, abordarea interdisciplinara a 

materiei 

Extinderea utilizarii metodelor moderne de predare si evaluare  

 Existenţa unui consilier şcolar în ajutorul elevilor cu probleme 

Organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse. 
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Ameninţări: 

 Numărul mare de elevi cu probleme de comportament / imitarea unor comportamente violente 

 Exodul elevilor capabili de performanta spre alte scoli (din Bucuresti) 

 Multitudinea ofertelor de activităţi, ceea ce  duce la suprasolicitare 

 Neimplicarea unor părinţi în educaţia copiilor lor şi dezinteresul pentru a cunoaşte situaţia şcolară a acestora 

 

Toată activitatea managerială desfăşurată a fost coordonată de d-na director, dar deciziile au fost luate prin consultarea membrilor comisiei 

şi duse la îndeplinire tot de aceştia. Părinţii au fost consultaţi atunci când s-au stabilit ofertele curriculare precum și activitățile programate în 

săptămâna ,,Școala altfel”, mai mult chiar unii dintre părinti au participat la activitătile din cadrul acestei săptămâni. 

 

 

2. RESURSE UMANE 

 

2.1 Personal didactic 
Comisia metodică  ,,Limba si comunicare” a fost constituită in anul scolar 2017-2018 dintr-un efectiv de 8 cadre didactice  (4 prof.  de 

limba si literatura romana - Carbunaru Catalina,  Baronescu Ileana, Scarlat Andreea si Mihut Daniela, 3 prof. de limba engleza – Danalachi 

Denise,  Moldovan Elena si Tecucianu Daniela, respectiv  1 prof. de limba franceza – Capatina Magdalena).  

 

2.2. Activitatea comisiei. Proiectare, analiză , eficientă 

Comisia ,,Limba si comunicare” si-a desfăsurat activitatea în anul scolar 2017-2018 conform normelor legislative în vigoare si 

Regulamentului de Ordine Interioară al Scolii  nr.1 Bragadiru. Membrii comisiei s-au întrunit pentru a analiza continuturile programelor de 

studiu care au suferit modificari, pentru a întocmi planul operational si programul de activităti al comisiei. Documentele de proiectarea activitătii 

au fost întocmite la timp si în conformitate cu cerintele formulate de documentele de specialitate si de către inspectorii scolari cu ocazia 

Consfatuirilor. 

Pe parcursul întregului an scolar s-a urmărit de către membrii comisiei îndeplinirea responsabilitătilor fiecăruia conform obiectivelor 

propuse la începutul noului an scolar. Activitatea catedrelor s-a desfăsurat conform programelor de activităti. La activitătile desfăsurate în cadrul 

Comisiei au participat institutiile locale si părintii elevilor, ceea ce duce la promovarea imaginii scolii noastre. 

        În anul scolar 2017-2018, CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ a avut în centrul activităţii obiective precum:  

- discutarea programei și a bibliografiei;  

- elaborarea testelor inițiale și finale;  
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- selectarea manualelor;  

- asigurarea unui bogat material documentar;  

- evaluarea permanentă și pregătirea suplimentară a elevilor care vor susține Evaluarea Națională la disciplina Limba și literatura română (clas a 

VI-a/clasa a VIII-a).  

          Catedra de limba și literatura românã şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în 

planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la Evaluarea Naţională. Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale 

cadrelor didactice, bazate pe:  

1. cunoaşterea colectivelor de elevi;  

2. utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un caracter compesator de natură ameliorativ-

constructivă;  

3. interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;  

4. dorinţa de îmbunătăţire a relației de comunicare cadru didactic-cadru didactic şi elev-cadru didactic 

5. deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea lor în teme  

În anul școlar 2017-2018, profesorii  și-au desfășurat activitatea conform programelor de specialitate și a planificărilor calendaristice 

individuale, documente vizate și aprobate de către directorul instituției și de către responsabilul comisiei metodice. 

        CATEDRA DE LIMBI STRAINE si-a propus spre atingere urmatoarele obiective majore  : 

- dezvoltarea capacitatii de exprimare in scris si exprimare orala; 

- cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze si a civilizatiei spatiului cultural anglofon. 

- dezvoltarea unor valori si atitudini pozitive fata de conceptul de “francofonie”; 

- dezvoltarea capacitatii de a intelege, exprima ganduri, sentimente si fapte; 

- dezvoltarea abilitatilor de intelegere interculturala. 

- dezvoltarea unor reprezentari culturale; 

In cadrul activitatilor metodice si educative derulate de Catedra de lb straine s-au aplicat evaluari initiale, semnalandu-se greselile frecvente, s-

au propus si urmarit masuri de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor evaluari formative si sumative, s-au organizat si desfasurat programe 

de recuperare a materiei pentru elevii claselor V-VIII. 

2.3 Activitatea de (auto)perfectionare a cadrelor didactice din comisie 
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Pe parcursul anului scolar 2017-2018 perfectionarea pregătirii membrilor comisiei s-a realizat sub diverse forme׃ inspectii pt. grade 

didactice, participarea la Consfătuirile de specialitate, la cercurile pedagogice, participare la conferinte si seminarii de specialitate. Toti membrii 

comisiei au participat activ la sedintele comisiei, consiliile profesorale.  

2.4. Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare (nivel județean / național / internațional) 

Olimpiadele și concursurile școlare  promovează valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair-playul competiţional.   În anul 

școlar 2017-2018 elevii școlii noastre  au participat la olimpiadele și concursurile din cadrul disciplinelor comisiei.  

1.Olimpiada de limba și literatura română, Et.judeteana: Mentiune-Trif Maria Dumitra , CLS.a V- a A , îndrumător  Mihut Daniela și 

Mentiune- Mihut Ana, CLS.a VII-a B, îndrumător Baronescu Ileana.  

2. Olimpiada de Lectură,et.judeteana: Mentiune-Trif Maria Dumitra ,CLS.a V- a A , îndrumător Mihut Daniela și Mentiune- Mihut Ana, 

CLS.a VII-a B, îndrumător Baronescu Ileana. 

3. Concursul interdisciplinar Cultura și Spiritualitate românească, et. Jud. -Premiul I- Mihuț Ana, CLS.a VII- a B ,îndrumător Baronescu 

Ileana și Mihut Daniela. 

4. Concursul interdisciplinar Cultura și Spiritualitate românească, et. Nat.. -Premiul  special-  Mihuț Ana,CLS.a VII- a B ,îndrumător 

Baronescu Ileana și Mihut Daniela. 

2.5 Rezultatele obţinute de elevi la evaluarea naţională.  

 La examenul de Evaluare Naţională a claselor a VIII-a s-a obţinut o promovabilitate de 92,64 %. 

 La Evaluarea Nationala de la sfarsitul clasei a VI-a s-au identificat urmatoarele puncte tari si puncte slabe׃ 

 

  Puncte tari 

-elevii răspund corect la întrebări de comprehensiune, atât în limba română, cât și în limba engleză.  

-selectează corect idei principale din textele-suport.. 

-stabilesc corect valoarea de adevăr a unui enunț dat și identifică argumentele necesare în susținere  

-inţelegerea parţială a textului în limba română/engleză. 
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Puncte slabe 

-elevii nu formulează enunțuri corecte din punct de vedere gramatical. 

-nu demonstrează capacitatea de a construi argumentații coerente. 

-nu folosesc corect sintaxa propoziţiei şi a frazei în redactarea răspunsurilor scurte, în prezentarea argumentelor și în formularea unor întrebări.a 

acestuia. 

 

3.DESFĂȘURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

3.1.Calitatea proiectării didactice. Analiza pe discipline. 

Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu cerinţele programelor.  Nu s-au constatat situaţii în care 

materia planificată să nu se fi predat în întregime şi la timp. 

Proiectarea didactică a avut la bază următoarele direcţii  astfel: 

 Ciclul de observare şi orientare ( la clasele V-VIII ) cu obiectivul  major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale 

ulterioare. El a vizat: 

 descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei imagini de sine pozitive; 

 formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în scopul orientării spre o anumită carieră profesională; 

 dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje specializate; 

 dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social. 

Aplicarea testelor iniţiale 

 Aplicarea testelor iniţiale s-a desfăşurat respectându-se prevederile şi termenele conform următoarelor documente suport: Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1 / 2011; 

La nivelul şcolii s-a întocmit un grafic  / discipline pentru aplicarea evaluării iniţiale, iar la nivelul comisiilor metodice s-a stabilit câte un 

grup de lucru pentru fiecare catedră în vederea întocmirii unui plan de recapitulare pentru o perioadă de 2 săptămâni şi realizarea testelor iniţiale 

şi a baremului de corectare. 

Astfel, la fiecare nivel de studii s-au avut în vedere corelarea competenţelor specifice  
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din programa aferentă a anului anterior de studiu cu cele din programa pentru anul curent,  prin această corelare s-au putut identifica acele 

competenţe care pot anticipa un progres al elevilor şi totodată facilitează o proiectare a activităţilor didactice corelată cu nivelul real de pregătire 

al elevilor, în vederea optimizării învăţării şi îmbunătăţirii competenţelor specifice. 

Rezultatele testelor iniţiale au fost analizate la nivelul fiecărei comisii metodice, în baza acestor analize au fost întocmite rapoarte de analiză a 

rezultatelor evaluării iniţiale în care s-au punctat greşelile frecvente şi măsurile de remediere. 

3.2. Calitatea predării . Analiza pe discipline 

În anul școlar 2017-2018, întreaga activitate a profesorilor a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific 

învăţământului gimnazial, prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. Dacă în clasele a V-a şi a VI-a obiectivele generale 

urmăresc în mod deosebit capacitatea elevilor de lecturare şi de înţelegere a textelor studiate, de comunicare şi de exprimare corectă, în clasele a 

VII-a şi a VIII-a se dezvoltă competenţe de sintetizare şi de argumentare, precum şi crearea unor valori şi atitudini. Totodată prin literatură, 

considerată o artă a cuvântului, se dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se realizează conştientizarea propriei identităţi culturale a acestora. 

Preocuparea comisiei  pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului educaţional s-a concretizat în orientarea tematicii  colectivelor de 

catedră spre didactica modernă.  

Învăţarea s-a realizat diferenţiat pe niveluri de vârstă şi pe forme de învăţământ, cadrele  didactice având în vedere specificul elevilor şcolii, 

fiind ştiut faptul că aceştia au un nivel mediu privind capacităţile intelectuale şi deprinderile de învăţare. Apreciem eforturile şi profesionalismul 

cadrelor didactice care  au ştiut să realizeze lecţii eficiente şi de calitate, chiar dacă evaluarea a demonstrat în cazul unor elevi că există lacune în 

pregătire. 

        Monitorizarea evolutiei elevilor s-a facut corect, pornindu-se de la teste predictive, continuand cu teste sumative si finale. Fiecare cadru 

didactic a urmarit atent progresul/regresul elevilor comunicand dirigintilor si parintilor aspectele relevante legate de activitatea desfasurata la 

clasa si de nivelul atingerii obiectivelor. 

Pe parcursul anului scolar profesorii au adaptat permanent metodele si tehnicile didactice la nevoile și ritmul de învățare al elevilor 

pentru a veni în sprijinul acestora. 

De câte ori a fost nevoie s-au luat măsuri ameliorative pentru recuperarea lacunelor. 

Elevii cu potențial ridicat au fost sprijiniți să-si exerseze capacitățile și sa-si dezvolte competentele fiind incurajati sa participe la 

olimpiade si concursuri scolare. 

Au existat și situații de corigența sau de situație școlara neîncheiata din cauza absenteismului la finele semestrului sau al anului școlar. 
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La disciplinele din aria curriculara s-au folosit în actul predării-învățării „TIC” pentru proiectarea activității, proiectele didactice au 

ținut cont de instruirea diferențiată, respectiv centrată pe elev și  aplicarea metodelor activ-participative, în actul educațional s-a stimulat 

deprinderea studiului individualîn vederea formării competenței ,, a învăța să înveți”.  

 

3.3.Strategii pentru realizarea obiectivelor din Foaia de parcurs. Rezultate. Statistic, pe niveluri (reducerea absenteismului, evaluarea cu 

scop de orientare şi optimizare a învăţării, îmbunătăţirea competenţelor de lectură). Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. 

Calitate, desfăşurare, eficienţă 

Toți membrii Comisiei au realizat planificarile calendaristice, planuri si schite de lectie, conform normelor didactice si pedagogice, 

programelor scolare actualizate si autorizate de Ministerul Educatiei. Scopul principal urmarit a fost instruirea elevilor in conformitate cu 

programele scolare, pregatirea lor pentru participarea la concursurile scolare, la activitatile cultural educative, implementarea actiunilor prioritare 

din Foaia de parcurs elaborata de MEC. Ne-am preocupat de alcatuirea testelor predictive dupa modelul oferit de MEC, de ritmicitatea notarii si 

elaborarea testelor sumative de evaluare finala. Ne-am organizat activitatea la clasa in functie de nivelul clasei si de elevi prin sarcini de lucru 

diferentiate, fise de lucru. Am aplicat metode noi alaturi de cele tradiționale atât în predarea notiunilor cât și în fixarea și dezvoltarea acestora. 

Am efectuat evaluarea cunoștintelor la început de an școlar, portofolii individuale, teste sumative aplicate la finalul fiecarei unitati de invatare, 

evaluare in grup, evaluari orale si scrise.  

Astfel prima actiune a fost reducerea absenteismului și a abandonului școlar prin discutiile cu elevii care absentau la ore, înstiintarea 

dirigintelui, a parintilor elevilor care absenteaza, elaborarea unor lectii atractive pentru elevi prin jocuri, concursuri, invatarea pe echipa, 

portofolii in echipa, prin prezentarea unor materiale didactice mai atractive. 

A doua actiune prioritara pe care am avut-o în vedere a fost evaluarea cu scop de optimizare a învățării. Am elaborat teste predictive 

la toate clasele ciclului gimnazial, teste care au avut o structura unitara și care au pornit de la modelul elaborat de CNEE. Analiza acestora a fost 

făcută mai sus. 

O acțiune prioritară a fost îmbunățățirea competențelor de lectură  prin lecturarea unor texte specifice disciplinei predate  cu scopul 

ameliorării înțelegerii mesajului transmis. 

 La limba romana s-a organizat un program de pregătire a elevilor. În aceste ore de pregătire suplimentară au fost urmărite atât 

aprofundarea materiei cât şi remedierea nivelului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi pentru pregatirea examenului de Evaluare Nationala.  

            In cadrul activitatilor metodice si educative derulate de Catedra de lb straine s-au aplicat  

3.4. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 
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Activitatea comisiei  pe parcursul anului școlar 2017-2018 a avut în vedere realizarea obiectivelor propuse. 

 Aprofundarea și aplicarea reglementărilor în vigoare în elaborarea documentelor școlare  

 Actualizarea cunoștințelor psihopedagogice și aplicarea lor în practica școlara; 

 Identificarea unor strategii de implicare activă, interactivă și creativă a elevilor în viața școlara ; 

 Imbunatatirea colaborării dintre scoala, familie și alți parteneri educaționali. 

În cadrul ședintelor comisiei au fost sustinute si dezbatute toate temele propuse in graficul activitatilor comisiei metodice . 

În scopul prevenirii si combaterii violentei dirigintii au purtat numeroase discutii cu elevii .  

Profesorii diriginți au colaborat cu Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie si cu Consilierul scolar, realizând prezentări power point pe 

diferite teme specifice vârstei elevilor. 

 

 

 PLAN DE ACTIVITĂŢI 

NR. 

CRT. 

PERIOADA CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII PROFESOR RESPONSABIL 

1. 

 

 

Septembrie Constituirea catedrei  

Repartizarea responsabilitatilor in cadrul comisiei 

Incadrarea cadrelor didactice 

Prezentarea manualelor si a auxiliarelor 

Discutarea activitatilor pentru anul scolar in curs si saptamana “Sa stii 

mai mult, sa fii mai bun” – discuţii, propuneri activităţi  

Proiectarea didactică conform modelelor MECTS 

Elaborare subiecte - Testarea iniţială  

Intocmire plan managerial; plan operational  

 

 

 

 

Toate cadrele didactice 
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Ziua limbilor straine 

 

Profesorii de lb. Straine 

 

2. 

 

 

Octombrie  

Testarea iniţială – interpretare rezultate, modalităţi de remediere Toate cadrele didactice 

Ziua Educaţiei 

Ziua Şcolii  

Toate cadrele didactice 

3.  

Noiembrie  Halloween-ul la romani- expozitie 

 

Actiuni de voluntariat (parteneriat cu Scoala Speciala din Bucuresti) 

Profesorii de lb. Straine 

Danalachi Denise 

Carbunaru Catalina 

Capatina Magdalena 

 

Lecţie deschisă limba engleza Tecucianu Daniela  
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5. 

 

Ianuarie 

 Eminescu sa ne judece – prezentari P.P.T., expozitie de desene 

Momente poetice Eminescu vs . Shakespeare 

Evaluarea activităţii de pe semestrul I 

Toate cadrele didactice 

 

Olimpiadele de lb. romana si lb. straine 

Toate cadrele didactice 

 

6. 

 

Februarie 

Sedinta de lucru – Evaluarea Nationala Toate cadrele didactice 

Valentine`s Day Profesorii de lb. Straine 

7. Martie Lectie demonstrativa Limba Romănă Scarlat Andreea 

8. Martie “Martisor:o carte”; Mama –cel mai frumos cuvant 

Concursuri si activitati in cadrul saptamanii Scoala Altfel  

Carbunaru  Catalina 

Toate cadrele didactice 

9.  Aprilie Referat ‘’De la evaluarea normativa la evaluarea formativa’’ Carbunaru  Catalina 

Referat Danalachi Denise 

 

4. 

 

Decembrie 

“Zorile-s dalbe” activitati in lb. Romana si lb. Straine cu ocazia 

Craciunului 

Poveste de Crăciun, adaptare după Noul Testament- dramatizare 

 

Toate cadrele didactice 

 

Tezele la Limba română – discutarea subiectelor şi a rezultatelor 

obţinute 

Profesorii de Limba română 
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10. 

 

Mai 

Tezele la Limba română – discutarea subiectelor şi a rezultatelor 

obţinute 

Profesorii de Limba romana 

 “ Europe s Day“ Profesorii de lb. Straine 

 

11. 

 

 

Iunie 

Unde ești, copilărie? 

Evaluarea activităţii comisiei de Limbă şi comunicare de pe semestrul 

al II-lea, precum şi a rezultatelor şcolare obţinute 

Toate cadrele didactice 

 

Toate cadrele didactice 

12. Iunie -Iulie Examenul de Evaluare Naţională 

- Elaborarea unor analize comparative între notele obţinute de elevii 

claselor a VIII-a la examenele naţionale şi cele obţinute la clasă la 

disciplina limba şi literatura română. 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE „MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”  

ȘI „TEHNOLOGII”  

 

În anul şcolar 2017 – 2018, Comisia metodică «Matematică și Științe» de la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bragadiru, judeţul Ilfov este alcătuită (în 

conformitate cu Decizia nr. 54/ 04.09.2018 emisă de directorul unităţii), din 8 cadre didactice, dintre care 8 profesori titulari. Nominal, aceştia sunt:  

Prof. Mihaela BONDOC – predă disciplina Matematică – responsabil olimpiade și concursuri școlare; 

Prof. Luminița VRABIE – predă disciplina Matematică – secretar comisie, responsabil orar; 

Prof. Maria IONIȚĂ – predă disciplina Matematică; 
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Prof. Mariama STOIAN – predă disciplina Fizică; 

Prof. Liliana DRAGOMIRESCU – predă disciplinele Fizică şi Chimie; 

Prof. Ionela PĂUN – predă disciplin Chimie; 

Prof. Ion ZAMFIR – predă disciplina Biologie; 

Prof. Mirela CHIOREAN – predă disciplinele Educaţie Tehnologică şi T.I.C. – Opţional – șef comisie metodică, responsabil 

serviciu pe școală, membru CEAC; 

La nivelul Comisiei Metodice, ca și la nivelul fiecărui colectiv, conținuturile demersului didactic și în egală măsură al activităților de perfecționare 

continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calității în învățământ. Întreaga activitățe s-a 

desfășurat în concordanță cu documentele programatice pe toate compartimentele lor la care s-au adăugat prioritățile etapei și noutățile survenite în plan 

organizațional sau din punct de vedere al conținuturilor.  

Pentru eficientizarea și creșterea calității activității didactica-metodice ne-am propus și respectat urmatoarele obiective:  

1. Extinderea capacității de adaptare la dinamica schimbărilor care se produc în domeniul educației.  

2. Stimularea activității în planul conceperii și coordonării domeniului didactic.  

3. Intensificarea exercițiului creator și de relaționare/comunicare/ cooperare/ colaborare în domeniul pedagogic.  

4. Utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi și criterii de performanță.  

5. Eficientizarea demersului didactic.  

6. Dezvoltarea competentelor prin: abilități de comunicare, scriere, calcul, gândire critică, lucru în echipă, adaptarea la situații noi.  

7. Valorificarea experienței pozitive.  

8. Facilitarea schimbului de eficiență didactică, prezentarea informației prelucrate, oferirea metodelor didactice eficiente.  

În sistemul educațional actual, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru 

îmbunătățirea rezultatelor obținute și depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-educativ. În vederea realizării unei comunicări 

interpersonal elevi-profesori, au fost selectate modalități de comunicare adecvate diverselor situații: colaborare, ajutor, coordonare și control.  

În activitățea de formare și de educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaționalizate, concretizându-le în: activități de formare 

și informare, experimentare, interpretare, aplicare în diferite situații.  

Elevii au fost implicați în activități de evaluare, folosindu-se modalități alternative: portofolii, proiecte, aplicații.  

Activitatea de perfecționare continuă a avut forme diverse cu trimitere directă la obiectivele majore stabilite: schimburi de experiență, cercetări 

cantitative și ameliorative, mese rotunde, consultații, dezbateri și comunicări.  

Învățarea centrată pe elev a făcut ca fiecare membru al comisiei să desfășoare activități de învățare în concordanță cu particularitățile individuale, 

dar și cu cerințele standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar și nevoia de reînvățare, ameliorare, dezvoltare.  
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Pentru că obiectivele învățarii au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conținuturilor proiectate cu cele realizate și replanificarea unora 

dintre ele, conform unor situații concrete.  

La nivelul comisiei s-au desfășurat o serie de activități menite să îmbunătățească rezultatele elevilor și să ridice standardele de predare-învățare-

evaluare. 

În anul şcolar 2017-2018 activitățea profesorilor Comisiei Metodice „Matematică și Științe” a fost proiectată în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare şi cu obiectivele stabilite prin Planul Managerial, desfăşurându-se pe parcursul a cinci şedinţe lunare în semestrul I. 

 

Coordonatele urmărite în stabilirea activităţilor au fost: 

1. Activităţi curriculare - Activitatea la nivel de Comisie metodică reală s-a desfăşurat conform programului de activități stabilit la începutul anului şcolar. 

Astfel, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018, Comisia metodică a cadrelor didactice de la catedrele de matematică-fizică-chimie-biologie-

educație tehnologică-informatică  şi-a propus atingerea următoarelor obiective: 

         Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare şi înzestrarea elevilor cu valorile, competenţele şi atitudinile cuprinse în programele şcolare în 

vigoare; 

         Diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul claselor, esenţializarea conţinuturilor şi prezentarea lor într-o 

formă accesibilă; 

         Perfecţionarea tehnicii didactice educative; 

         Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare în scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului 

şi motivaţiei învăţării; 

         Îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia 

proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe etc.) cu activităţile ce solicită efortul colectiv 

(de echipă, de grup) de genul discuţiilor în grup, asaltului de idei etc.; 

         Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă; 

         Pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi examene (Examenul Naţional de Evaluare –clasa a VI a și a VIII-a); 

         Identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor. 

   Activităţile prin care s-au realizat într-o bună masură obiectivele de mai sus sunt: 

         întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor calendaristice semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în 

vigoare; 

         parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor 

alternative; 
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         administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplinele matematică-fizică-chimie-biologie-educație tehnologică, urmate de analiza 

şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a stabilit odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi programe de recuperare 

pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură; 

         întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară pentru Evaluarea Nationala- clasa a VIII-a. 

         cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a 

metodelor tradiţionale cu metode moderne de predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fişe,  utilizarea cu 

preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –participative etc.); 

         realizarea activităţilor metodice propuse conform programelor stabilite şi încheierea de procese verbale pentru fiecare şedinţă a comisiei metodice; 

         întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal; 

2. Activități extracurriculare. Concursuri şi olimpiade şcolare;  

3. Formare profesională continuă / perfecţionare - Dezvoltare profesională: 

         activitățile de perfecționare s-a concretizat şi prin participarea unor cadre didactice la proiecte, programe și cursuri de perfecționare. 

         permanent colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii Comisiei metodice, urmărindu-se o cât mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare 

a activităților programate/planificate; 

         participarea membrilor Comisiei la acţiunile organizate la nivelul şcolii, precum şi la nivel judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în 

învăţământ. 

4. Comunicare 

La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată, colaborarea şi înţelegerea, afectivitatea. Elevii au fost în 

permanenţă încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală. Cadrele didactice din 

Comisia noastră au fost preocupate de cultivarea la elevi a atmosferei de muncă, a respectului reciproc, dorinţei de afirmare şi autodepăşire. Este ştiut  faptul 

că interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii 

sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Pentru a facilita comunicarea elev-elev au fost utilizate metode 

interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi. Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între 

părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială. 

Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, 

realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală 

împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare. 

 

5. Activități consiliere și extrașcolare 

Doamna prof. Mirela CHIOREAN a sustinut în cadrul comisiei reale sem. I, referatul cu tema: ”Integrare pe piața muncii“, două ore deschise la cercul de 

educație tehnologică și un referat la nivel de cerc metodic cu tema; excursii tematice și o tabără de schi; un parteneriat cu un ONG. Pentru activități de 

voluntariat. Toți membri comisiei au participat activ la ziua educației și ziua școlii. 
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Dintre obiectivele urmărite, menţionăm:  

asigurarea cadrului organizatoric;  

asigurarea predării unitare a ştiinţelor;  

perfecţionarea activităţii didactice de predare-învăţare;  

activitățea diferenţiată cu elevii şi asigurarea evaluării progresului şcolar;  

redactarea de proiecte didactice, schiţe ale lecţiilor;  

activitățea cultural - educativă cu elevii;  

formarea continuă a membrilor Comisiei;  

 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI:  
toate documentele de proiectare (planificări calendaristice anuale şi pe unităţi de învăţare), au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 

strategia I.Ş.J. Ilfov şi M.E.C.Ş.;  

responsabilitate şi competenţă din partea membrilor comisiei pentru aplicarea corectă a planului cadru şi a curriculum-ului naţional;  

aplicarea testării iniţiale la unele discipline;  

desfăşurarea orelor de pregătire cu elevii în vederea susţinerii examenului de Evaluare Naţională de către elevii de clasa a  VIII-a la disciplina 

Matematică, dar şi a participării la concursurile şi olimpiade şcolare:  

– faza pe şcoală şi localitate - disciplina Matematică;  

- faza pe şcoală, localitate – disciplina educație tehnologică;  

comunicare eficientă între membrii comisiei metodice;  

desfăşurarea ritmică a activităţilor propuse şi participarea activă a membrilor (100%) la fiecare şedinţă a Comisiei metodice „Matematică şi Ştiinţe”  

 dezvoltarea creativitatii elevilor; 

 tratarea diferentiata a elevilor; 

 pregatirea suplimentara a elevilor de clasa a VIII-a pt Evaluarea Nationala 

 folosirea de materiale auxiliare in cadrul activității didactice; 

 folosirea metodelor interactive pt stimularea elevilor in cadrul orelor 

 PUNCTE SLABE:  

 Utilizarea în mică măsură a mijloacelor moderne: calculator, videoproiector etc. în desfăşurarea procesului didactic;  

 Interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor pentru activitățea de performanţă;  
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 Material didactic insuficient;  

 Insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de matematică, fizică, chimie sau biologie; există destui elevi care ar putea face 

faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, îi determină să renunţe la activitățea de performanţă la aceste discipline. 

 Insuficient timp pt rezolvari de probleme si exercitii din cauza materiei stufoase 

 Absenteismul accentuat al elevilor rromi;  

 Colaborarea slaba cu parintii elevilor romi 

OPORTUNITĂŢI  

 colaborarea eficientă cu I.Ş.J. Ilfov şi C.C.D. Ilfov privind identificarea nevoilor de formare şi realizarea unor cursuri în specialitate;  

  deschiderea spre cooperare a unor parteneri educaţionali;  

   dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi muncă în echipă;  

   participari la proiecte, parteneriate, concursuri, activități extrascolare; 

   folosirea de metode active pentru recuperarea rămânerii în urmă; 

AMENINŢĂRI  
 resurse financiare limitate pentru procurarea de materiale necesare unei bune desfăşurări a procesului instructiv - educativ;  

 tendința de birocratizare a sistemului;  

 volum foarte mare de situații, statistici, care ne îndepărtează de munca efectivă cu elevul;  

 insuficiente fonduri pentru premierea elevilor; 

 lipsa motivației pentru uni părinți și elevi pentru obținerea performanței școlare. 

 

Activităţi derulate în semestrul I:  

În luna septembrie 2017:  

1. Constituirea comisiei și atribuirea responsabilităților membrilor comisiei;  

2. Organizarea activităților comisiei pe anul scolar 2017/2018;  

3. Realizarea planificării calendaristice: anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare.  

- fiecare cadru didactic, membru al Comisiei Metodice „Matematică şi Ştiinţe” şi-a realizat planificarea calendaristică, anuală şi semestrială, aceasta fiind 

înregistrată, semnată de directorul şcolii şi de către responsabilul Comisiei metodice;  

În luna octombrie 2017:  

1. Analiza activităţii desfăşurate în cadrul Comisiei “Matematică şi ştiinţe” și “Tehnologii” în anul şcolar 2016 – 2017.  

2. “La început de drum… 2017 - 2018” – prezentarea documentelor manageriale ale Comisiei pentru anul şcolar: 2017 – 2018;  

3. Analiza rezultatelor la testarile inițiale;  
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4. Realizarea planurilor remediale la clasa a VIII a;  

5. Participarea la cercuri pedagogice și la cursuri de reciclare (prof. Mirela Chiorean – CCD Brănești) și susținerea lecției deschise “Bugetul Familiei” (prof. 

M. CHIOREAN la clasa a VI a B); 

6. Prezentarea referatului “Evaluare și autoevaluare” – prof. M.Bondoc; 

7. Discuţii.  

- în cadrul acestei şedinţe dl. prof. Mihaela BONDOC, în calitate de responsabil al Comisiei Metodice „Matematică şi Ştiinţe” în anul şcolar 2016 – 2017, a 

prezentat Raportul, după care noul responsabil – prof. Mirela CHIOREAN – a prezentat documentele manageriale;  

În luna noiembrie 2017:  

1. Elaborarea de variante pentru subiectele lucrărilor semestriale;  

2. Participarea la cercurile pedagogice;  

3. Formarea elevilor pentru autoevaluare; 

4. Lecție deschisă la clasa a VII a B – prof. M. IONIȚĂ și referat “Metode de rezolvare a exercițiilor la clasa a V a” – prof. L.VRABIE; 

5. Prezentarea ofertei de opționale; 

6. Discuţii.  

- în cadrul întâlnirii din luna noiembrie, au fost dezbătute rezultatele obţinute de elevii şcolii în urma susţinerii testării iniţiale, fiecare profesor care a aplicat 

această testare la disciplina pe care o predă înaintând un raport de analiză însoţit de un Plan de măsuri pentru a remedia neajunsurile constatate.  

În luna decembrie 2017:  

1. Referat: „Integrare pe piața muncii” susținut de prof. Mirela CHIOREAN (la nivel județean) și “Competențe TIC” și diseminarea cunoștințelor de la 

cursul de perfecționare TIC (CCD Brănești); 

2. Planificare tezelor pe semestrul I al anului şcolar: 2017 – 2018 

3. Oferta de opționale pentru anul școlar 2018 – 2019 

4. Analiza rezultatelor obținute la lucrările semestriale;  

5. Posibilitatea de înlăturare a eșecului școlar; 

6. Discutarea normelor SSM și PSI; 

7. Discuţii.  

- în şedinţa din luna decembrie, d-ra prof. Mirela CHIOREAN a prezentat un referat pe tema mai sus menţionată, după care fiecare cadru didactic ce predă 

discipline la care se susţin teze semestriale a prezentat Graficul de planificare a acestora. Oferta de opționale este:  

 - „Prietenul meu calculatorul”, „ABC-ul bunelor maniee” și „Educație pentru cunoaștere” – clasa a V a – opțional integrat 

- „Prietenul meu calculatorul” și „Resursele noastre” – clasa a VI a – opțional integrat 

 - „Prietenul meu calculatorul”, „Este afacerea mea”, „Fascinația științei”– clasa a VII a – opțional Educație tehnologică și „Pași spre performanță” - 

matematică 

 - „Este profesia mea” opțional Educație tehnologică și „Pași spre performanță” – clasa a VIII a – opțional matematică 



46 
 

În luna ianuarie 2018:  

1. Dezbatere pe tema: “Pedepse sau recompense în şcoală?”; 

3. Încheierea situaţiei la învăţătură pe semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018; 

4. Analiza activității semestrului I; 

5. Susținerea olimpiadelor în școală; 

6. Discuţii.  

- în cadrul întâlnirii din luna ianuarie 2018 au fost prezentate toate informaţiile referitoare la parcurgerea materiei;  

- tot în cadrul şedinţei din luna ianuarie s-a stabilit, ca fiecare participare activă a fiecărui membru la activitățea Comisiei (prezentare de referate, participare 

la dezbatere pe diverse teme de metodică şi specialitate etc.) să fie certificată printr-o adeverinţă, care să-l ajute la completarea Raportului Individual de 

Dezvoltare Profesională;  

- în conformitate cu punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au purtat o dezbatere pe tema mai sus menţionată, fiecare cadru didactic, exprimându-se 

pro sau contra aplicării atât a recompenselor cât şi a pedepselor pentru buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ;  

- în conformitate cu punctul trei al ordinii de zi, şedinţa a continuat cu o analiză a situaţiei la învăţătură a elevilor la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 

2017 – 2018, urmând ca pentru semestrul al II-lea, domnii profesori să stabilească un Plan de măsuri care să ducă la remedierea situaţiei şcolare a acelor 

elevi care nu au reuşit să promoveze în acest prim semestru.  

În luna februarie 2018: 

1. Prezentarea Planului operațional pe semestrul al II -lea; 

2. Prezentarea raportului de evaluare pe semestrul I; 

3. Susținerea olimpiadelor locale și județene; 

4. Prezentarea activităților care se vor desfășura în perioada din “Săptămâna Altfel”. 

 

În luna martie 2018: 

1. Analiza rezultatelor la olimpiadele școlare; 

2. Analizarea rezultatelor de la simulare; 

3. Se analizaeză starea la învîțătură și disciplină; 

4. Se aplică programul “Săptămâna Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun”; 

5. Se continuă pregătirea elevilor pentru orele de curs. 

În luna aprilie 2018: 

1. Se urmărește notarea ritmică; 

2. Se urmărește comportamentul elevilor față de învățătură și disciplină; 

3. Se discută și se aplică programul de recuperare al materiei. 

În luna mai 2018: 
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1. Se discută rezultatele la olimpiadele școlare; 

2. Se discută rezultatele la Teza cu subiect unic și notele obținute; 

3. Se analizează rezultatele obținute la Evaluarea Națională la clasa a VI a; 

4. Se continuă pregătirea elevilor pentru învățătură. 

În luna iunie 2018: 

1. Discutarea situației școlare anuale; 

2. Participarea la ora deschisă la dirigenție din data de 05.06.218 la clasa a VI a B. 

În luna iulie 2018: 

1. Analiza activității Comisiei metodice pe anul școlar 2017 – 2018. 

În luna august 2018: 

1. Discutarea fișei de evaluare și acordarea calificativului anual de către Comisia metodică membrilor comisiei.  

 

 Au fost obținute următoarele premii: 

- Locul II la olimpiada de Educație tehnologică la clasa a V a; 

- Locul II la olimpiada de Educație tehnologică la clasa a VII a; 

- Locul III la olimpiada de Educație tehnologică la clasa a V a; 

- Locul III la olimpiada de Fizică la clasa a VI a; 

- Mențiune la olimpiada de Educație tehnologică la clasa a V a; 

- Locul I la Concursul national Antidrog (clasa a VI a); 

 

 

 

 

 

 

 

                 RAPORTUL DE ANALIZĂ AL COMISIEI  ,,OM ȘI SOCIETATE-ARTE ȘI ED.FIZICĂ” 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

1.1 Realizarea documentelor de proiectare managerial 
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Activitatea managerială desfăşurată în anul şcolar 2016-2017 a avut la bază următoarele acte normative şi documente (baza conceptuală): 

 Legea Educației Naionale nr. 1 /2011 și subsecvențele legii 

 Curriculum Naţional, Planul Cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar; 

 U.G. 75/2005 privind asigurarea calităţii în învăţământ ; 

 ROFUIP. 

Acţiuni prioritare 
Comisia și-a desfășurat activitatea pe baza unui program la care și-au adus contribuția toți membrii și a avut următoarele obiective: 

 Proiectarea activității didactice pe baza noului curriculum și a planificării calendaristice întocmite de Ministerul Educației și a 

indicațiilor primite de la Inspectorii școlari de specialitate 

 Întocmirea modelelor de teste inițiale, susținerea testelor în urma recapitularării cunoștințelor dobândite anterior, analiza rezultatelor și 

luarea deciziilor de recuperare, ameliorare și dezvoltare 

 Elaborarea si aprobarea planului managerial pentru anul școlar 2017-2018 și a Programului de activități pe semestre 

 Predarea și însușirea cunoștințelor folosind metode activ-participative 

 Evocarea evenimentelor importante din istoria națională și a comunității 

 Respect și considerație pentru credința străbună și cultivarea spiritului de toleranță religioasă 

 Integrarea elevilor cu probleme comportamentale, sociale sau de promovare a clasei prin colaborarea cu consilierul şcolar 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare 

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 

 Organizarea de  activităţi culturale extraşcolare, care să implice elevi, profesori și părinți 

 Organizarea şi desfăşurea de întreceri sportive la handbal şi fotbal, între clase pentru dezvoltarea fizică armonioasă a elevilor 

 Organizarea şi desfăşurarea de expoziţii de pictură cu diferite teme 

La nivelul comisiei s-au procurat materialele care contribuie la desfășurarea optimă a activităților, precum și documente curriculare oficiale, 

manuale, auxiliare curriculare. 

Toate aceste obiective au fost îndeplinite, asigurând elevilor un climat favorabil, o bună pregătire, o perfecționare continuă a cadrelor 

didactice, o colaborare eficientă cu părinții și comunitatea locală. 

1.2. Autoevaluarea activităţii manageriale 
Din analiza activităţii manageriale se desprind următoarele: 

Puncte tari: 

 Personal didactic calificat; 

 Relatii bune de colaborare între membrii comisiei metodice; 

 Utilizarea metodelor activ-participativ care implică direct elevul în dobândirea noilor cunoştinţe 
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 Desfăşurarea activităţilor extraşcolare care implică întreaga comunitate şi asigură promovarea imaginii şcolii, precum şi dezvoltarea 

armonioasă a elevilor 

 Transparența acțiunilor întreprinse 

 

Puncte slabe: 

 Nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştintele dobândite la Religie şi Cultura Civica sau Educație Socială la toţi elevii 

 Lipsa recompenselor pentru activitățile de excepție realizate în cadrul comisiei 

 Spațiu de școlarizare insuficient ceea ce duce la imposibilitatea desfășurării orelor în cabintele de specialitate şi supraso licitarea 

elevilor şi cadrelor didactice în urma programului în trei schimburi, în care pauzele nu permit recreeerea corespunzătoare a elevilor. 

Oportunităţi: 

 Existenţa unui consilier şcolar în ajutorul elevilor cu probleme 

 Organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse. 

 Demararea construirii unui local nou de școală. 

Ameninţări: 

 Numărul mare de elevi cu probleme de comportament 

 Multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare 

 Neimplicarea unor părinţi în educaţia copiilor lor şi dezinteresul pentru a cunoaşte situaţia şcolară a acestora 

 Sufocarea cadrelor didactice cu „hârtii comisii şi comitete”, adică cu sarcini de serviciu tangenţiale cu procesul de predare învăţare. 

 Lipsa unei zile metodice rezervate activităţilor de acest gen. 

 

2. RESURSE UMANE 

 

2.1 Personal didactic 
Comisia metodică ,,Om și societate-Arte și Ed.Fizică’’ a fost constituită la începutul anului școlar 2017-2018 cu un efectiv de 11 cadre 

didactice: 

1. Sailă Alex Eugen - istorie, educație socială și cultură civică,  

2. inspector Dumitru Rada - cultură civică, 

3. director Raducanu Mirela Alina - cultură civică, 

4. consilier şcolar Ștefana Veronica Ionela - educație socială,  

5. Mihuț Daniela Claudia - religie, 

6. Enulescu Viorel - religie 
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7. Dumitru Octavian - geografie, 

8. director Nicolescu Anișoara - geografie 

9. Tănase Gabriela - educație muzicală,  

10. Mocanu Mihaela - educație plastică,  

11. Dumitru Gheorghe - educație fizică și sport.  

2.2. Activitatea comisiei. Proiectare, analiză, eficiență 

Membrii comisiei s-au întrunit pentru a analiza conținuturile programelor de studiu care au suferit modificari, pentru a întocmi planul 

operațional și programul de activități al comisiei. Documentele de proiectarea activității au fost întocmite la timp și în conformitate cu cerințele 

formulate de documentele de specialitate și de către inspectorii școlari cu ocazia Consfatuirilor.  

Pe parcursul întregului semestru s-a urmărit de către membrii comisiei îndeplinirea responsabilităților fiecăruia conform obiectivelor 

propuse la începutul noului an școlar. 

Activitatea catedrelor s-a desfășurat conform programelor de activități. 

 

2.3 Activitatea de (auto)perfecționare a cadrelor didactice din comisie 
Pe parcursul anului şcolar perfecționarea membrilor comisiei s-a realizat sub diverse forme. Participarea la Consfătuirile de specialitate, 

înscrierea sau susținerea inspecțiilor pentru gradele didactice, etc. 

 În calitate de Director adjunct, doamna prof. Niculescu Anişoara a supravegheat întocmirea actelor necesare pentru dosarul comisiei 

metodice   

 D-l profesor Sailă A. a redactat și susținut referatul „Conceptul de proprietate în istoria românilor”, în cadul sesiunii de comunicări 

științifice de la Jilava. 

 Domnul profesor Sailă Alex a susţinut inspecţia finală pentru obţinera Gradului I, iar doamna profesor Mocanu Mihaela a susţinut 

inspecţia pentru definitivarea în învăţământ. 

Toți membrii Comisiei au participat activ la ședințele comisiei, consiliile profesorale, cercuri pedagogice și activitățile propuse de 

inspectorul de specialitate. 

2.4.Rezultate la învățătură. Statistic, pe niveluri/clase. 

Prin toate activitățile desfășurate în cadrul comisiei s-a urmărit familiarizarea elevilor cu frumosul, civicul, patriotismul, sentimentul 

religios precum și cultivarea atitudinii pozitive față de muncă și marile valori.  

La Geografie, la domnul profesor Dumitru Octavian se observa o distribuție relativ egală a mediilor, dar numărul mediilor de 10 este mai 

scăzut. În schimb la doamna profesor Niculescu Anişoara se remarcă un număr mai mare de medii de  9 şi 10 iar restul mediilor  sunt distribuite 

relativ egal. La ambii profesori de geografie au existat şi cazuri de corigenţe. 
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La Istorie, la domnul profesor Sailă Alex Eugen, predomină mediile de 10, iar restul mediilor  sunt distribuite relativ echilibrat. Există şi 

unele cazuri de corigenţă. 

 La Educaţie socială/ Cultură Civică, la domnul profesor Sailă Alex Eugen predomină mediile de 10, iar restul mediilor sunt distribuite 

relativ egal.  

La doamna profesor Răducanu Alina se observă un număr aproape egal de medii de 6 şi medii de 9, și la cele două extreme un număr mai 

mare de medii de 5 și 10.  

La doamna profesor Ştefana Veronaica se observă preponderența notelor de 9 și 10. 

La Educaţie Fizică, la domnul profesor Dumitru Gheorghe observăm creşterea progresivă a mediilor, presominând mediile de 9 şi 10. 

La Religie accentul cade mai mult pe latura moral-religioasă a elevilor care nu se poate cuantifica într-o notă și se observă preponderența 

mediilor între 9 și 10.  

La Educaţie plastică, la doamna profesor Mocanu Mihaela şi la Educaţie muzicală, la doamna profesor Tănase Gabriela accentul cade 

pe latura artistică şi astfel există şi aici numeroase medii de 9 şi 10. 

2.5. Corigențe. Analiză, cauze, măsuri de eliminare. 

Corigențele existente sunt cauzate de absenţe numeroase, slaba pregătire a lecțiilor de către elevii în cauză. Pentru elevii corigenți, s-au 

luat măsuri de recuperare şi remediere pentru semestrul al II-lea, dar au existat şi situaţii în care elevii au rămas repeteţi acumulând corigenţe la 

mai mult de trei materii. Numărul repetenţilor a fost crescut de elevii care nu s-au prezentat la sesiunea de amânaţi pentru încheierea situaţiei 

şcolare. 

2.6. Rezultatele obținute la concursuri și olimpiade școlare  

În semestrul I al anului școlar 2017-2018 elevii școlii noastre care au participat la fazele pe şcoală şi locale ale Olimpiadelor organizate 

de către membrii comisiei, precum și la Concursurile din cadrul disciplinelor comisiei, existând calificaţi şi la faza judeţeană, din semestrul al II-

lea. 

La Religie la faza judeţeană a Olimpiadei sub coordonarea doamnei profesor Mihuţ Daniela, eleva Mihuţ Ana de la clasa a VII-a B a 

obţinut Premiul I iar eleva Manolache Maria de la clasa a VIII-a A a obţinut Menţiune. La faza naţională eleva Mihuţ Ana a obţinut Menţiune. 

La Concursul interdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească, sub îndrumarea doamnei profesor Mihuţ Daniela, eleva Mihuţ Ana a 

obţinut Premiul I la etapa judeţeană, iar la etapa naţională Premiul Special. 

La Educaţie Fizică şi Sport, sub coordonarea domnului profesor Dumitru Gheorghe, elevii au obţinut locul II la Cupa Jean Patratica 

organizată de Liceul Sportiv Clinceni, iar la Compeţiţia organizată cu ocazia Cercului Pedagogic , unde au participat 10 elevi şi 5 părinţi, elevii 

au obţinut locul I, iar părinţii locul II. 
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3. DESFĂȘURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

3.1.Calitatea proiectării didactice.  

Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu  cerinţele programelor.  Nu s-au constatat situaţii în care 

materia planificată să nu se fi predat în întregime şi la timp, în ciuda suspendării cursurilor din cauza condiţiilor meteo sau a altor evenimente. 

Aplicarea testelor iniţiale s-a desfăşurat conform indicațiilor primite la consfătuiri cu realizarea  matricei de specificaţii şi a baremului de 

corectare. Astfel, la fiecare nivel de studii s-au avut în vedere corelarea competenţelor specifice din programa aferentă a anului anterior de studiu 

cu cele din programa pentru anul curent, prin această corelare s-au putut identifica acele competenţe care pot anticipa un progres al elevilor şi 

totodată facilitează o proiectare a activităţilor didactice corelată cu nivelul real de pregătire al elevilor, în vederea optimizării învăţării şi 

îmbunătăţirii competenţelor specifice. 

Rezultatele testelor iniţiale au fost analizate la nivelul fiecărei discipline, și s-au întocmit rapoarte de analiză a rezultatelor evaluării 

iniţiale în care s-au punctat greşelile frecvente şi măsurile de remediere. 

Concluzii  la nivelul Comisiei: 

Punctele  slabe constatate în urma aplicării testelor iniţiale pot fi sintetizate astfel : 

- elevii nu citesc cerinţele până la capăt sau nu citesc corect 

- elevii nu folosesc un vocabular de specialitate 

- elevii nu cunosc sensul cuvintelor, terminologia de specialitate 

- elevii nu înţeleg sau nu respectă cerinţele itemilor propuşi 

- redactarea răspunsurilor este lacunară, lipsită de coerenţă şi succesiune logică 

Măsuri / modalităţi de remediere 

Pentru  remedierea şi ridicarea nivelului de formare a competenţelor la nivelul fiecărei discipline s-au  stabilit  următoarele măsuri : 

- tratarea diferenţiată cu caracter remedial sau stimulativ a elevilor ce întâmpină dificultăţi de învăţare // comportament  

- aplicarea unor metode de fixare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor la finalul unităţilor de învăţare 

- aplicarea strategiilor moderne de predare  – învăţare prin utilizarea mijloacelor audio  –video, IT din dotarea şcolii 

- structurarea şi simplificarea conţinutului tematic sub formă de schiţe, grafice, tabele comparative, etc. 
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- stimularea capacităţii elevilor de investigare şi rezolvarea unor situaţii problemă, studiu de caz 

- folosirea diversificată a metodelor de evaluare cu scop de utilizare a învăţării (portofolii, experimente, lucrări practice)  

3.2. Calitatea predării .  

Învăţarea s-a realizat diferenţiat pe niveluri de vârstă şi pe forme de învăţământ, cadrele  didactice având în vedere specificul elevilor şcolii, 

fiind ştiut faptul că aceştia au un nivel mediu privind capacităţile intelectuale şi deprinderile de învăţare.  

Pe parcursul anului școlar profesorii au adaptat permanent metodele si tehnicile didactice la nevoile și ritmul de învățare a l elevilor 

pentru a veni în sprijinul acestora. 

Elevii cu potențial ridicat au fost sprijiniți să-si exerseze capacitățile și sa-si dezvolte competentele fiind incurajati sa participe la 

olimpiade si concursuri scolare, dar nu fortati. 

La Geografie  (D-l prof. Dumitru Octavian, D-na Nicolescu Anişoara) s-au folosit în actul predării-învățării de: TIC pentru 

proiectarea activității,  proiectele didactice au ținut cont de instruirea diferențiată, respectiv centrată pe elev și  aplicarea metodelor activ-

participative, în actul educațional s-a stimulat deprinderea studiului individualîn vederea formării competenței ,, a învăța să înveți”.  

La Istorie( D-l A. Sailă) a fost preocupat de stimularea interesului pentru istoria națională și universală, utilizând TIC şi metode de 

predare-învățare care au ținut cont de particularitățile individuale a elevilor. 

La Cultură Civică și Educație Socială profesorii au fost preocupați de formarea atitudinii civice. 

La Religie (D-l V.Enulescu și D. Mihuț) s-a pus accentul pe formarea moral-religioasă a elvilor prin organizarea activităților aplicând 

metode noi atât în predarea informațiilor cât și în fixarea și dezvoltarea acestora, dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor care și-au însușit  

componentele, capacitatile si subcapacitatile specifice disciplinei religie, prevăzute în planificarea calendaristică și tematică, în concordanță cu 

obiectivele cadru și de referință cuprinse în Curriculum. Evaluarea activităților proiectate s-a realizat atât prin instrumente de evaluare moderne, 

cât și tradițioanale: teste predictive la începutul anului școlar, brainstorming, portofolii individuale, evaluări în grup și pe perechi, autoevaluare, 

teste formative, teste sumative, orale și scrise.                   

La Ed. Muzicală( D-na Tănase Gabriela), Ed.Plastică (Mocanu Mihaela) și Ed. Fizică( Dumitru Gheorghe) s-a stimulat cultivarea  

simțului estetic și a dragostei pentru frumos și a deprinderii unui stil de viață sănătos prin metodele activ-participative folosite, folosirea TIC și 

amijloacelor auxiliare autorizate (manuale, CD-uri, culegeri, portofolii), numeroasele activități extrașcolare și concursuri dintre elevi.  

3.3.Strategii pentru realizarea obiectivelor din Foaia de parcurs. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, 

desfăşurare, eficienţă 

Toți membrii Comisiei au realizat planificarile calendaristice, planuri si schite de lectie, conform normelor didactice si pedagogice, 

programelor scolare actualizate si autorizate de Ministerul Educatiei. Evaluarea s-a făcut cu scopul de a optimiza a învățarea 
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O acțiune prioritară a fost îmbunățățirea competențelor de lectură  prin lecturarea unor texte specifice disciplinei predate  cu scopul 

ameliorării înțelegerii mesajului transmis, astfel la Geografie elevii au fost familiarizați cu citirea și înțelegerea hărții, la Muzică cu citirea 

portativului, la Religie și Istorie  cu citirea și înțelegerea textelor specifice acestor discipline. 

S-a organizat un program de pregătire a elevilor capabili de performanță . 

La Ed. Plastică D-na G. Tănase și D-na Mocanu Mihaela au îndrumat elevii şcolii pentru a realiza concerte sau expoziţii de pictură care 

au fost afişate pe pereţii şcolii, de asemenea  au expus lucrările elevilor la panoul de la intrarea din școală . 

3.4. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 

Activitatea comisiei  pe parcursul  anului școlar 2017-2018 a avut în vedere realizarea obiectivelor propuse. 

 Aprofundarea și aplicarea reglementărilor în vigoare în elaborarea documentelor școlare  

 Actualizarea cunoștințelor psihopedagogice și aplicarea lor în practica școlara; 

 Educarea elevilor în spiritul respectarii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 

 Identificarea unor strategii de implicare activă , interactivă și creativă a elevilor în viața școlara; 

 Imbunatatirea colaborării dintre scoala , familie și alți parteneri educaționali. 

În cadrul ședintelor comisiei au fost sustinute si dezbatute toate temele propuse in graficul activitatilor comisiei metodice . 

Pe parcursul anului scolar 2017-2018 profesorii au încercat să impuna elevilor un comportament civilizat și o atitudine pozitivă față de 

învățătură și școala . 

3.5.Activitatea  extracurriculară. Motivație , calitate ,eficiență 

În anul şcolar 2017-2018 Comisia Om și Societate-Arte și Ed. Fizică şi-a propus să desfăşoare o serie cât mai variată de activităţi, proiecte 

şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie. 

Rezultatele aşteptate, conform Programului de activități  întocmit la nivelul Comisiei au fost:  

- Creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării ; 

- Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare extracurriculare; 

- Creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

- Introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu; 

- Proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în 

cadrul obiectelor de studiu. 

- Educația prin artă cu ajutorul vizitelor la muzee de arta, de istorie, a monumentele de arhitectura laice si religioase  
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- Respectarea   obiceiurilor si traditiilor  romanesti, care sa duca mai departe zestrea ortodoxiei. 

Activităţile extrașcolare  s-au derulat după cum urmează: 

Toți membrii comisiei au fot implicați la începutul anului școlar în pavazarea școlii fiind realizate panouri tematice pentru fiecare disciplină. 

Membrii comisiei au continuat și anul acesta colaborarea în realizarea de activități extrașcolare. Dl. Sailă Alex și Dl Dumitru Gheorghe, 

împreună cu alte cadre didactice au mers în excursie cu elevii la Rășnov. Dl. Sailă Alex și D-na Nicolescu Anișoara au organizat o vizită la 

Muzeul Militar cu elevii clasei a VII-a A, au însoțit un grup de elevi într-un pelerinaj la mânăstirile din Ilfov, pelerinaj organizat de dl. Enulescu 

Viorel. Colaborarea a continuat în Şcoala Altfel când domnii profesori Sailă Alex şi Enulescu Viorel au însoţit elevii într-o vizită la Muzeul 

Tehnic şi o plimbare prin parcul Carol. 

La Istorie pe lângă activitățile mai sus menționate domnul Sailă Alex a organizat fazele pe şcoală şi locala a olimpiadelor de Istorie şi 

Cultură Civică; a prezentat elevilor semnificația zilelor de sărbătoare națională sau locală. A redactat și susținut referatul ,,Conceptul de 

proprietate în istoria românilor’’, în cadul sesiunii de comunicări științifice de la Jilava; a mers cu elevii din clasa a VII-a A la Orăşelul Copiilor 

etc. 

La Geografie s-a realizat pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de Geografie și la Concursul Național Terra. 

La Educație plastică s-au realizat pavazarea școlii și expoziţii cu lucrările elevilor. Panoul de la intrarea din școală, a fost continuu adapatat 

și îmbunătățit. Doamana Mocanu a organizat  în perioada septembrie–octombrie 2017 o expoziţie de pictură în Şcoala Gimnazială Bragadiru, cu 

tema Peisaje citadine de toamnă. Cu ocazia sărbătorii religioase Sfântul Andrei, cu elevii Scolii Gimnaziale Bragadiru si Liceului cu Program 

Sportiv Clinceni în data de 27.11.2017 a participat la o expoziţie de icoane la Casa de Cultura Clinceni.Ilfov, iar în decembrie 2017 a organizat o 

expoziţie de pictură în Şcoala Gimnazială nr.1 Bragadiru, cu tema Peisaje de iarnă, felicitări de Crăciun, podoabe pentru brad, precum şi lucrari 

cu Moş Crăciun şi cu bradul de Craciun. A participat cu elevii Scolii Gimnaziale nr 1 Bragadiru si Liceului cu Program Sportiv Clinceni la 

Expozitia organizata in memoria victimelor Holocaustului, ce a avut loc la Casa de cultura Ion Manu, Otopeni.  

La Cultură Civică D-l A. Sailă  a organizat Faza în Școală şi Locală a Olimpiadei de Cultură Civică  

La Ed. Muzicală d-na G. Tănase a realizat  activități  extrașcolare cu ocazia zilei localității, a zilei naționale în care a atras cadre didactice, 

părinți , instituții și elevii din ambele cicluri școlare. 

La Ed. Fizică D-l G. Dumitru a coordonat realizarea tricolorului din panourile ținute de elevii școlii cu ocazia zilei de 1 decembrie; a 

organizat un concurs de şah, campionat de hambal pentru fete şi campionat de fotbal pentru băieţi etc. 

La Religie s-au realizat următoarele activități: 

- Îndrumarea elevilor spre spovedanie şi primirea Sfintelor Taine 

- Participarea cu elevii  la Sf. Liturghie, precum și îndrumarea către primirea Sf. Taine ale Spovedaniei și Împărtășaniei.  
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- Organizarea Fazei în școală și Locală  a Olimpiadei de Religie 

- Colaborări Şcoală-Biserică în numeroase activităţi: distribuirea de rechizite, sărbătorirea zilei oraşului, colinde de crăciun etc. 

-  Organizarea de către doamna profesor Mihuţ Daniela a unor programe artistice dedicate Zilei Educaţiei, Zilei Școlii (Sf. Dimitrie), 

Crăciunului, 1 Decembrie, 24 ianuarie, Paştelui, Zilei Învăţătorului 

- În Săptămâna altfel profesorii de religie au însoţit elevii în excursia din Comana unde s-a vizitat Parcul Naţional, Casa Memorială Gelu Naum, 

Mânăstirea Comana cu impresionantul osur unde au fost adunate oasele eroilor 

- Din iniţiativa domnului profesor Enulescu Viorel, de Ziua Eroilor - 17 mai, s-a depus o coroană de flori din partea colectivului de profesori ai 

şcolii la Monumentul Eroilor din localitate. 

- Domnul profesor Enulescu Viorel s-a implicat şi în reînnoirea parteneriatului Şcoală – Biserică, în baza acestui parteneriat fiind acordate 

rechizite elevilor din familii cu nevoi speciale şi sşau asigurat fişe speciale de lucru la disciplina religie pentru clasele pregătitoare, etc. 

 

4. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

4.1. Alături de Biserică, Părinții au reprezentat un partener educaţional al şcolii, fiind  atrași în educația propriilor copiii. Fiecare membru al 

Comisiei și-a arătat disponibilitatea față de părinți care au fost informați în legătură cu progresul sau regresul copiilor lor. Părinții care au avut 

posibilitatea au fost prezenți la activitățile mai sus-amintite. Se poate observa o prezență de 50-60 % a părinților atât la ciclul primar cât și la cel 

gimnazial. 

4.2 .  Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură. 

Colaborarea școlii cu Biserica din oraș a determinat apropierea copiilor de slujbele bisericii. Cu ajutorul Primăriei Bragadiru le este decontat 

transportul celor care vin din alte orașe sau localități. 

4.3.Colaborarea cu sindicatele 

Membrii Comisiei fac parte din FSLI, sindicat cre a sponsorizat sesiunea de comunicări științifice de la Jilava. 

 

 

Anexa  

fotografii activități 
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Raport de activitate al Comisiei Metodice a Învăţătorilor clasele pregătitoare -IV 

A ) DOMENIUL : CAPACITATE  INSTITUŢIONALĂ   

1. STRUCTURILE  INSTITUŢIONALE  ȘI  MANAGERIALE  ALE  ŞCOLII 

● În anul şcolar 2017 – 2018 Comisia Metodică a Învăţătorilor clasele pregătitoare -IV din şcoala noastră a desfăşurat o activitate 

foarte bună. 

● La nivelul școlii există un Plan de Dezvoltare Școlară elaborat pentru ciclul primar fundamentat de o analiză SWOT. 

● La nivelul Comisiei Metodice a Învățătorilor s-a elaborat un plan operațional anual care cuprinde toate domeniile de dezvoltare 

ale școlii. 

● Planul cuprinde grafic de activități, termene de realizare, resurse, responsabilități și indicatori de performanță. 

 

           2. RESURSE UMANE 

● În acest an şcolar la clasele pregătitoare şi I – IV au fost încadrate un număr de  22 de  cadre didactice – 16 cadre didactice titulare din 

care 11 cu gradul didactic I, 6 cu gradul didactic II, 2 cu gradul didactic definitivat si 6 cadre didactice suplinitor calificat/ în curs de 

calificare/ necalificat. 

3. BAZA MATERIALĂ 

 Un număr insuficient de clase – motiv pentru care în şcoală funcționăm într-un program de 3 schimburi de la 7.30 la 10.30 

(schimbul I), de la 10.40 la 13.40 (schimbul II), iar schimbul III de la 14.00 la 19.30. Ciclul primar ocupă primele 2 schimburi, iar clasele 

pregătitoare și I-II sunt în schimbul al II-lea.  

 Planşele didactice din anexă sunt aproape nefuncţionale din cauza spatiului de depozitare și lipsei resursei temporale. 

 Materiale didactice, albume, CD-uri educaţionale, casete şi altele proprii cadrelor didactice există, sunt funcționale și permanent 

îmbogățite. 

B) DOMENIUL: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

Managementul procesului de predare -învăţare –evaluare 

■ S-au aplicat corect cerinţele programelor şcolare în planificarea / proiectarea materiei.  
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■ Se cunosc standardele de evaluare pe clase şi în special cele pentru clasele la care s-au aplicat evaluările naționale și în acest an școlar: la 

clasa a II-a și la clasa a IV-a. 

■ Rezultatele evaluarii sumative pe scoala sunt urmatoarele:  

 

               Clasa I 

Clasa 

 

Nr. 

elevi 

testaţi 

Nr. elevi 

clasa 

 

Calificative obţinute la testare  

(număr calificative) 

  LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA   

MATEMATICA   

I S B FB I S B FB 

I A 35/35 35 - 1 7 27 - 2 12 21 

I B 32/32 32 - 4 4 24 - - 5  27 

I C 24/26   29 - 2  4 25 - 2 5 24 

I D  31/32 32   - 4  9 18  1 3 10   18 

I E 32/32 32 - 9 6 17 - 8 5 19 
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Clasele a II-a 

REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE COMUNICARE IN LIMBA ROMANA:   

 

 

 

 

 

 

 

Calificativ Nr.elevi Procente 

FB 63 52,94 

B 38 31,93 

S 13 10,92 

I 5 4,20 

 

 

Calificativ 

 

Clasa II A 

 

Clasa II B 

 

Clasa II C 

 

Clasa II D  

FB      23          25         7        8 

B         5          26   15        12 

S         2          - 4             7 

I         -          -          2         3 
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REZULTATELE  PROBEI  DE  EVALUARE MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI:   

 

 

 

Calificativ Nr.elevi Procente 

FB 64 54,23 

B 30 25,42 

S 21 17,79 

I 3 2,54 

 

 

 

 

 

 

Calificativ 

 

Clasa II A 

 

Clasa II B 

 

Clasa II C 

 

Clasa II D  

FB       20          28       8       8 

B         9          4 10       7 

S 1          - 7        13 

I -          -         1        2 
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CLASELE  a III- a 

Clasa 

 

Nr. 

elevi 

testaţi 

Nr. elevi 

clasa 

 

Calificative obţinute la testare  

(număr calificative) 

  LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA 

MATEMATICA  

I S B FB I S B FB 

III A 27/27 27 - 3 9 15 - 4 4 19 

III B 21/21 24 - 9 3 9 - 9 3  9 

III C 31/31   31 - 3 19 9 - 1 4 26 

III D 26/26 27 1 5 16 4 1 4 6 15 

III E 23/22  26 - 6 9 8 - 3  8  11 
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CLASELE  a IV- a 

Clasa 

 

Nr. 

elevi 

testaţi 

Nr. elevi 

clasa 

 

Calificative obţinute la testare  

(număr calificative) 

  LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA  

MATEMATICA  

I S B FB I S B FB 

IV A  34/34  34 - 2 7 25 - 1 3 30 

IV B 28/29 29 - 1 5 22 - 1 2 25 

IV C 29/30 31 1 5 15 8 1 4 15 10 

IV D 13/14 16 3 4 3 3 3 3 4 4 

• Situatia la invatatura / clase: 

Clasa 
Nr.elevi 

inscrisi 

Nr.elevi 

plecati 

Nr. 

elevi 

veniti 

Elevi 

ramasi 

inscrisi 

Promovati Corigenti 
Cu situatia 

neincheiata 

PA 31 2 0 29 29 0 0 



66 
 

PB 30 1 0 29 29 0 0 

PC 18 0 0 18 18 0 0 

PD 20 0 0 20 20 0 0 

PE 20 2 0 18 18 0 0 

PF 18 0 1 19 19 0 0 

IA 35 0 0 35 35 0 0 

IB 35 2 0 33 33 0 0 

IC 35 2 0 33 31 0 2 

ID 31 0 1 35 33 0 2 

IE 35 2 0 33 33 0 0 

IIA 31 0 0 31 30 0 1 

IIB 32 0 0 32 32 0 0 

IIC 30 0 1 31 30 0 1 

IID 32 0 0 32 30 1 1 

IIIA 28 1 0 27 27 0 0 

IIIB 26 1 0 25 22 0 3 

IIIC 32 1 0 31 31 0 0 

IIID 29 2 0 27 27 0 0 

IIIE 24 0 2 26 25 0 1 

IVA 34 0 0 34 34 2 0 

IVB 33 4 0 29 29 0 0 

IVC 31 0 0 31 31 0 0 

IVD 16 1 0 15 14 0 1 

 

Managementul performanţei, examene naţionale 

■ Elevii s-au pregătit în vederea testării naţionale din perioada 7 - 17 mai 2018.  

■ S-au conceput şi s-au aplicat teste unice pentru evaluarea iniţială şi evaluarea sumativă  la nivelul şcolii pe ani de studiu pentru 

disciplinele Comunicare in limba romana/ Limba si literatura romana si Matematica si explorarea mediului/ Matematica. 
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■ S-au conceput şi derulat programe speciale de pregătire a elevilor cu rezultate foarte bune la învăţătură ( pregătire pentru concursuri), dar 

şi de meditaţii cu elevii care au rezultate slabe la învăţătură. 

■ Finalitatea evaluărilor naționale după multi ani de organizare se încearcă a fi diseminată cadrelor didactice și implicit celorlalți factori 

implicați: părinți și elevi. 

■ Diseminarea importanței și a interpretării acestor teste la nivel național va spori motivația elevilor și implicarea parintilor în aplicarea lor. 

 

Managementul carierei 

■ S-a elaborat planul managerial anual şi semestrial . 

■ S-a asigurat calitatea demersului didactic. 

■ S-au stabilit responsabilităţi pentru fiecare cadru didactic în cadrul Comisiei metodice. 

■ S-au elaborat programele pentru opţionalele propuse. 

S-au organizat şi desfăşurat activităţile extraşcolare de către toate cadrele didactice : Ziua Educației -,,Copacul școlii”, Ziua școlii - ,, La 

mulți ani, școala mea! Serbări legate de obiceiuri și tradiții de Crăciun, Spectacole de teatru, Ziua Națională a României, Să-l descoperim pe 

Eminescu, POVESTI LA GURA SOBEI-sezatoare literara, SUNT MIC ,DAR STIU MULTE-concurs, UN MEDIU CURAT - O VIATA 

SANATOASA, ZIUA MAMEI, HRISTOS A INVIAT!, ZIUA PAMANTULUI, ZIUA UNIUNII EUROPENE, FANTEZII DE PRIMAVARA, 

ZIUA COPILULUI, ZIUA MEDIULUI, SA NE CUNOASTEM TARA !-excursii - Viata la tara", .,,Pe urmele istoriei"- Curtea Domneasca 

Targoviste, Mausoleul de la Mateias, Pestera Dambovicioara, Castelul Bran, Brasov, Nămăiești, Cocosu Rosu 

  LA REVEDERE, CLASA PREGATITOARE!-serbare, ,, Școala lui Pinochio!”, Copilăria lui Eminescu, Viața de sub zăpadă, Ziua 

eroilor, Arborii, prietenii nostril!, Clasa I s-a terminat!, Tabara – cls I B, PB, IIA, IIB, IVA, IVB, “O  altfel de ZEBRĂ …”, ,, Educația 

depinde de mine și de tine!”, “Go to school”,  Știm de unde să neinformăm corect ? (Ziua mondială a dezvoltării informaționale), Un 

mediu curat- o viata sanatoasa, Gânduri  pentru CEA MAI  …, Sa ne cunoastem stramosii nostri-dacii, Astronautul , JA in a DAY – 

Educatie antreprenoriala, Copilăria , o floare care trebuie ocrotită, „  Strada  si  pericolele  ei ” – dezbatere, „ M.  Eminescu  -  Luceafarul 

poeziei  romanesti  ”  - concurs  de  recitari, „  Hai  sa  dam  mana  cu  mana  ” -  dramatizare, „ Minte  sanatoasa  in  corp  sanatos  ” – 

dezbatere, „  Europa  ,  la  multi  ani  ! ”  - concurs, „ Ramas  bun  ,  clasa  a IV -a  ! ”  -  serbare, Tabara tematica vara-,,Calator prin  

Apuseni,,  Reguli de comportament acasa si la scoala-dezbatere, Martisor din suflet de copil, Ziua invatatorului,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

■  Avem o colaborarea permanentă cu organele  locale de poliţie și sanitare. 

Cadrele didactice au iniţiat şi derulat proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional după cum urmează : Protocol de colaborare cu 

Editura Edu și Asociația Educrates, Proiect  educațional Ziua educației, Proiect educațional Ziua Unirii, Proiect educațional Ziua  României,  
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Clubul de lectura –parteneriat cu Editura Arthur, Parteneriat cu  Asociatia Torta, Proeducatia si Comper, Dezvoltarea platformei educaționale 

QVIS-E-portofoliul elevului, Proiect tematic ,,Eminesciana”, Proiect educațional ,,1 Decembrie-Ziua Națională a României”, Proiect educativ ,, 

Ziua Internațională a Educației”, Proiect educațional ,, Sărbătorim ziua școlii”, Parteneriat JAR –educația antreprenorială, Proiect educațional 

,,Primăvara copilăriei”, Parteneriat educațional Asociația ,,Teatrul de magie”, Parteneriat Clubul Turistic Ecologic MONT-DELT-MAR, 

Proiectul Național cu Agenția Națională Antidrog ,, ABC-ul emoțiilor” 

•  

Co-organizator și voluntar în cadrul programului ,,Astronautul” și ,,Dacii si romanii”; 

Protocol de colaborare cu editura EDU pentru realizarea proiectelor educaționale; 

Parteneriat educational cu Editura EDU, cu sediul in Targu-Mures si Asociatia EDUCRATES, cu sediul in Sangeorgiu de 

Mures-folosirea softurilor educationale la clasa; participarea la organizarea concursului national de creatie”Educrates” 

Simpozionul ”Zambet de copil” 

■ Parteneriat cu Asociația Clubul Turistic Ecologic “ Mont-Delt- Mar”        

Tabara de vara ,,Aventura stelara,, Calator prin Apuseni - colaborare cu Eco-Aventura 

PROIECT EDUCATIONAL  INTERNATIONAL  “ EDUCATIE FARA FRONTIERE  

SIMPOZION INTERNATIONAL  “ EDUCATIE FARA FRONTIERE !”   

PARTENERIAT  EDITURA EDU- TARGU MURES 

PARTENERIAT  FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45- CONCURSURILE COMPER 

■ Parteneriat cu  Asociatia Torta, Asociatia Pssihosucces, Proeducatia si Comper.  

 

Clasa  Profesor invatamant primar Titlul proiectului, parteneriatului, simpozionului 

Preg . A Ghiță Liliana -PROIECT EDUCATIONAL  INTERNATIONAL  “ EDUCATIE FARA FRONTIERE !”   

- SIMPOZION INTERNATIONAL  “ EDUCATIE FARA FRONTIERE !”   

-PARTENERIAT  EDITURA EDU- TARGU MURES 

-PARTENERIAT  FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45- 
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CONCURSURILE COMPER 

Preg. B Costea Rodica -Parteneriat Editura Edu, Tg. Mureș,  

-PARTENERIAT  FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45- 

CONCURSURILE COMPER 

-PARTENERIAT ONG MONT-DELT-MAR 

Preg. C Nicolae Ioana IDEM  II B 

Preg. D Drăgan Florina -PARTENERIAT  EDITURA EDU- TARGU MURES 

Preg. E Bulumac Cristina -PARTENERIAT  EDITURA EDU- TARGU MURES 

Preg. F Călugărici Livia -PARTENERIAT  EDITURA EDU- TARGU MURES 

I A Dumitru Elena -Parteneriat Editura Edu, Tg. Mureș, ”Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare 

învățare”; 

-Parteneriat Proeducația; 

I B  Tincea Vasilica -Parteneriat educational cu Editura EDU, cu sediul in Targu-Mures si Asociatia 

EDUCRATES, cu sediul in Sangeorgiu de Mures-folosirea softurilor educationale la clasa; 

participarea la organizarea concursului national de creatie”Educrates – Bucuria zapezii”, ian 

2018 si a concursului “Minunile primaverii”, martie 2018 

-Parteneriat educational national“Datini si obiceiuri de iarna” – partener ISJ Arges- concurs 

de educatie plastica 

-Voluntariat in Campania umanitara “Darul de Craciun”desfasurat impreuna cu Asociatia 

pentru sprijinirea elevilor, cadrelor didactice si persoanelor cu dizabilitati “Pro Educatia” 
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Craiova, jud Dolj 

-Simpozion “Maratonul colindului si generozitatii” cu publicarea unui material in revista 

“Repere educationale extrascolare” – CCD Arges 

-Simpozion “Valentele formative ale interdependentei educatiei cu actul artistic” in cadrul 

parteneriatului educational national “Ziua invatatorului” – CCD Arges 

-Parteneriat in cadrul concursului national “Nasterea Domnului-Renasterea Bucuriei”- 

Scoala Liteni si B.P.Hasdeu,Iasi- participare la simpozionul “Parteneriatul scoala, familie, 

comunitate prin traditii spre viitor “ 

-Simpozion international “Sarbatorile pascale intre traditie si contemporaneitate” in cadrul 

proiectului  “Sarbatoarea invierii-Lumina sufletelor noastre” – organizator Scoala “Carmen 

Sylva”, Iasi 

I C Burada Monica -Parteneriat Editura Edu 

-Parteneriat Proeducația; 

I D Rotaru Maria -Parteneriat Editura Edu  

-Parteneriat Proeducația; 

I E Grigore Elena -Parteneriat Editura Edu  

-Parteneriat Proeducația; 

II A  Proșcan Laura  - Simpozionul ”Zambet de copil”  

- Programul EDU ŞCOALA cu un parteneriatul educaţional. 
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- Parteneriat cu parintii - sponsorizare rolete 

II B  Nicolae Ioana • Parteneriat Editura EDU 

• Simpozion Național ,,Proiectare didactică și management European în spațiul 

românesc” 

• Parteneriat JAR 

• Parteneriat educațional Asociația ,,Teatrul de magie” 

• Parteneriat Clubul Turistic Ecologic MONT-DELT-MAR 

• Simpozion Național ,,Școala și familia împreună” 

• Concurs creație plastic ,, Eu și învățătorul meu”  ( premiul II – Nicolae Alexia) 

• Proiect interjudețean ,, Copiii descoperă lumea”  ( premii și mențiune) 

• Proiect și Concurs Național ,,Târg de mărțișoare”  ( premiul I- Sarkissian 

Alexander) 

• Simpozion Național ,,Creativitatea – componentă importantă a actului didactic” 

• Simpozion Internațional ,, Știință și tehnologie” 

• Workshop ,, Artă și artizanat” 

• Concurs Școlar Național COMPER – premii și mențiuni la etapa I și etapa II, 

LA FAZA NAȚIONALĂ – la Română 3 Pemiul I  si 1 premiul II, iar la 

Matematică 1  Pemiul I   si 1 premiul II 

• Parteneriat în cadrul concursului național de creații literare și plastic 

,,Primăvara – cuvânt și culoare” 

• Simpozion ,, Familia-portretul societății” 

• Simpozion ,,Natura, un iscusit creator” 

• Conferință Națională ,, Integrare europeană prin stimularea creativității și 

valorificarea tradițiilor” 

II C Dinu Elena -Parteneriat Editura Edu  
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-Parteneriat Proeducația; 

-PARTENERIAT  FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45- 

CONCURSURILE COMPER 

II D Rugă Loredana -PARTENERIAT  FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45- 

CONCURSURILE COMPER  

-Parteneriat Editura Edu; 

-parteneriat cu compania de transport  Luxuria Trans&Travel 

-Parteneriat educațional Asociația ,,Teatrul de magie” 

-PARTENERIAT ONG MONT-DELT-MAR 

 

Clasa a III-a A 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”; 

Parteneriat Educational cu editura Edu, Tg. Mures; 

Muzeul National de Istorie Naturala “Grigore Antipa”; 

Parcul de Distractii Alex&Emma’s Land; 

Comper; 

Muzeul Judetean Arges. 

Clasa a III-a B 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”; 

Comper; 

Parteneriat Educational cu editura Edu, Tg. Mures; 

Muzeul National de Istorie Naturala “Grigore Antipa”; 
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Clasa a III-a C 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”; 

Comper; 

Parteneriat Educational cu editura Edu, Tg. Mures; 

Muzeul National de Istorie Naturala “Grigore Antipa”; 

Parcul de Distractii Alex&Emma’s Land; 

Muzeul Judetean Arges. 

Clasa a III-a D 

Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45 (FSAP45); 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”; 

Junior Achievement Romania; 

Comper; 

Parteneriat Educational cu editura Edu, Tg. Mures. 

Clasa a III-a E 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”; 

Comper; 

Parteneriat Educational cu editura Edu, Tg. Mures. 

Clasa a IV-a A 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”; 

Parteneriat Educational cu editura Edu, Tg. Mures; 

Comper; 

CENTAP. 
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Clasa a IV-a B 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”; 

Comper; 

Parteneriat Educational cu editura Edu, Tg. Mures; 

Muzeul National de Istorie Naturala “Grigore Antipa”; 

Clasa a IV-a C 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”; 

Comper; 

Parteneriat Educational cu editura Edu, Tg. Mures. 

Clasa a IV-a D 

Clubul Turistic Ecologic “Mont-Delt-Mar”. 

 

C) DOMENIUL: MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

Priorităţile activităţii din perspective standardelor de calitate în educaţie 

■ S-a aplicat corect curriculum şcolar: planuri, programe, manuale, ghiduri. 

■ S-a constatat parcurgerea ritmică a materiei conform planificărilor calendaristice şi a proiectărilor chiar daca am avut suspendarea 

cursurilor din motive obiective. 

■ S-au întocmit toate documentele solicitate de inspectorul de specialitate ori de câte ori au fost solicitate. 

■ S-au desfăşurat dezbateri care vizează clarificarea conceptelor curriculare şi aplicarea acestora în planificarea şi proiectarea activităţii 

didactice ocazional, iar organizat ăn cadrul unor întâlniri s-au ales manualele, am facut schimb de experiență, am diseminat informațiile 

obținute la diferite cursuri/ cerc pedagogic/ proiecte/ partenriate. 

■ S-a constatat asigurarea unui climat adecvat desfăşurării actului didactic prin amenajarea sălilor de clasă cu ajutorul cadrelor didactice. 
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■ Am organizat la Cercul Pedagogic la Casa de Cultura Mihai Eminescu unde am dezbatut aplicarea competențelor cadrelor 

didactice formate prin cursuri de formare continuă/ perfecționare, în creșterea calității actului de predare- învățare- evaluare  , iar în 

semestrul al II- lea am participat la Cercul Pedagogic organizat de Școala Cornetu unde toate școlile s-au implicat in buna desfasurare a 

activitatii. 

 

 Calitate si eficienţă în managementul activităţii educaţionale 

■ Cadrele didactice au participat în număr foarte mic anul acesta la Consfătuirea cadrelor didactice din învăţământul primar organizata la 

Glina în intervalul orar 13 – 15.30 în data de 15 septembrie 2017 din motive obiective legate de programul de funcționare al unității 

noastre de învățământ. 

■ S-au organizat întâlniri periodice cu părinţii pentru a populariza activitatea de la clasă (şedinţe, activități demonstrative). 

■ Elevii au fost atraşi şi implicaţi în elaborarea lucrărilor necesare în parteneriatele educaţionale sau alte activităţi. 

■ Se desfășoară consilierea familiilor elevilor privind efectuarea temelor, petrecerea timpului liber, prevenirea eșecului școlar. 

Rezultatele concursurilor școlare : Nicolae Ioana -   Concurs creație plastică ,, Eu și învățătorul meu”  ( premiul II – Nicolae Alexia) 

Proiect interjudețean ,, Copiii descoperă lumea”  ( premii și mențiune) 

Concurs Național ,,Târg de mărțișoare”  ( premiul I- Sarkissian Alexander) 

Concurs Școlar Național COMPER – premii și mențiuni la etapa I și etapa II, LA FAZA NAȚIONALĂ – la Română 3 Pemiul I  

si 1 premiul II, iar la Matematică 1  Pemiul I   si 1 premiul II 

Concursul național de creații literare și plastice ,,Primăvara – cuvânt și culoare” 

Concurs Internațional ,,Sărbătoarea Învierii” 

Tradiții și obiceiuri de iarnă- șezătoare 

Festivitatea de premiere 

Concursul Gazeta Matematică Junior 

 

Ghiță Liliana - -CONCURSUL COMER –COMUNICARE ,SEM I: 

Premiul I =10,Premiul II=9,Premiul III=2,Mentiune=5 

-CONCURSUL COMER –MSATEMATICA ,SEM I: 

Premiul I =18,Premiul II=9,Premiul III=2 
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-CONCURSUL COMER –COMUNICARE ,SEM II: 

Premiul I =21,Premiul II=5,Premiul III=1,Mentiune=2 

-CONCURSUL COMER –MSATEMATICA ,SEM II: 

Premiul I =21,Premiul II=8 

CONCURSUL GAZETA MATEMATICA  JR , SEM I : 

EXCELENT= 5,PREMIUL II=1,PREMIUL III =5,MENTIUNE=2 

CONCURSUL GAZETA MATEMATICA  JR ,SEM II : 

EXCELENT= 5,PREMIUL II=9,MENTIUNE=4 

CONCURSUL GAZETA MATEMATICA  JR , ETAPA NATIONALA : 

PREMIUL I=1,PREMIUL II=2,PREMIUL III =1,MENTIUNE=1 

CONCURSUL PROEDUCATIA  LIMBA ROMANA  ,SEM II: 

PREMIUL I=12, PREMIUL II= 1 

CONCURSUL PROEDUCATIA  MATEMATICA  ,SEM II: 

PREMIUL I =15,PREMIUL II = 1,PREMIUL III = 1 

Clasa a III-a A 

Comper Limba Romana Premiul I- 16 

Comper Limba Romana Premiul II- 16 

Comper Limba Romana Premiul III- 13 

Comper Limba Romana Premiul I National- 1 

Comper Matematica Premiul I- 2 

Comper Matematica Premiul II- 7 

Comper Matematica Premiul III- 5 

Comper Matematica Premiul II National- 1 

Clasa a III-a D 

Proeducatia Premiul I National- 2 

Proeducatia Premiul III National- 4 

Proeducatia Etapa II National Premiul II- 2 
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Proeducatia Etapa II National Premiul III- 3 

Comper Etapa I Judeteana Limba Romana Premiul I- 5 

Comper Etapa I Judeteana Limba Romana Premiul II- 4 

Comper Etapa I Judeteana Matematica Premiul II- 1 

Comper Etapa II Judeteana Limba Romana Premiul II- 17 

Comper Etapa II Judeteana Matematica Premiul I- 2 

Comper Etapa II Judeteana Matematica Premiul II- 8 

Clasa a III-a E 

Comper Etapa II Judeteana Matematica Premiul I- 2 

Comper Etapa II Judeteana Matematica Premiul II- 5 

Comper Etapa II Judeteana Matematica Premiul III- 3 

Comper Etapa II Judeteana Limba Romana Premiul II- 5 

Comper Etapa II Judeteana Limba Romana Premiul III- 8 

Proeducatia Matematica Premiul I National- 1 

Proeducatia Matematica Premiul II National- 3 

Proeducatia Matematica Premiul III National- 2 

Proeducatia Limba Romana Premiul II National- 1 

Proeducatia Limba Romana Premiul III National- 1 

COMPER – CLR 

CLASA PROFESOR PENTRU 

INVATAMANT  

PRIMAR 

FAZA 

NAȚ. 

LOC 

I 

LOC 

 II 

LOC 

III 

MENȚI

UNI 

Preg. A  Ghiță Liliana - 21 5 1 2 

Preg. B  Costea Rodica - 19 4 1 1 

Preg. C  Nicolae Ioana - 7 4 - 1 

Preg. D  Drăgan Florina - - - - - 

Preg. E  Bulumac Cristina - - - - - 
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Preg. F  Călugărici Livia - - - - - 

TOTAL PREGATITOARE - 47 13 2 4 

I A Dumitru Elena 1 6 5 11 6 

I B Tincea Vasilica Pr.I – 2 

Pr.II – 1 

11 25 6 - 

I C Burada Monica - 3 10 4 6 

I D Rotaru Maria - - - - - 

I E Grigore Elena - - - - - 

TOTAL CLASA I 4 20 40 21 12 

II A Proșcan Laura - 7 8 8 1 

II B Nicolae Ioana Pr.I – 3 

Pr.II - 1 

11 14 2 - 

II C Dinu Elena Pr.I - 1 2 3 4 - 

II  D Rugă Loredana - 2 6 5 - 

TOTAL CLASA a- II - a 5 22 31 19 1 

TOTAL GENERAL 9 89 84 42 17 

 

COMPER – MEM 

CLASA PROFESOR PENTRU 

INVATAMANT  

PRIMAR 

FAZA 

NAȚ. 

LOCU

L I 

LOCUL 

II 

LOCUL 

III 

MENȚIUNI 

Preg. A  Ghiță Liliana - 21 8 - - 

Preg. B  Costea Rodica - 18 4 1 1 

Preg. C  Nicolae Ioana - 6 1 4 1 
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Preg. D  Drăgan Florina - - - - - 

Preg. E  Bulumac  Cristina - - - - - 

Preg. F  Călugărici Livia - - - - - 

TOTAL PREGĂTITOARE - 55 13 5 2 

I A Dumitru Elena 2 5 5 6 5 

I B Tincea Vasilica - 6 8 5 - 

I C Burada Monica - - - 8 - 

I D Rotaru Maria - - - - - 

I E Grigore Elena - - - - - 

TOTAL  CLASA I  2 11 13 19 - 

II A Proșcan Laura - - 1 8 5 

II B Nicolae Ioana Pr.I – 1 

Pr.II - 1 

2 7 6 7 

II C Dinu Elena Pr.II - 1  2 3 4 - 

II  D Rugă Loredana Pr.I –1 1 1 2 - 

TOTAL CLASA a – II – a 4 5 12 20 7 

TOTAL GENERAL 6 71 38 44 9 
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PROEDUCAȚIA  - rezultate  MEM +CLR 

CLASA PROFESOR PENTRU 

INVATAMANT  

PRIMAR 

LOCUL 

I 

LOCUL 

II 

LOCUL 

III 

SPECIALE 

PA Ghiță Liliana 27 2 1 - 

I A Dumitru Elena 4 4 5 - 

I B Tincea Vasilica 5 10 15 6 

I C Burada Monica     

I D Rotaru Maria 16 10 2 - 

I E Grigore Elena - - - - 

TOTAL  CLASA I      

II A Proșcan Laura     

II B Nicolae Ioana - - - - 

II C Dinu Elena 3 5 5 - 

II  D Rugă Loredana - 1 1 - 

TOTAL CLASA a – II – a     

TOTAL GENERAL     
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GAZETA MATEMATICĂ – sem II 

CLASA PROFESOR PENTRU 

INVATAMANT  

PRIMAR 

EXCE- 

LENȚĂ 

 

LOCUL 

I 

 

LOCUL 

II 

 

LOCUL 

III 

 

MENȚIUNI 

 

 

Preg. A  Ghiță Liliana 5 

- 

- 

Naț -1 

9 

Naț-2 

1 

Naț -1 

4 

Naț - 1 

Preg. B  Costea Rodica - - - - - 

I A Dumitru Elena - - - - - 

I B Tincea Vasilica 4 - 3 1 6 

I C Burada Monica      

II A Proșcan Laura      

II B Nicolae Ioana 3 - 4 - 1 

II C Dinu Elena - - - 1 - 

TOTAL GENERAL      
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Analiza SWOT a activității comisiei 

■ Puncte tari :  - realizarea proiectării activităţii, 

■ - aplicarea corectă a cerinţelor programelor şcolare în predarea la clasă, 

■ - cunoaşterea standardelor de evaluare pe clase şi în special cele pentru clasa a II-a si a IV-a în vederea aplicării sistemului de 

evaluare externă, 

■ - organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de pregătire a elevilor pentru concursurile şcolare şi olimpiade şcolare, 

■ - folosirea auxiliarelor şcolare potrivite pe parcursul anului școlar, 

■ - promovarea ofertei educaţionale la nivelul comunităţii, 

■ - aplicarea corectă a testărilor naționale, 

■ - existenţa parteneriatelor, 

■ - derularea activităţilor extraşcolare, 

■ - cultivarea tradiţionalului prin activităţile derulate, 

■ - buna comunicare părinţi – şcoală, 

■ - realizarea curriculumului. 

■ Puncte slabe: 

■ - lipsa unei stranse colaborari între cadrele didactice din motive temporale si manageriale. 

■ Ameninţări: - lipsa spaţiului educaţional, 

■ - lipsa dotărilor funcționale conform standardelor educaţionale europene, 

■ - lipsa de motivaţie a cadrelor didactice, 

■ Oportunităţi: - un nucleu de cadre didactice foarte bine pregătite, dornice de performanță, în pas cu tot ce e nou și bun în 

educație, 

■ - speranțe în recăpătarea respectului societății si implicit al părinților pentru cadrele didactice prin activitățile desfășurate în 

școală și în afara școlii. 
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RAPORT DE ACTIVITATE  CONSILIER ȘCOLAR 

1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE: 

1.1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

1.1.1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ LA PREȘCOLARI/ ELEVI 

Nr. 

crt. 

Tipul de 

activitate 

Număr de 

beneficiari 

Problematica                                                                                                                                                                                                                           Nivel de studiu / mediu de provenenţă                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rezultate/Observaţii 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceu Număr de cazuri 

U R U R U R U R Ameliorate Rezolvate 

1. Consilierea 

preșcolarilor/  

elevilor 

 

5 Autocunoaștere - - 2 - 3 - - - 5  

7 Comunicare și abilități 

sociale 

- - 3 - 4 - - - 7  

8 Managementul 

informaților și învățării 

- - 2 - 6 - - - 8  

8 Planificarea carierei  ( 

OSP) 

- - - - 8 - - - 8  

 Stil de viață sănătos - - - - - - - - -  

3 Copii cu CES - - - 3 - - - - 3  

- Copii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate 

- - - - - - - - -  

2 Absenteism/ abandon  

școlar 

- - - - - 2 - - 2  
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2 Agresivitate / violență - - - 1 - 1 - - 2  

- Prevenire comportamente 

de risc 

- - - - - - - - -  

- Prevenire/ combatere 

consum de substante 

psihoactive 

- - - - - - - - -  

- Alte probleme- pierderea 

mamei, anxietate de 

separare, timiditate, 

comportament opozant, 

tulburare de conduita. 

- - - - - -- - - -  

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - - -  

 Total elevi: 35 - - - - - - - -  -  

Total activități: 90           

 

1.1.2. ACTIVITATEA DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ A PĂRINȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de 

activitate 

Număr  de 

beneficiari 

Problematica                                                                                                                                                                                                                           Nivel de studiu / mediu de provenenţă                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rezultate/Observaţii 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceu 
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U R U R U R U R 

1. Consilierea 

părinţilor 

6 Autocunoaștere - - 3 - 2 - - - Dezvoltarea relatiilor 

interpersonal

e. 

4 Comunicare și abilități 

sociale 

- - 1 - 3 - - -  

6 Managementul informaților 

și învățării 

- - 4 - 2 - - - Gestionarea timpului 

de studiu. 

- Planificarea carierei  ( OSP) - - - - - - - -  

- Stil de viață sănătos - - - - - - - -  

1 Copii cu CES - - 1 - - - - -  

 Copii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate 

- - - - - - - -  

2 Absenteism / abandon  

școlar 

- - - - 2 - - -  

4 Agresivitate / violență - - 1  3 - - - Gestionarea furiei. 

- Prevenire comportamente de 

risc 

- - - - - - - -  

- Prevenire/ combatere 

consum de substante 

psihoactive 

- - - - - - - -  
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 Alte probleme- mutism 

electiv- copil 

- - 1 - - - - - Adaptare la situatiile 

de viata. 

Gestionarea  

emotiilor. 

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - -  

 Total părinţi: 23          

Total activități: 30          

 

1.1.3. ACTIVITATEA DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ  A CADRELE DIDACTICE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de 

activitate 

Număr de 

beneficiari 

Problematica                                                                                                                                                                                                                           Nivel de studiu / mediu de provenenţă                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rezultate/Observaţii 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceu 

U R U R U R U R 

1. Consilierea 

cadrelor 

didactice 

 Autocunoaștere - - - - - - - -  

6 Comunicare și abilități 

sociale 

- - 3 - 3 - - - Adaptare la nevoile 

fiecarui elev. 

6 Managementul informaților 

și învățării 

- - 3  3 - - -  
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- Planificarea carierei  ( OSP) - - - - - - - -  

- Stil de viață sănătos - - - - - - - -  

1 Copii cu CES - - 1 - - - - -  

- Copii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate 

- - - - - - - -  

1 Absenteism / abandon  

școlar 

- - - - 1 - - - Adrese catre parinti. 

. 

1 Agresivitate / violență - - - - 1 -  -  

- Prevenire comportamente de 

risc 

- - - - - - - -  

- Prevenire/ combatere 

consum de substante 

psihoactive 

- - -- - - - - -  

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - -  

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - -  

 Total cadre didactice: 15          
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Total activități: 15          

 

1.2. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP ÎN CABINET 

1.2.1. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP ÎN CABINET LA PREȘCOLARI/ ELEVI 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de 

activitate 

Număr 

beneficiari 

Problematica                                                                                                                                                                                                                           Nivel de studiu / mediu de provenenţă                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rezultate/Observaţii 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceu 

U R U R U R U R 

1. Consilierea 

preșcolarilor/  

elevilor 

 

8 Autocunoaștere - - - - 8 - - - Exersarea propriilor 

abilitati in 

diferite 

situatii. 

2 Comunicare și abilități 

sociale 

- - 2 - - - - -  

12 Managementul informaților 

și învățării 

- - 2 - 10 - - -  

6 Planificarea carierei  ( OSP) - - - - 6 - - -  

- Stil de viață sănătos - - - - - - - -  

- Copii cu CES - - - - - - - -  
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- Copii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate 

- - - - - - - -  

- Absenteism / abandon  

școlar 

- - - - - - - -  

3 Agresivitate / violență - - - - 3 - - -  

- Prevenire comportamente de 

risc 

- - - - - - - -  

- Prevenire/ combatere 

consum de substante 

psihoactive 

- - - - - - - -  

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - -  

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - -  

 Total elevi: 31          

Total activități: 12          
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1.2.2. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP ÎN CABINET A PĂRINȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de 

activitate 

Număr de 

beneficiari 

Problematica                                                                                                                                                                                                                           Nivel de studiu / mediu de provenenţă                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rezultate/Observaţii 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceu 

U R U R U R U R 

1. Consilierea 

părinţilor 

- Autocunoaștere - - - - - - - -  

4 Comunicare și abilități 

sociale 

- - - - 4 - - - Adaptare la nevoile 

copiilor. 

4 Managementul informaților 

și învățării 

- - 2 - 2 - - -  

- Planificarea carierei  ( OSP) - - - - - - - --  

- Stil de viață sănătos - - - - - - - -  

- Copii cu CES - - - - - - - -  

- Copii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate 

- - - - - - - -  

2 Absenteism / abandon  

școlar 

- - - - 2 - - -  

- Agresivitate / violență - - - - - - - -  

- Prevenire comportamente de - - - - - - - -  
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risc 

- Prevenire/ combatere 

consum de substante 

psihoactive 

- - - - - - - -  

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - -  

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - -  

 Total părinţi: 10          

Total activități: 5          

 

1.2.3. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP ÎN CABINET A CADRELOR DIDACTICE  

 

Nr. 

crt. 

Tipul de 

activitate 

Număr 

beneficiari 

Problematica                                                                                                                                                                                                                           Nivel de studiu / mediu de provenenţă                                                                                                                                                                                                                                                                                           Rezultate/Observaţii 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceu 

U R U R U R U R 

1. Consilierea 

cadrelor 

- Autocunoaștere - - - - - - - -  

- Comunicare și abilități - - - - - - - -  
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didactice sociale 

- Managementul informaților 

și învățării 

- - - - - - - -  

- Planificarea carierei  ( OSP) - - - - - - - -  

- Stil de viață sănătos - - - - - - - -  

- Copii cu CES - - - - - - - -  

- Copii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate 

- - - - - - - -  

- Absenteism / abandon  

școlar 

- - - - - - - -  

- Agresivitate / violență - - - - - - - -  

- Prevenire comportamente de 

risc 

- - - - - - - -  

- Prevenire/ combatere 

consum de substante 

psihoactive 

- - - - - - - -  

- Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

problematica) 

- - - - - - - -  

 Alte probleme (se șterge și 

se menţionează 

- - - - - - - -  
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problematica) 

 Total cadre didactice: -          

Total activități: -          

 

1.3. ACTIVITATEA DE CONSILIERE DE GRUP LA CLASĂ 

 

Nr

. 

crt

. 

Tipul de 

activitate 

Număr de 

beneficiari 

Problematica                                                                                                                                                                                                                           Nivel de studiu / mediu de 

provenenţă                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rezultate/Observa

ţii 

Preșcol

ar 

Primar Gimnaz

ial 

Liceu 

U R U R U R U R 

 Consilierea 

preșcolarilor/  

elevilor 

 

           80 Autocunoaștere - - 20 - 60 - - 1

5 

Dezvoltarea si 

exersarea 

propriilor 

abilităţi. 

60 Comunicare și abilități sociale - - 20 - 40 - - -  

55 Managementul informaților și 

învățării 

- - - - 55 - - -  

70 Planificarea carierei  ( OSP) - - - - 70 - - -  

- Stil de viață sănătos - - - - - - - -  
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 Copii cu CES - - - - - - - -  

- Copii cu părinți plecați la 

muncă în străinătate 

- - - - - - - -  

            - Absenteism / abandon  școlar - - - - -  - - -  

70 Agresivitate / violență - - - - 70 - - -  

 Prevenire comportamente de 

risc 

- - - - - - - -  

20 Prevenire/ combatere consum 

de substante psihoactive 

- - - - 20  - - Activitate de 

prevenire 

în 

colaborare 

cu 

reprezentan

ţii ANA. 

- Alte probleme (se șterge și se 

menţionează problematica) 

- - - - - - - -  

- Alte probleme (se șterge și se 

menţionează problematica) 

- - - - - - - -  

 Total elevi: 355          

Total activități: 13          
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  7. IMPLICAREA ÎN PROIECTE ȘI PROGRAME/ IMPLEMENTAREA UNOR PROGRAME SPECIFICE STRATEGIEI 

CJRAE ILFOV:   

 

Nr. 

Crt. 

Titlul 

proiectului / 

programului 

Calitatea 

(inițiator, 

participant, 

colaborator) 

Tipul 

(local, 

regional, 

național, 

european) 

Finanțare (bifaţi): 

Locație Grup țintă 
Observatii 

 
Fără 

finanțare 

Finanțare 

proprie 

Finanțare 

externă 

1 NU 

comportamentelor 

de risc. 

Initiator Local x   Unitatea 

şcolara. 

Elevii din 

unitatea 

şcolară. 

 

2 Sa creştem 

sănătoşi! 

Colaborator Naţional x   Unitatea 

şcolară. 

Elevii de la 

învăţământul 

primar. 

 

 

8.  ACTIVITĂŢILE DERULATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR  SPECIFICE STRATEGIEI CJRAE ILFOV 

8.1  PROGRAMUL DE  ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 

Nr

. 

crt

. 

Obiectiv 

vizat 

Activităţi 

implementat

e pentru 

atingerea 

obiectivului 

Perioada 

de 

desfăşura

re 

Resurse Unitatea 

de 

învățămâ

nt 

R/

U 

Rezultate și 

impact în 

urma 

activității  

Resurse umane Resurse 

material

e 
Număr  Grupa/ Cadre 

didactic

Părin
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de elevi/ 

preșcola

ri 

Clasa e/ 

partene

ri 

ţi 

1 O.1.Dezvolta

rea 

conştiintei de 

sine şi a 

atitudinilor 

pozitive față 

de propria 

persoana. 

          

Consiliere cu 

tema: 

,,Autocunoaşt

ere şi 

intercunoaşter

e,, 

 

S I  

70 Elevii 

claselor 

terminal

e. 

Prof. 

diriginti 

 Fise Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U Identificarea 

de către 

elevi a 

propriilor 

abilităţi. 

Aplicarea 

unui 

chestionar 

privind 

identificarea 

resurselor 

personale. 

S I       70 Elevii 

claselor 

terminal

e 

Prof. 

diriginti 

 Chestion

ar 

Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U  

2 O.2.Dezvolta

rea unor 

tehnici 

eficiente de 

învățare și 

management 

al invățării. 

          

Consiliere cu 

tema: 

,,Învăţarea: 

condiţii, 

tehnici, reguli 

de memorare/ 

 

S I  

60 Elevii 

claselor 

terminal

e 

Prof. 

diriginti 

 Fişe Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U Conştientiza

rea 

condiţiilor 

favorabile 

de studiu. 
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repetare 

Aplicarea 

unui 

chestionar 

pentru 

identificarea 

stilului de 

învăţare 

predominant 

S I 60 Elevii 

claselor 

terminal

e 

Prof. 

diriginti 

 Chestion

ar 

 Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U  

 

8.2  PROGRAMUL METODE ŞI TEHNICI DE ÎNVÎŢARE EFICIENTĂ 

 

Nr

. 

crt

. 

Obiectiv 

vizat 

Activităţi 

implementate 

pentru 

atingerea 

obiectivului 

Perioada 

de 

desfăşura

re 

Resurse Unitatea 

de 

învățămâ

nt 

R/

U 

Rezultate și 

impact în 

urma 

activității  

Resurse umane Resurse 

material

e Număr  

de elevi/ 

preșcola

ri 

Grup

a/ 

Clasa 

Cadre 

didactic

e/ 

partene

ri 

Părin

ţi 

1 O.1.Identifica

rea stilurilor 

de învăţare 

          

Consiliere de 

grup în sala de 

 40   VI Prof. 

diriginti 

 Fişe Şcoala 

Gimnazia

U Conştientiza

rea 
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clasă cu tema,, 

Învăţarea –

activitatea 

principală a 

elevului,, 

S I lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

de către 

elevi 

beneficiilor 

ce rezultă 

din 

activităţile 

de învăţare. 

Aplicarea unui 

chestionar 

privind 

identificarea 

stilurilor 

predominante 

de învăţare 

S I 40  VII Prof. 

diriginti 

 Chestion

ar 

Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U  

2 O.2.Identifica

rea 

modalităţilor 

de planificare 

eficientă a 

studiului 

 

          

Discuţii pe 

tema ,,Legile 

memoriei,, 

 

S II 

        

Activitate de 

grup în sala de 

clasă cu 

realizarea de 

pliante pe 

tema,,Planifica

rea eficientă a 

studiului,, 

S II         
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8.3  PROGRAMUL DE PREVENIRE A COMPORTAMENTELOR DE RISC 

 

Nr

. 

crt

. 

Tipul de risc Activităţi 

implement

ate pentru 

atingerea 

obiectivulu

i 

Perioada 

de 

desfăşura

re 

Resurse Unitatea 

de 

învățămâ

nt 

R/

U 

Rezultate și 

impact în 

urma 

activității  

Resurse umane Resurse 

materia

le 
Număr  

de elevi/ 

preșcol

ari 

Grup

a/ 

Clasa 

Cadre 

didactice/ 

parteneri 

Părin

ţi 

1 O1: 

Informarea 

elevilor asupra 

consecințelor 

comportament

elor de risc 

 (alimentație 

nesănătoasă 

          

Realizarea 

de 

materiale 

informative 

 

 S I 

     30 Clasa 

a II-a 

Reprezent

ant 

CPECA 

  Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U Informare cu 

privire la 

comportamen

tele de risc. 

Întâlniri cu 

reprezentan

ții ONG-

urilor și 

desfășurare

S I, SII  

     30 

Clasa 

a II-a 

Reprezent

ant 

CPECA 

x Fise Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

U  
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a de 

activități în 

comun 

Bragadiru 

2 O2: Prevenirea 

absenteismului 

școlar prin 

identificarea 

surselor de 

stres, 

dezvoltarea 

stimei de sine 

a elevilor și 

construirea 

unei imagini 

de sine 

pozitive  

 

O3: Întărirea 

parteneriatului 

între instituții-

cheie cu 

responsabilităț

i în prevenirea 

și combaterea 

fenomenelor 

de violență. 

          

Realizarea 

unui studiu 

privind 

sursele de 

stres 

 

 

S I, S II 

      30 

 

 

 

  V 

Prof. 

diriginti 

 Chestion

ar 

Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U  

 

 

 

 

Consiliere 

individuală/

de grup, la 

clasă 

 

 

 

 

 

S I, S II 

     Şcoala 

Gimnazia

lă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U  
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8.4  PROGRAMUL – „ABC- UL EMOŢIILOR” 

 

Nr

. 

crt

. 

Obiectiv vizat Activităţi 

implementa

te pentru 

atingerea 

obiectivului 

Perioada 

de 

desfăşura

re 

Resurse Unitatea 

de 

învățămâ

nt 

R/

U 

Rezultate 

și impact 

în urma 

activității  

Resurse umane Resurse 

materia

le Număr  

de elevi/ 

preșcola

ri 

Grup

a/ 

Clasa 

Cadre 

didactice

/ 

partener

i 

Părin

ţi 

1 O.1. 

Identificarea şi 

exersarea 

capacităţilor 

empatice 

          

Consiliere 

de grup cu 

tema: ,,Ce 

ştiu despre 

mine!,, 

 

S I, S II 

 

 

 

       30 

 

 

   II 

 

 

 

Îvăţătoar

ea 

  

 

Fişe 

 

Şcoala 

Gimnazial

ă 

Nr. 1 

Bragadiru 

 

U 

 

Elevii vor 

exersa 

comunicar

ea despre 

sine în 

cadrul 

grupului, 
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Consiliere 

de grup cu 

tema : “Cum 

ne vedem 

noi, cum ne 

văd 

ceilalţi!,, 

 S II         

2 O.2. 

Optimizarea 

resurselor 

creative şi 

comportamentu

lui creativ în 

grup 

 

          

Activitate 

interactivă 

cu tema: 

,,Delfinul 

curios,, 

 

 S II 

        

Evaluarea 

programului 

prin imagini 

care să 

reprezinte 

starea la 

finalul 

activităţii 

S II         
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9. PLANUL DE ACŢIUNE IN ABORDAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE 

Nr

. 

crt

. 

Obiectiv vizat Activităţi 

implementa

te pentru 

atingerea 

obiectivului 

Perioada 

de 

desfăşura

re 

Resurse Unitatea 

de 

învățămâ

nt 

R/

U 

Rezultate 

și impact 

în urma 

activității  

Resurse umane Resurse 

materia

le Număr  

de elevi/ 

preșcola

ri 

Grup

a/ 

Clasa 

Cadre 

didactic

e/ 

partene

ri 

Părin

ţi 

1 O.1.Reactualizar

ea  bazei de date 

      

O.2.Asigurarea 

suportului 

psiho-

educațional al 

copiilor cu 

dizabilități / 

CES 

 

          

Discuţii cu 

cadrele 

didactice, 

părinţii şi 

secretariatul 

şcolii  

pentru 

identificarea 

copiilor cu 

deficienţe şi/ 

sau CES 

 

S I 

3 II, 

VI, 

 

Cadrele 

didactic

e 

  Şcoala 

Gimnazial

ă 

Nr. 1 

Bragadiru 

U Realizare 

baza de 

date. 

Intervenţii 

psiho-

educaţionale 

pentru elevii 

SI, S II        Dezvoltar

ea si 

exersarea 

propriilor 
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cu nevoi 

speciale 

 

abilitati. 

2 O.3. 

Colaborarea cu  

cadrelor 

didactice şi cu 

părinţii pentru a 

răspunde 

nevoilor copiilor 

cu dizabilităţi şi 

/sau CES 

 

          

Discuţii cu 

cadrele 

didactice şi 

părinţii 

referitor la 

abordarea 

elevilor 

identificaţi 

cu 

diseminarea 

unor 

materiale 

informative 

 

 

 

S I, S II 
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RAPORT DE ACTIVITATE  

 

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ  

 

În anul școlar 2017-2018, perfecționarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate / autoperfecționare; 

 prin activitățile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice; 

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane s. a.; 

 prin implicarea în realizarea unor publicații de specialitate - în calitate de autori, coautori sau colaboratori; 

 prin participare la cursuri de formare organizate , 

 prin cursuri universitare și  postuniversitare; 

 susținerea inspecțiilor de grad sau definitivat, redactarea lucrărilor de grad. 

Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, activitatea comisiei a constat în următoarele: 

 Informarea curenta a personalului didactic si nedidactic asupra modului de organizare și desfășurare a cursurilor la centrele de 

perfecționare 

 Completarea bazei de date cu cadrele didactice implicate în sistemul de perfecționare 

 Participarea la ședințele organizate la nivel de județ cu responsabilii de comisie 

 Popularizarea în rândul cadrelor didactice a ofertei CCD privind cursurile de formare și perfecționare 

 Diseminarea în rândul colegilor a modului de calcul al perioadei de valabilitate a creditelor și a modului de echivalare al acestora. 

S-a constatat astfel că unele cadre trebuie să urmeze noi cursuri de formare pentru a acumula din nou cele 90 credite pentru că 

perioada de valabilitate a acestora a expirat. De asemenea s-au constatat dificultăți de comunicare cu cadrele didactice pentru 

completarea bazei de date a comisiei. 

Cadrele didactice doresc să se perfecționeze și ar dori organizarea unor cursuri în școală sau în locații apropiate, fără suportarea 

taxelor, iar cursurile să le permită acumularea de credite. 

S-a observat creșterea numărului elevilor cu nevoi speciale, conform datelor internaționale circa 5-7 % dintre elevi se 

confruntă cu probleme ale atenției, dintre care o mare parte sunt diagnosticați cu sindromul A.D.H.D. Cadrele didactice nu sunt 

pregătite să identifice și să amelioreze în mod eficient simptomele A.D.H.D. O pregătire în acest sens ar îmbunătății procesu l 

instructiv-educativ din unitățile de învățământ și ar contribui la integrarea copiilor cu A.D.H.D. 
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Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Majoritatea profesorilor au gradul didactic I 

si II; 

- Dorința de perfecționare prin participări la 

sesiuni de comunicări științifice, colaborări la 

reviste de specialitate, cursuri de formare, 

cursuri universitare și post universitare; 

-  Sprijinul conducerii școlii în vederea 

participării cadrelor didactice la diverse 

forme de perfecționare; 

- Eforturi de asigurare a unei dotări materiale 

corespunzătoare aplicării competențelor 

dobândite la cursurile de formare; 

   

- Existenta tendințelor de conservatorism  

- Dificultăți în aplicarea la clasă a cunoștințelor/ 

competențelor dobândite în urma unor cursuri 

de formare; 

- Tendința de centrare exclusiv pe acumularea 

de credite 

- Lipsa motivării financiare 

 - Sistarea ajutorului de 700 de lei pentru 

formare. 

- Buget de formare insuficient 

Oportunități Amenințări 

- Posibilitatea de dezvoltare profesională 

prin e-Learning; 

- Oferta variată a CCD și a altor furnizori de 

formare; 

- Oferta cursurilor de perfecționare/ master/ 

studii postuniversitare, etc. a instituțiilor de 

învățământ superior; 

- Posibilitatea de a forma grupe prin atragerea 

cursanților din zonele apropiate. 

- existența unui buget pentru formare  

- Incoerențe si lacune legislative; 

- Taxa pentru unele cursuri de formare; 

- Suprasolicitarea cadrelor didactice cu hârtii; 

- Lipsa posibilității cursurilor de perfecționare 

la distanță sau posibilități restrânse de 

organizare a activităților de formare în școală, 

pentru evitarea deplasărilor în zone îndepărtate 

ale județului 

   - Dificultăți în valorificarea zilei metodice 

pentru participarea la cursuri, majoritatea 

desfășurându-se în alte zile sau în zilele legale 

de repaus săptămânal. 
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RAPORT ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

Obiective urmarite în cadrul activităților educative desfășurate în școala noastră 

 Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 

 Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea  echităţii în educaţie 
 Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară  
 Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale – pregătirea lor  
 Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţii de învăţământ  
 Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural  

 

Comisia metodică a diriginților 

• Obiective propuse: 

• Proiectarea eficientă a activității educative;  
• Dezvoltarea capacității de cunoaștere și facilitarea relațiilor interpersonale; 
• Îmbunătățirea frecvenței și diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare;  
• Educația pentru sănătate în vederea unui stil de viață echilibrat; 
• Prevenirea și combaterea violenței în școală; 
• Educația pentru securitate personală; 
• Informarea continuă  a profesorilor diriginți;  
• Optimizarea relației școală – familie în vederea integrării elevilor în viața comunității; 
• Dezvoltarea relațiilor comunitare ale școlii și atragerea de noi parteneri în derularea programelor educaționale.  

 
– Principalele activităţi derulate: 

• Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 
• Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională conform programelor în vigoare 
• Distribuirea, completarea și semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între şcoală, elev și părinte 
• Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor și 

propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe  
• Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, 

completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte  
• Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 
• Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și extraşcolare de 

socializare, interrelaţionare, culturalizare. 
 

Activitate metodică și de perfecționare 
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• Formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel: 

– prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 
– prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor 

didactice; 
–  prin schimburi de experienţă profesională; 
–  prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, conferinţe s. a.; 
–  prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau colaboratori; 
–  prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e- learning; 
– prin cursuri postuniversitare; 
–  prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau 

perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEC). 

Comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective: 

• asigurarea calității actului educativ (întocmirea planificărilor calendaristice și semestriale), 

–  parcurgerea ritmică și de calitate a conținuturilor școlare; 

– utilizarea de strategii activ-participative; 

– susținerea școlarizării și prevenirea abandonului școlar; 

– organizarea de activităti extracurriculare și extrașcolare; 

– menținerea și dezvoltarea legăturii cu familia;  

–  
Comisia metodică limbă și comunicare 

• Obiective urmărite: 

– asigurarea calităţii actului educaţional; 

– întocmirea planificării şi organizarea   activităţii extracurriculare; 

– recondiţionarea şi valorificarea materialului didactic existent şi completarea bazei didactice cu materiale noi; 

– colaborarea cu Casa Corpului Didactic şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean ; 

– prevenirea şi combaterea eşecului şcolar.  

 

Comisia metodică matematică și științe 

• Scurtă prezentare descriptivă a activităţii: 
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– Comisia metodică „Matematica și Știinţe” și-a desfășurat activitatea conform unui plan de activităţi întocmit la 

începutul anului școlar pentru atingerea obiectivelor propuse; 

– Au fost întocmite planificările anuale și calendaristice de către toţi membrii comisiei conform metodologiei în vigoare. 

– Se constată o preocupare continuă în ceea ce priveste perfecţionarea individuală a membrilor comisiei. Aproape fiecare 

membru al comisiei a participat la cursuri de perfecţionare.Activitățile au fost diverse și toți membrii au contribuit la 

realizarea acestora. 

 
Comisia om si societate 

• Obiective urmărite: 

• proiectarea activității didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învățare; 
• predarea și însușirea cunoștințelor folosind metode activ-participative; 
• evocarea evenimentelor importante din istoria națională și a comunității; 
• respect și considerație pentru credința străbună și cultivarea spiritului de toleranță religioasă; 
• planificarea și organizarea activităților extracurriculare; 
• dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice; 
• prevenirea şi combaterea eșecului scolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile educative desfășurate  
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Nr. 

Crt. 

TEMA ACTIVITATII OBIECTIVE RESPONSABILI

TATI 

TIMP DE 

REALIZARE 

EVALUAR

E 

(INDICAT

ORI DE 

PERFORM

ANTA) 

Clasa  Cadrul didactic  

1 ,,Prietena mea - Zebra” 

 

Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de 

circulatie. 

Prezentarea 

complexitatii si 

functiilor strazii 

ca spatiu local 

Septembrie 

2017 

Desene 

 

 

 

II A Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 

2 ,,Atentie la neatentie” 

  

Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de 

circulatie. 

Prezentarea 

complexitatii si 

functiilor strazii ca 

spatiu local 

Septembrie 

2017 

Desene 

  

  

  

PB Prof. Inv. 

Primar, 

Costea Rodica 

Claudia 

 

3 „Sună clopoţelul!” 

Deschiderea  anului 

şcolar 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

comunicare/ 

interrelaţionare 

 construirea de 

parteneriate cu 

familia 

 

Implicarea 

familiei în viaţa 

şcolii 

Septembrie 

2017 

Chestionare 5 A Prof.  

Mihuţ Daniela 

4 Reguli de comportament 

acasa si la scoala 

Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de 

Prezentarea 

regulilor de 

Septembrie 

2o17 

desene IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elenav 
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comportament comportament 

5 ,,Culorile toamnei’’ -Cunoasterea 

culorilor,fructelor 

si legumelor de 

sezon 

-  Realizarea unor 

lucrări cu 

materialele 

adunate,  având ca 

tema Toamna 

Septembrie 

2017 

desene PD Inv. Primar 

Dragan Florina 

6 ,,A aurit toamna 

copacii’’ 

Cunoasterea 

culorilor,fructelor 

si legumelor de 

sezon 

-Colectionarea de 

materiale din 

natura realizand 

colaje 

Septembrie 

2017 

desene PE Inv.Primar 

Constandin 

Cristina 

7 “O  altfel de ZEBRĂ …” Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de 

circulatie. 

Prezentarea 

complexitatii si 

functiilor strazii 

ca spatiu local 

Septembrie 

2017 

desene III D Inv. Marin 

Daniela 

8 “Micul pieton” Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de 

circulatie. 

Prezentarea 

complexitatii si 

functiilor strazii 

ca spatiu local 

Septembrie 

2017 

desene III E 

II C 

Inv. Popescu 

Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

9 Drumul casa-

scoala/scoalasa 

descrierea 

drumului pe care 

il parcurge de 

acasa pana la 

scoala si invers 

-sa enumere 

regulile de 

Activitate de tip 

dezbatere 

Activitate practica 

Septembrie 

2017 

Desene 

Reguli 

elementare 

de circulatie 

IC  

Prof.inv.pr. 

Burada Monica 
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circulatie 

elementare pe 

care trebuie sa le 

respecte copilul in 

drumul spre 

scoala,respectiv 

casa 

10 ZIUA LIMBILOR 

STRĂINE 

26.09.2017 Prezentare de 

proiecte 

  VIII 

C 

prof. Danalachi 

Denise 

11 ,, Traversez  corect  

strada ?,, 

Dezvolatarea 

deprinderilor 

corecte de 

educatie rutiera si 

a 

comportamentului 

preventiv  

Dezbatere 

 

sept . 2017 proiecte IV  A  prof .  Radu  N. 

12  

„TRAVERSEZ CORECT  

 STRADA?” 

(reguli privind 

traversarea străzii 

ZIUA MONDIALĂ A 

CURĂŢENIEI 

- Prezentarea şi 

discutarea 

normelor de 

circulaţie 

rutieră. 

- Dezvoltarea 

deprinderilor 

de circulaţie 

rutieră şi a 

 septembrie 

Sala de clasă 

Formarea 

comportame

ntului rutier 

responsabil 

pe baza 

cunoaşterii 

şi respectării 

regulilor de 

circulaţie 

pentru 

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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Activităţi  de curăţare a 

împrejurimilor  şcolii   

  

 

comportamentu

lui preventiv; 

-Redarea 

printr-un desen 

schematic a 

drumului  

parcurs de ei 

până la şcoală; 

  

prevenirea 

producerii 

accidentelor 

de 

circulaţie; 

Expozitie de 

desene 

realizate de 

elevi. 

13 Reguli de conduita acasa 

si la scoala 

Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de 

comportament 

Prezentarea 

regulilorde 

comportament 

septembrie 

2017 

proiecte VIA,

B, 

C,D 

prof. Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean,  

Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea 

14 A sunat clopotelul!  implicare elev 

/parinte in viata 

scolii 

septembrie 

2017 

proiect V B Baronescu I. 

15 Ziua limbilor straine Constientizarea 

importantei 

invatarii limbilor 

straine 

Concurs de 

cantece si poezii 

in limbi straine 

26 septembrie 

2017 

concurs IV B 

si IV 

C 

prof.Moldovan 

Elena 

16 Clasa noastra ca o floare confectionarea 

materialelor 

amenajarea sălii 

de clasă 

septembrie 

2017 

activitate 

practica 

II D inv. Bulumac 

Cristina 
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pentru decorarea 

clasei 

Florentina 

17 Reguli de circulatie   septembrie 

2017 

 a Va 

C 

Prof:Bondoc 

Mihaela 

18 Cum vad eu scoala? 

Ziua Educatiei 

 Realizare de 

desene 

octombrie 2017  a V  a 

C 

Prof:Bondoc 

Mihaela 

19 Chipul dascalului, in 

versuri si acuarele 

Cunoasterea 

semnificatiei Zilei 

Educatiei 

realizarea de 

desene si recitarea 

unor versuri 

octombrie 2017  VIA,

B,C,

D 

prof. Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean,Zamfi

r Ion, Scarlat 

Andreea 

20 ,, Profesorul îți dă aripi, 

tu dă – le culoare!” 

Ziua Educatiei   

Cunoasterea 

semnificatiei Zilei 

Educatiei.  

 Realizarea 

desenelor 

  

Octombrie 2017 desene  II A Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 

21 ,, Scoala mea” 

Ziua Educatiei  

Cunoasterea 

semnificatiei Zilei 

Educatiei. 

 Realizarea 

desenelor 

  

Octombrie 2017 desene PB Prof. Inv. 

Primar, 

Costea Rodica  

Claudia 

22 Ziua Educatiei  cunoasterea 

semnificatiei 

.Educatia pentru 

receptarea 

Octombrie 

2017 

desene IIB 

PC 

prof. înv. 

primar Nicolae 
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Zilei Educatiei valorilor culturale IVB Ioana 

Bogdan Ionica 

23 Educaţia în oprele 

literare 

Descoperirea 

metodelor 

educative din 

trecut 

 Realizarea 

proiectelor 

Octombrie 

2017 

Lucrări 

elevi 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 

24 Ziua Şcolii  Cunoaşterea 

semnificaţiei Zilei 

Şcolii 

Punere în scena a 

piesei de teatru 

Octombrie 

2017 

Program 

cultural-

artistic 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 

25 Ziua Internationala a 

Educatiei 

Cunoasterea 

semnificatiei Zilei 

Educatie 

Realizarea 

desenelor 

Octombrie 2017 desene IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elena 

26 ,,Carnavalul Toamnei’’ 

Ziua Educatiei 

Cunoasterea 

semnificatiei Zilei 

Educatiei 

Realizarea 

desenelor 

Octombrie 2017 desene PD Inv.Primar 

Dragan Florina 

27   ,,Carnavalul Toamnei’ 

’Ziua Educatiei 

Cunoasterea 

semnificatiei Zilei 

Educatiei 

Realizarea 

desenelor 

Octmbrie 2017 desene PE Inv.Primar 

Constandin 

Cristina 

28 ,, Educația depinde de 

mine și de tine!” 

 

Cunoasterea 

semnificatiei Zilei 

Educatiei 

Prezentarea 

citatelor despre 

educatie , gasirea 

si discutarea 

rolurilor celor trei 

parteneri in 

Octmbrie 2017 colaj III D 

III E 

III B 

Inv. Marin 

Daniela  

Inv. Popescu 

Ruxandra  

Inv. Nica 
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educatie , 

realizarea 

colajului 

Daniela 

29 ”Castelul educației” Cunoașterea 

semnificației Zilei 

Educației 

Realizarea 

proiectelor   

octombrie  proiecte  IA, 

IB,ID 

Inv Dumitru 

Elena ,Tincea 

Vasilica, 

Rotaru Maria 

30 ,,Educația prin ochi de 

copil” 

Dezvoltarea  şi  

cultivarea  

creativităţii  

literar-artistice 

Realizarea și 

prezentarea unui 

proiect 

Octombrie 2017 proiecte IIIA 

IIIC 

Înv. Istrate 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-

Maria 

31 Culorile Toamnei -sa indice 

schimbarilr care 

au loc in natura 

odata cu venirea 

anotimpului 

toamna 

-sa stranga 

materiale din 

natura 

castane,nuci,ghind

e,frunze,feructe si 

Activitati de tip 

sezatoare 

Confectionarea 

unor jucarii si 

decoruri 

Octombrie 2017 Compozitii 

aplicative 

Expozitii 

IC Burada Monica 
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legume 

32 ZIUA MONDIALA A 

EDUCATIEI 

Cunoașterea 

semnificației Zilei 

Educației 

Dezbatere 

Prezentare ppt 

05.10.2017 Proiect 

 

VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

33 Ziua educației Cunoașterea 

semnificației Zilei 

Educației 

Prezentare ppt 5.10.2017  VIII

D 

Dumitru 

Octavian 

34 

 

ZIUA ŞCOLII Constientizarea 

importantei scolii 

Dezbatere 

Prezentare ppt 

26.10.2017 Proiecte  VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

35 Ziua educatiei Constientizarea 

importantei 

educatiei in viata 

elevilor 

Dezbatere cu 

tema:”Importanta 

educatiei” 

5 octombrie 

2017 

 Compuneri IVC prof.Moldovan 

Elena 

36 ZIUA EDUCATIEI Constientizarea 

importantei 

educatiei 

Dezbatere pornind 

de la proverbe si 

zicatori 

5 octombrie 

2017 

Mini-eseuri VB, 

VID 

prof. Tecucianu 

Daniela 

37 ZIUA EDUCATIEI 

”Copacul educatiei” 

”Școala mea” 

”Banner educatie” 

Cunoasterea 

semnificatiei Zilei 

Educatiei 

Realizarea 

proiectelor 

octombrie 2017 Proiecte II D inv. Bulumac 

CristinaFlorenti

na 
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38 Ziua orasului/scolii Constientizarea 

importantei urbei/ 

scolii 

Dezbatere/Prezent

are ppt 

26 octombrie 

2017 

 VIII 

D 

Dumitru 

Octavian 

39 ZIUA SCOLII Constientizarea 

importantei scolii 

Realizarea 

eseurilor 

26 octombrie 

2017 

Eseuri VII C Carbunaru 

Catalina 

40 Ziua școlii - o triplă 

sărbătoare 

Conștientizarea 

momentrului 

sărbătorit 

realizarea unui 

afiș 

26 octombrie afiș VII A Sailă Alex 

41 5 oct . -  Ziua  educatiei Cultivarea  

respectului  fata 

de valorile 

educatiei 

Dezbatere 5  oct 2017 Eseuri IV  A Radu  N. 

42 ZIUA EDUCATIEI Cultivarea 

respectului fata de 

valorile educatiei 

realizare afis 5 octombrie 

2017 

afis V B  Baronescu I 

leana 

43 Pe carari de munte Activitati 

recreative 

excursie octombrie 2017  VIA,

B,C,

D 

prof. Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean, 

Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea 

44 ZIUA MONDIALĂ A 

EDUCATORULUI 

    

Valorizare

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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-Dezvoltarea simtului estetic si 

practic; 

-Dezvoltarea 

capacităţii de 

colaborare; 

5 

octombrie 

Sala de clasă 

a 

aptitudinil

or elevilor 

si 

materializa

rea 

acestora în 

produse 

artistice; 

Expoziţie 

de desene 

realizate 

de elevi ; 

Concurs 

cu premii 

 

        

45  DE UNDE MĂ 

INFORMEZ? 

Ziua mondială pentru 

dezvoltarea 

informaţională 

Identificarea  

surselor de 

informare pe care 

le folosesc în 

diferite situaţii; 

Dezvoltarea 

capacităţii de 

colaborare  

Prezentarea unui 

portofoliu  cu 

sursele de 

informare folosite; 

Ghid pentru 

verificarea 

surselor 

.  

Noiembrie 2017 desene IIA Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 
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46  DE UNDE MĂ 

INFORMEZ? 

Ziua mondială pentru 

dezvoltarea 

informaţională 

Identificarea  

surselor de 

informare pe care 

le folosesc în 

diferite situaţii; 

-Dezvoltarea 

capacităţii de 

colaborare 

Prezentarea unui 

portofoliu  cu 

sursele de 

informare folosite; 

. 

  

Noiembrie 2017 desene PB Prof. Inv. 

Primar, 

Costea Rodica 

Claudia 

47 „Prietenia-i floare rară” 

 

Dezvoltarea 

relatiilor 

interumane 

Prezentarea 

albumului de 

familie; jocuri 

Noiembrie 

2017 

Joc de rol IIB 

PC 

IVB 

prof. înv. 

primar Nicolae 

Ioana 

Bogdan Ionica 

48 Sf. Andrei- Apostolul 

românilr 

Informarea 

elevilor cu privire 

la semnificaţia 

unor evenimente, 

viaţa unor 

personalităţi 

Realizarea PPT  Noiembrie 

2017 

Prezentare 

PPT 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 

49 Prieteni dragi-plante si 

animale 

Dezvoltarea 

comportamentului 

de ingrijire si 

protejare a 

plantelor si 

animalelor 

Vizionarea unei 

prezentari PPT 

Noiembrie 2017 Desene IE/IV

D 

Prof.Inv.primar 

Grigore Elena 
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50 ,,Maini dibace’’ -Dezvoltarea 

simţului estetic şi 

practic 

-Să manifeste un 

comportanent de 

cooperare 

-Sa confecţioneze 

diverse obiecte 

utilizand numai 

materialele puse la 

dispozitie 

 

Noiembrie 2017 Expozitie PD  Inv. Primar 

Dragan Florina 

51    ,,Sa mancam sanatos’’ Comportament de 

hranire sanatoasa 

Realizarea unei 

expozitii cu 

afise,desene, 

referitoare la 

alimente 

Noiembrie 2017 Expozitie PE Inv.Primar 

Constandin 

Cristina  

52  Știm de unde să ne 

informăm corect ? (Ziua 

mondială a dezvoltării 

informaționale)  

rolului 

tehnologiilor 

informaționale 

moderne 

Prezentarea unui 

portofoliu  cu 

sursele de 

informare 

folosite; 

 

Noiembrie 2017 prezentarea 

portofoliilor 

III D Inv. Marin 

Daniela 

53        “Suflet de copil” 

( Ziua mondială a 

drepturilor copilului - 20 

noiembrie) 

Drepturile 

copilului 

Realizarea unei 

expoziții cu afișe, 

desene, colaje 

referitoare la 

drepturile 

copilului 

Noiembrie 2017 Expoziție III E 

II C 

  Inv. Popescu      

       Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

54 ”Comoara din Cunoașterea 

importanței 

Păstrarea în bune 

condiții a unei 

noiembrie 2017 Activitate la 

biblioteca 

IB IA Inv Tincea 

Vasilica, 
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bibliotecă” cărților în viața 

oamenilor 

cărți școlii  ID Dumitru Elena, 

Rotaru Maria 

55 ,,Mândru că sunt român” Cultivarea si 

dezvoltarea 

patriotismului 

şi a respectului 

faţă de înaintaşi 

Confecționarea de 

stegulețe și alte 

compoziții pentru 

decorarea clasei 

Noiembrie 2017 Expoziție cu 

lucrările 

elevilor 

IIIA 

IIIC 

Înv. Istrate 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-

Maria 

56 Locuri de joaca 

jocul in siguranta 

-sa identifice 

locuri unde copiii 

se pot juca in 

siguranta,in 

diferite 

anotimpuri 

-sa intocmeasca 

un regulament 

privitor la locurile 

de joaca 

recomandate 

-sa participe la 

realizarea unei 

machete a 

parcului ideal 

-Regulament 

Locuri de joaca 

-machete 

Noiembrie 2017 Expozitie IC Burada Monica 
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57 HALLOWEEN 10-11.2017  Prezentare ppt, 

Party 

  VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

58  

VIZITĂ LA MUZEUL  

DE ISTORIE  

 

 

 

-Identificarea  

informaţiilor  

provenite din 

surse istorice; 

-Îmbogăţirea 

cunoştinţelor cu 

noi informaţii; 

-Cultivarea 

respectului pentru 

trecutul istoric al 

patriei noastre; 

-Dezvoltarea 

capacităţii de 

evaluare obiectivă  

a unei activităţi. 

 

 noiembrie Realizarea 

unui 

portofoliu 

cu 

informaţii 

obţinute în 

urma vizitei 

la muzeul de 

istorie ; 

Completarea  

fişelor  de 

lucru cu 

informaţii 

obţinute în 

urma 

interviului 

luat 

muzeograful

ui; 

Selectarea 

din 

portofoliile 

realizate a 

pasajelor 

reprezentati

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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ve  pentru 

fiecare 

conducător 

al dacilor 

sau al 

romanilor. 

 

59 Thanksgiving Cunoasterea unor 

elemente de 

cultura si 

civilizatie 

Prezentare ppt 

Colaje realizate cu 

elemente naturale 

specifice toamnei 

23 noiembrie 

2017 

Expozitie IVB,

A 

prof Moldovan 

Elena 

60 TOAMNA HARNICĂ ȘI 

VESELĂ 

Natura în 

anotimpul toamna 

oglindită în opere 

literare, cântece și 

picturi 

Toamna în ochi de 

copil 

 

noiembrie 2017 activitate în 

clasă 

II D înv. Bulumac 

Cristina 

Florentina 

61 Tu îţi cunoşti 

drepturile? 

 Prezentare ppt 

 

noiembrie 2017 activitate în 

clasă 

VIII

D 

Dumitru 

Octavian 

62 Sarbatoarea Sfantutui 

Andrei 

  noiembrie 2017  a Va 

C 

Prof:Mihaela 

Bondoc 

63 Vizita muzeul militar cunoașterea 

trecutului militar 

cadre didactice, 

elevi și părinți 

noiembrie vizită VII A Sailă Alex 
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64 ,,De  unde  ma  informez 

?’’ 

Identificarea 

surselor corecte 

de informare pe 

care le folosesc 

elevii  in  diferite 

situatii 

Dezbatere noiembrie 2017 Dezbatere IV  A  Radu  N 

65 Cartea- un prieten drag dezvoltarea 

gustului pt.lectura 

cunoasterea 

importantei 

cartilor 

masa rotunda noiembrie 2017 activitate in 

clasa 

 V B Baronescu 

Ileana 

66 Sarbatorile de Iarna   Decembrie 

2017 

 a V a 

C 

Prof:Mihaela 

Bondoc 

67 Ziua națională cunoașterea 

semnificației 

sărbătorii 

cadre didactice, 

elevi 

decembrie preyentare VII A Sailă Alex 

68 Magia sărbătorilor de 

iarnă 

-colinde- 

Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor si 

obiceiurilor de 

iarna 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

IIA Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 

69 Sarbatoare si emotie 

-colinde- 

Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor si 

obiceiurilor de 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

Decembrie 2017 Serbare de 

Craciun 

PB Prof. Inv. 

Primar, 

Costea Rodica 
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iarna crestine Claudia 

70 Spiritul sărbătorilor la 

români” 

Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor si 

obiceiurilor de 

iarna 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

IIB 

PC 

IVB 

prof. înv. 

primar Nicolae 

Ioana 

Bogdan Ionica 

71 Ziua Naţională a 

României  

 Importanța zilei 

de 1 Decembrie 

  Decembrie 

2017 

  VIII

D  

Dumitru 

Octavian   

72 „E vremea colindelor !”  

 

Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor si 

obiceiurilor de 

iarna 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 

73 ,,E vremea colindelor!’’ Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor si 

obiceiurilor de 

iarna 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elena 

74 ,,Uite, vine Moş 

Crăciun” 

 

Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor si 

obiceiurilor de 

iarna 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

PD Inv.Primar 

Dragan Florina 



127 
 

75 ,,Iata, vine Mos 

Craciun’’ 

Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor si 

obiceiurilor de 

iarna 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

PE Inv.Primar     

Constandin  

Cristina 

76 Să nu ne uităm tradițiile! Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor si 

obiceiurilor de 

iarna 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

III D Inv. Marin 

Daniela 

77 Magia sărbătorilor de 

iarnă 

Cunoașterea și 

păstrarea 

tradițiilor și 

obiceiurilor de 

iarnă 

Respectarea 

tradițiilor și 

obiceiurilor 

creștine 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Crăciun 

III E 

II C 

Inv. Popescu 

Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

78 ”Crăciunul românesc” Cunoașterea 

tradițiilor și 

obiceiurior de 

Crăciun  

Respectarea 

obiceiurilor 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

I B, 

IA, I 

D 

Inv Tincea 

Vasilica 

Dumtru Elena, 

Rotaru Maria  

79 ,,Iarna, anotimpul 

colindelor” 

Cunoașterea și 

păstrarea 

tradițiilor și 

obiceiurilor de 

iarnă 

Respectarea 

obiceiurilor 

Decembrie 

2017 

Serbare de 

Craciun 

IIIA 

IIIC 

Înv. Istrate 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-
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Maria 

80 Iarna-anotimpul 

bucuriilor 

-sa recite poezii 

despre iarna 

-sa interpreteze 

colinde si scenete 

ce au la baza 

elemente specifice 

sarbatorilor de 

Craciun si Anul 

Nou 

-sa realizeze 

decoratiuni pt 

impodobirea 

bradului si a salii 

de clasa 

Activitate 

artistico-plastica 

Ateliere de lucru 

Decembrie 

2017 

Scenete 

Expozitii 

IC Burada Monica 

81 „LA MULŢI ANI, 

ROMÂNIA!” 

COMEMORAREA 

MARII UNIRI 

Ziua națională a 

României 

 Masa rotunda in 

colaborare cu  

prof. de istorie 

1 DECEMBRIE 

2017 

Expozitie 

Mapa 

tematica 

VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

82 „E VREMEA 

COLINDELOR” 

Decembrie 2017 Program artistic     

83 Vremea colindelor Traditii de 

Craciun 

program artistic decembrie 2017  VIA,

B,C,

prof. Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean, 
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D Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea 

84 Christmas Carols Redescoperirea 

semnificatiei 

Craciunului 

Sceneta Decembrie Sceneta IV 

B,A 

prof. Moldovan 

Elena 

85 Christmas Carols Semnificația 

Crăciunului 

suprinsă in 

colinde în limba 

engleză 

Colinde Decembrie activitate în 

clasă 

P A-F 

I A-E 

II A-

D 

prof. Daniela 

Tecucianu 

86 1 DECEMBRIE - ZI DE 

IMPORTANTĂ 

NATIONALĂ 

 

 

 

În așteptarea lui Moș 

Crăciun 

Ziua națională a 

României 

 

 

 

Confectionarea de 

materiale 

specifice 

sărbătorilor. 

Serbare de 

Crăciun 

Intonarea Imnului. 

Poezii si cântece 

tematice 

Confectionare   de 

stegulețe 

decembrie activitate in 

clasa 

 

 

 

 

SERBARE 

DE 

CRACIUN 

II D inv. Bulumac 

Cristina 

Florentina 

87 Craciunul la romani Cunoasterea 

traditiilor 

Proiecte/portofolii decembrie 2017  VIIC/

VC/V

Carbunaru 
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romanesti de 

Craciun 

/ discutii IC Catalina 

88 1 Decembrie - Ziua  

Nationala a Romaniei 

Cultivarea si 

dezvoltarea 

patriotismului si a 

respectului  fata 

de inaintasi 

Activitate 

integrata  

decembrie 2017 Lucrarile 

elevilor  

IV A  Radu  N. 

89 Hristos se naste! Redescoperirea 

semnificatiei 

Craciunului 

Sceneta/poezii decembrie 2017 activitate in 

clasa 

V B Baronescu 

Ileana 

90 1 DECEMBRIE – ZIUA 

NATIONALĂ  A  

ROMÂNIEI 

  

,,POVESTE DE 

IARNĂ…”  

 

- Cunoasterea 

importantei 

desăvârşirii 

unităţii naţionale a 

poporului român; 

-Cultivarea si 

dezvoltarea 

patriotismului 

şi a respectului 

faţă de înaintaşi;  

 

- Păstrarea 

datinilor şi 

obiceiurilor 

strămoşeşti  

-Intonarea  unor 

cântece specifice 

 2 decembrie 

 

Sala de clasă 

Decembrie  

Sala de clasă 

 

Popularizare

a în rândul 

elevilor, al 

părintilor şi 

al 

comunităţii 

a 

evenimentel

or de la 1 

Dec. 1918 si 

a 

importantei 

istorice si 

spirituale  a 

Zilei 

nationale a 

României; 

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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sărbătorilor 

specifice acestui 

anotimp; 

- Interpretarea 

unor roluri 

primite; 

 

Pliant 

Confecţiona

rea de 

materiale 

specifice 

sărbătorilor; 

Expozitie de 

desene si 

felicitari  

Susţinerea 

serbării 

şcolare; 

Album cu 

fotografii 

 

91 Poeziile domnului 

Eminescu 

Dezvoltarea 

interesului pentru 

lectura 

proiecte/portofolii

/discutii 

ianuarie 2018  VIA,

B,C,

D 

Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean, 

Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea 

92 Scriitori de excepția-  

Eminescu- poetul 

național 

Formarea si 

dezvoltarea 

interesului pentru 

literatura 

Concurs  de 

recitări 

Ianuarie 2018  Sezatoare 

literara 

IIA Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 
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93 Scriitorii- prietenii 

nostri- 

Eminescu- poetul 

romanilor 

Formarea si 

dezvoltarea 

interesului pentru 

literatura 

Patrunderea in 

universul 

literaturii pentru 

copii 

Ianuarie 2018  Sezatoare 

literara 

PB Prof. Inv. 

Primar, 

Costea Rodica 

Claudia 

94 Eminescu vs. 

Shakespeare 

Formarea și 

dezvoltarea 

interesului pentru 

literatură  

Recitări, lectură, 

dezbatere 

(sonete) 

Ianuarie 2018 concurs VB, 

VID 

prof. Daniela 

Tecucianu 

95 Pietonule, fii cu ochii-n 

patru !” 

 

·   Să 

respecte regulile de 

circulatie; 

·   Sã se 

comporte 

responsabil ca 

participant la 

traficul rutier; 

Sã-si asume rolul 

în actiuni de 

educatie rutierã. 

Prezentarea 

complexitatii si 

functiilor strazii 

ca spatiu local 

Ianuarie 2018 concurs IIB 

PC 

IVB 

prof. înv. 

primar, 

Nicolae Ioana 

Bogdan Ionica 

96 „Să-l cinstim pe 

Eminescu!” 

Omagiu  poetului 

naţional - 

Formarea si 

dezvoltarea 

interesului pentru 

literatura 

Organizarea 

concursului de 

recitat 

Ianuarie 2018 Desfăşurare

a 

Concursului 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 
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Mihai Eminescu 

97 ,,Luceafarul poeziei 

romanesti’’ 

Cunoasterea unor 

poezii si aspecte 

ale vietii celui mai 

mare poet al 

neamului 

Concurs de recitat Ianuarie 2018 Desfasurare

a 

Concursului 

IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elena 

98 ,,La ceas aniversar -

Eminescu’’ 

Formarea si 

dezvoltarea 

interesului pentru 

literatura 

   Patrunderea in  

universul 

literaturii         

pentru copii 

Ianuarie 2018 Sezatoare 

literara 

PD Inv.Primar 

Dragan Florina 

99 ,,Marele poet Mihai 

Eminescu’’ 

Formarea si 

dezvoltarea 

interesului pentru 

literatura 

   Patrunderea in  

universul 

literaturii pentru 

copii 

Ianuarie 2018 Sezatoare 

literara 

   PE Inv.Primar 

Constandin 

Cristina 

100 Pe urmele lui Mihai 

Eminescu 

Formarea si 

dezvoltarea 

interesului pentru 

literatura 

Concurs de 

recitatari 

Ianuarie 2018 Desfăşurare

a 

Concursului 

III D Inv. Marin 

Daniela 

101 Eminescu, prin ochi de 

copil 

Formarea și 

dezvoltarea 

interesului pentru 

literatură 

Pătrundere în 

universul 

literaturii pentru 

copii 

Ianuarie 2018 Șezătoare 

literară 

III E 

II C 

Inv. Popescu 

Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

102 Dor de Eminescu Formarea și 

dezvoltarea 

interesului pentru 

Pătrundere în 

universul 

literaturii pentru 

Ianuarie 2018 Șezătoare 

literară 

IIIA 

IIIC 

Înv. Istrate 

Nicoleta 
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literatură copii Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-

Maria 

103 Copilăria lui Mihai 

Eminescu 

Dezvoltarea 

interesului pentru 

cunoașterea 

personalitații 

marelui poet 

Cunoașterea 

copilariei lui 

Eminescu 

Ianuarie 2018 prezentare 

PPT 

IA,I 

B, ID  

Înv Tincea 

Vasilica 

Dumitru Elena, 

Rotaru Maria 

104 Sa-l descoperim pe 

Mihai Eminescu 

-sa explice 

insemnatatea zilei 

de 15 ianuarie 

-sa recunoasca 

portretul 

scriitorului Mihai 

Eminescu 

-sa citeasca/recite 

poezii de M.E. 

Activitate literar-

artistica 

Ianuarie 2018 Concurs IC Burada Monica 

105 „SĂ-L CINSTIM PE 

EMINESCU!” OMAGIU 

POETULUI NAŢIONAL 

MIHAI EMINESCU 

-sa explice 

insemnatatea zilei 

de 15 ianuarie 

-sa recunoasca 

portretul 

scriitorului Mihai 

-Recital de poezii 

si cantece - in 

colaborare cu prof. 

de lb.si lit.rom 

15 IANUARIE 

2018 

activitate 

literar 

artistica 

VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

 

Carbunaru 

Catalina 
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Eminescu 

-sa citeasca/recite 

poezii de M.E. 

106 ”MAGAZINUL 

LITERAR” -moment 

închinat lui M. Eminescu 

Dezvlotarea 

interesului pentru 

literatura 

Pătrunderea în 

universul operelor 

eminesciene 

ianuarie 2018 activiatate 

literar 

artistica 

II D inv. Bulumac 

Cristina 

Florentina 

107 ,,Hai să dăm mână cu 

mână!,, 

Semnificația zilei 

de 24 Ianuarie 

 ianuarie 2018  VIII 

D 

Dumitru 

Octavian 

108 Unirea din 1859 Semnificația 

sărbătorii 

cadre didactice 

elevi 

ianuarie  prezentare VII A Sailă Alex 

109 ,,Hai  sa dam  mana cu 

mana!’’  

Cunoasterea  

actului  istoric  de 

la 24  Ianuarie  

1859 

Dramatizare ianuarie 2018 Activitate 

artistica 

IV A  Radu  N 

110 Dor de Eminescu -sa explice 

insemnatatea zilei 

de 15 ianuarie 

-sa citeasca/recite 

poezii de M. E 

recital de poezii ianuarie 2018 activitate 

literar 

artistica 

V B Baronescu 

Ileana 

111 “HAI, SĂ DĂM MÂNĂ 

CU MÂNĂ ! “ 

Cunoasterea 

importanţei 

actului istoric de 

la 24 ian 

 24 ianuarie  

Sala de clasă 

 

Dezbatere 

Popularizare

a în rândul 

elevilor, al 

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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1889(Unirea 

Moldovei cu 

Muntenia 

- dezvoltarea 

sentimentelor 

patriotice 

părintilor şi 

al 

comunităţii 

a 

evenimentel

or  

de la 24 ian. 

 

112 ,,Un mediu curat- o viata 

sanatoasa”  

Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de igiena  

Activitate practică  

- plantare 

Februarie 2018 Active. 

practică 

IIA Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 

113 ,,Un mediu curat- o viata 

sanatoasa” 

Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de igiena 

Activitate de 

igienizare in 

scoala si curtea 

scolii 

Februarie 2018 igienizare PB Prof. Inv. 

Primar, 

Costea Rodica 

Claudia 

114 “ Ce e dragostea de 

patrie si cum o exprim 

?” 

  Sã exprime prin 

comportament 

spiritul patriotic, 

mândria identitãtii 

nationale; 

Sã-si asume roluri 

si responsabilitãti 

în viata socialã; 

Educatia pentru o 

societate 

democraticã. 

Februarie 2018 Șezătoare 

literară 

IIB 

PC 

IVB 

prof. înv. 

primar Nicolae 

Ioana 

Bogdan Ionica 
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115 Traditii de Dragobete valorizarea 

traditiilor 

romanesti 

 februarie 2018  VIA,

B,, C, 

D 

Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean, 

Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea 

116 „Bucuriile iernii „ 

 

Sa-şi dezvolte 

spiritul competitiv 

şi de echipă 

Organizarea 

Jocurilor  de iarnă 

Februarie 2018 Desfăşurare

a 

Concursului 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 

117 ,,Copii, nu va jucati cu 

focul’’ 

Constientizarea 

pericoluluipe care 

il reprezinta jocul 

cu focul 

Vizionare PPT Februarie 2018 Implicarea 

activa in 

discutii 

IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elena  

118 ,,Povesti la gura sobei’’-

sezatoare literara 

 Deprinderea unor 

învăţături morale 

din ghicitori, 

proverbe, zicători 

despre anotimpul 

alb; 

 

   Adunarea unor      

imagini, desene 

pentru organizarea 

unui colaj 

 

Februarie 2018 Activ. 

practica,cola

j 

PD Inv.Primar 

Dragan Florina 

119 ,,Povesti de iarna’’-

sezatoare literara 

Deprinderea unor 

invataturi morale 

din 

ghicitori,proverbe,

zicatori despre 

Adunarea unor 

imagini,desene 

pentru organizarea 

unui colaj 

Februarie 2018 Activ. 

practica,cola

j 

PE Inv.Primar 

Costandin 

Cristina 
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iarna; 

120 ,,Un mediu curat- o viata 

sanatoasa”  

Cunoasterea si 

respectarea 

regulilor de igiena 

Activitate de 

igienizare in 

scoala si curtea 

scolii 

Februarie 2018 igienizare III D Inv. Marin 

Daniela 

121 În lumea basmelor Dezvoltarea 

imaginației 

Realizarea unor 

texte scrise din 

imaginație  

Februarie 2018 Sezătoare 

literară 

III E 

II C 

Inv. Popescu 

Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

122 ,,Ne jucăm, ne recreăm!”  Dezvoltarea 

simtului estetic si 

a capacităţii de 

evaluare obiectivă  

a unei activităţi. 

 

Desfășurarea unor 

jocuri cu zăpadă 

Februarie 2018 Jocuri în aer 

liber 

IIIA 

IIIC 

Înv. Istrate 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-

Maria 

123 ”Viața de sub zăpadă” Cunoașterea 

transformărilor 

din natură 

Realizarea unui 

proiect 

Februarie 2018 proiecte, 

vizionarea 

unui PPT 

I B, 

IA, I 

D 

Înv Tincea 

Vasilica 

Dumitru Elena, 

Rotaru Maria  

124 Mijloace de transport -sa identifice 

tipuri de mijloace 

de transport 

-sa enumere reguli 

de circulatie si 

Activitate de tip 

concurs 

Februarie 2018 Concurs IC Burada Monica 
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comportamentale 

in timpul 

calatoriei cu mij 

de transport 

125 IN LUMEA 

POVESTILOR 

Vizionarea unor 

povești. ”Cel mai 

bun povestitor” - 

concurs 

vizionarea unor 

povești 

februarie 2018 activitate tip 

concurs 

II D înv. Bulumac 

Cristina 

Florentina 

126 Iubeşte româneşte!  Prezentări Power 

Point 

 

februarie 2018  VIII 

D 

Dumitru 

Octavian 

127 Povestea calendarului cunoașterea 

modului de 

măsurare a 

timpului 

cadre didactice 

elevi 

februarie prezentare și 

concurs 

contracrono

metru 

VII A Sailă Alex 

 

128 ‘’ Strada si pericolele ei 

‘’ 

Constientizarea 

pericolelor  strazii 

Dezbatere februarie 2018 dezbatere IV  A  Radu  N 

129 Dragobete Valorificarea 

datinilor 

afis/poezii februarie 2018 activitate 

practica 

V B  Baronescu 

Ileana 

130 STRADA ŞI 

PERICOLELE EI  

 

 

-Identificarea 

situaţiilor de 

infracţionalitate 

juvenilă şi 

cunoaşterea 

 februarie  

 

Sala de clasă 

 

Informarea  

elevilor  cu 

privire  la 

problemele 

cu care se 

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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pedepselor legale 

aplicabile în 

diverse situatii; 

-Conştientizarea 

pericolelor străzii 

în cazul jocului în 

spaţii publice; 

 

pot 

confrunta pe 

stradă  

Realizare 

postere 

Completare 

de 

chestionare 

(cunoaşterea 

elevilor) 

 

131 Martisor valorizarea 

traditiilor 

proiecte martie 2017  VIA,

B,C,

D 

Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean, 

Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea  

132 Mama  Poezii si cantece 

de ziua mamei 

martie 2018  a Va 

C 

prof:Mihaela 

Bondoc 

133 ,,Mama mea e numai 

una” 

Formarea unei 

atitudini de 

respesct fata de 

fiintele dragi 

Argumentarea 

respectului fata de 

oameni 

Martie 2018 Activitate 

artistică 

IIA Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 

134 ,,Mama” Formarea unei 

atitudini de 

Argumentarea 

respectului fata de 

Martie 2018 Sezatoare 

literara 

PB Prof. Inv. 

Primar, 
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respesct fata de 

fiintele dragi 

oameni Costea Rodica 

Claudia 

135 Ganduri pentru mama Formarea unei 

atitudini de 

respect fata de 

fiintele dra 

Implicarea în 

realizarea 

materialelor 

Martie 2018 Proiect 

tematic 

IIB 

PC 

IVB 

prof. înv. 

primar Nicolae 

Ioana 

Bogdan Ionica 

136 Mărţişor pentru mama” - 

Surprize  

pt. mame - felicitări, 

diplome, poezii 

 

Formarea unei 

atitudini de 

respesct fata de 

fiintele dragi 

Implicarea în 

realizarea 

materialelor 

Martie 2018 Creaţie de 

surprize 

inedite 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 

137 ,,Martisor pentru mama’’ Formarea unei 

atitudini de 

respect fata de 

fiintele dragi 

Realizarea 

materialelor 

Martie 2018 Activitate 

artistica 

IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elena 

138    ,,O mama dulce 

mama!’’-program 

artistic 

 

Formarea unei 

atitudini de 

respect fata de 

fiintele dragi 

Argumentarea 

respectului fata de 

oameni 

Martie 2018 Activitate 

artistica 

PD Inv.Primar 

Dragan Florina 

139 ,,Astazi e ziua 

ta..MAMICO’’ 

Formarea unei 

atitudini de 

respect fata de 

Argumentarea 

respectului fata de 

oameni 

Martie 2018 Activitate 

artistica 

PE Inv.Primar 

Constandin 

Cristina 
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fiintele dragi 

140 “Gânduri  pentru CEA 

MAI  …” 

Formarea unei 

atitudini de 

respesct fata de 

fiintele dragi 

Implicarea în 

realizarea 

materialelor 

Martie 2018 Proiect 

tematic 

III D Inv. Marin 

Daniela 

141 De ce te iubesc... Formarea unei 

atitudini de 

respesct fata de 

fiintele dragi 

Implicarea în 

realizarea 

materialelor 

Martie 2018 Proiect 

tematic 

III E 

II C 

Inv. Popescu 

Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

142 ,,Gânduri pentru mama 

mea” 

Formarea unei 

atitudini de 

respesct fata de 

fiintele dragi 

Implicarea în 

realizarea 

materialelor 

Martie 2018  Activitate  

   artistică 

IIIA 

IIIC 

Înv. Istrate 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-

Maria 

143 ”Daruri pentru mama” Formarea unei 

atitudini e respect 

față de ființele 

dragi 

Implicarea în 

realizarea 

materialelor  

Martie 2018 Proiect 

tematic 

I B, 

IA, 

ID 

Înv Tincea 

Vasilica 

Dumitru Elena, 

Rotaru Maria  

144 Primavara.Ganduri pt 

mama 

-sa realizeze 

compozitii 

aplicative si 

decorative 

reprezentand 

Program artistiv 

Ateliere de lucru 

Martie 2018 Compozitii 

aplicative/pl

astice 

Program 

IC  Burada Monica 
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martisoare,felicita

ri 

-sa recite poezii 

despre primavara 

si dedicate zilei de 

8 Martie 

artistic 

145 MĂRŢIŞOR PENTRU 

MAMA” 

Compoziții 

aplicative și 

decorative 

-felicitări, poezii Martie 2018 activitate in 

clasă 

VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

146 „SĂ ŞTII MAI MULTE, 

SĂ FII MAI BUN”   

martie 2018    VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

147 Spring day Realizarea unor 

compozitii 

decorative  

felicitari martie 2018 felicitari IIIC,

D,A                  

prof Moldovan 

Elena 

148 Mother’s Day Constientizarea 

importantei zilei 

de 8 martie 

Poems and songs martie 2018 Felicitari, 

cantece, 

poezii 

PA-F 

IA-E 

IIA-

D 

prof. Daniela 

Tecucianu 

149 ”DE ZIUA FEMEII” Compoziții 

aplicative și 

decorative 

felicitări și 

mărțișoare 

martie 2018 activitate in 

clasă 

II D înv. Bulumac 

Cristina 

Florentina 

150 MARTISOR-O CARTE Constientizarea martisoare sub martie 2018  VIIC Carbunaru 
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importantei 

cartilor 

Dezvoltare 

gustului pt. 

lectura 

forma unor carti 

completate cu 

citate si pasaje din 

opere literare 

Catalina 

151 Săptăm „Să ştii mai multe, să fii 

mai bun” 

  martie 2018  VIII 

D 

Dumitru 

Octavian 

152 Cutremurul din 1977 cunoașterea unui 

moment din 

istrorie 

cadre didactice 

elevi, invitați 

martie 2018 prezentare  VII 

A 

Sailă Alex 

153 ‘’La  teatru  ‘’  Vizionarea unui  

spectacol de teatru    

Receptarea  

mesajulu unui  

spectacol 

martie 2018 Vizionare  IV  A  Radu  N 

154 GANDURI PENTRU 

MAMA 

Formarea unei 

atitudini de 

respect pentru 

fiintele dragi 

felicitariv 

/martisoare 

martie 2018 activ. in 

clasa 

V B  Baronescu 

Ileana 

155 DE ZIUA MAMEI 

  

„LA TEATRU”- 

VIZIONAREA UNOR 

SPECTACOLE  DE 

TEATRU 

 

-Dezvoltarea 

dragostei faţa de 

fiinţa iubită , 

mama; 

-Pregătirea si 

desfăşurarea unei 

serbări 

 8 martie 

 

Sala de clasă 

 martie  

 

Teatrul de 

păpuşi 

Expozitie de 

marţisoare 

Expoziţie de 

desene şi 

felicitări  

Susţinerea 

serbării 

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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- Intonarea 

cântecelor şi 

interpretarea unor 

roluri primite 

 

-Formarea şi 

dezvoltarea 

gustului estetic 

-Dezvoltarea 

capacitatii de 

receptare a 

mesajului 

transmis prin 

intermediul unei 

piese de teatru 

 

 închinată 

mamelor ; 

Fotografii 

Valorizarea 

aptitudinilor 

elevilor prin 

realizarea de 

creaţii 

pornind de 

la mesajul 

piesei  de 

teatru 

urmărită 

 

 

156 Pastele la români Cunoasterea si 

pastrarea  

traditiilor de Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compozitii 

plastic 

Continuarea 

proiectului 

de anul 

trecut 

IIA Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 

157 Pastele Cunoasterea si 

pastrarea  

traditiilor de Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compozitii 

plastice 

PB  
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158 Pastele la români Cunoasterea si 

pastrarea  

traditiilor de 

Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compozitii 

plastice 

IIB 

PC 

JVB 

prof. înv. 

primar Nicolae 

Ioana 

Bogfan Ionica 

159 Cu Hristos spre Înviere Cunoasterea si 

pastrarea  

traditiilor de 

Paste 

Pregatirea pentru 

primirea Sf. Taine 

Aprilie 2018 Proces-

verbal 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 

160 Pastele Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor de Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compozitii 

plastice 

IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elena 

161 Pastele la romani Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor de Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compozitii 

plastice 

PD Inv.Primar 

Dragan Florina 

162 Pastele la romani Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor de Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compozitii 

plastice 

PE Inv.Primar 

Constandin 

Cristina 

163 Pastele la români Cunoasterea si 

pastrarea  

traditiilor de 

Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compozitii 

plastice 

III D Inv. Marin 

Daniela 
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164 Paștele la români Cunoasterea si 

pastrarea  

traditiilor de 

Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compoziții 

plastice 

III E 

II C 

Inv. Popescu 

Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

165 ,,La Paști” Cunoasterea si 

pastrarea  

traditiilor de 

Paste 

Respectarea 

traditiilor si 

obiceiurilor 

crestine 

Aprilie 2018 Compoziții 

plastice 

IIIA 

IIIC 

Înv. Istrate 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-

Maria 

166 ”Paștele” Cunoașterea și 

păstrarea 

tradițiilor de Paște 

Respectarea 

obiceiurilor 

creștine  

Aprilie 2018 compoziții 

plastice  

I B, 

IA, 

ID  

Înv Tincea 

Vasilica 

Dumitru Elena, 

Rotaru Maria  

167 Easter Day Cunoașterea 

tradițiilor pascale 

în cultura anglo-

saxonă 

Cântece, 

confecționare de 

felicitări, de 

desene 

Aprilie 2018 Compozitii 

plastice, 

felicitări 

P A-F 

I A-E 

II A-

D 

prof. Daniela 

Tecucianu 

168 Salvati padurea -sa recunoasca 

olantele si 

animalele din 

padure 

-sa explice 

Activitate 

ecologica,practica 

Aprilie 2018 Concursuri,j

ocuri 

IC Burada Monica 
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importanta padurii 

in viara oamenilor 

-sa ajutebla 

plantarea de pomi 

 

 

 

 

 

 

169 Traditii de Paste valorizarea 

traditiilor 

prezentari aprilie 2018  VIA,

B,C,

D 

Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean, 

Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea 

170 „DE LA INIMA LA 

INIMA” 

Cunoasterea si 

pastrarea 

traditiilor de Paste 

-Activitate de 

voluntariat 

Aprilie 2018 Concursuri, 

jocuri 

VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

171 Easter Day Descoperirea 

traditiilor pascale 

in mediul anglo-

saxon 

Prezentari Aprilie 2018 Prezentari IV 

A,B 

prof Moldovan 

Elena 

172 ”HRISTOS A ÎNVIAT!” Cunoasterea si 

pastrarea 

colaje cu 

materiale adecvate 

aprilie 2018 compoziții 

plastice 

II D  înv. Bulumac 

Cristina 
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traditiilor de Paste temei Florentina 

173 Planeta Pământ este 

casa noastră! 

Acţiuni de 

ecologizare a 

mediului 

înconjurător 

 aprilie 2018  VIII 

D 

Dumitru 

Octavian 

174 Pastele la Romani  Obiceiuri si 

traditii  

aprilie 2018  a Va 

C 

Prof:Mihaela 

Bondoc 

175 Sărbătorirea Paștelui în 

lume 

cunoașterea 

tradițiilor din 

diverse părți ale 

lumii 

cadre didactice, 

elevi 

aprilie prezentare 

concurs 

VII A Sailă Alex 

176 ‘’Minte  sanatoasa  in  

corp  sanatos ‘’    

Dezvoltarea 

deprinderilor de 

practicare a unor  

sporturi  

Activitate  

sportiva  

aprilie 2018 concursuri  

sportive 

IV  A  Radu  N 

177 HRISTOS A INVIA! cunoasterea si 

aplicarea 

traditiilor de Paste 

colaje aprilie 2018 compozitii 

plastice 

V B  Baronescu 

Ileana 

178 MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN 

CORP SĂNĂTOS 

-Dezvoltarea  

fizică  

armonioasă; 

-Dezvoltarea 

deprinderilor de 

practicare corecta 

si continuă a 

 Aprilie  

Sala de sport 

 

Participarea 

elevilor la 

diverse 

concursuri 

sportive; 

Fotografii 

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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exercitiului 

sportiv 

-Manifestarea 

spiritului de 

colegialitate şi 

fair-play în timpul 

concursului.; 

 

 

179 Ziua proclamării 

independenței României 

cunoașterea 

semnificației 

naționale a zilei 

de 9 mai 

cadre didactice, 

elevia 

mai prezentare VII A Sailă Alex 

180 Şi eu sunt cetăţean 

european! 

Semnificația zilei 

de 9 Mai 

Prezentări Power 

Point 

 

mai 2018  VIII 

D 

Dumitru 

Octavian 

181  

Sunt cetătean European-

9 Mai-Ziua Euroei 

Să prezinte 

diferite obiceiuri 

din tarile 

europene 

Să   interpreteze 

melodii in diferite 

limbi europene 

Ziua Europei este 

și ziua ta! 

Mai 2018  Activitate 

de creație 

 

IIA Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 

182   

Sunt cetătean European-9 

-să prezinte 

diferite obiceiuri 

  Mai 2018  Discutii PB Prof. Inv. 

Primar, 
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Mai-Ziua Europei din tarile europene 

-să   interpreteze 

melodii in diferite 

limbi europene 

  Costea Rodica 

Claudia 

183 Ziua Mondialã   a 

Culturii 

·        Sã 

realizeze produse 

de calitate; 

·        Sã-si 

structureze un stil 

de muncã ordonat, 

eficient, civilizat; 

 

.Educatia pentru 

munca de calitate 

Mai 2018 Concurs 

interdiscipli

nar 

IIB 

PC 

IVB 

prof. înv. 

primar Nicolae 

Ioana 

Bogdan Ionica 

184 „Şi noi suntem copii ai 

Europei” 

Realizarea unei mape 

tematice  

Cunoaşterea şi 

respectarea 

drepturior  

Realizarea 

portofoliilor 

Mai 2018 Prezentarea 

portofoliilor 

5A Prof. Mihuţ 

Daniela 

185 Cartea,prietena mea Trezirea 

interesului 

pentrulectura 

Vizita la 

biblioteca 

Mai 2018 desene IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elena 

186      ,,S.O.S-NATURA’’ Respectarea 

naturii si a 

mediului 

 Realizarea de 

compoziţii şi afişe 

care să aibă 

legătură cu 

Mai 2018 desene PD Inv.Primar 

Dragan Florina 
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inconjurator educaţia 

ecologică.  

187  

Sunt cetătean European-

9 Mai-Ziua Euroei 

Să prezinte 

diferite obiceiuri 

din tarile 

europene 

 

Ziua Europei este 

și ziua ta! 

Mai 2018 

 

 

 

 Discuții 

 

III D Inv. Marin 

Daniela 

188 Lasă Pământul să 

respire! 

Respectarea 

naturii si a 

mediului 

inconjurator 

Realizarea de 

compoziţii şi afişe 

care să aibă 

legătură cu 

educaţia 

ecologică.  

Mai 2018 desene, 

colaje 

III E  

II C 

Inv. Popescu 

Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

189 ,,Suntem copiii Europei” Cunoaşterea şi 

respectarea 

drepturior 

Realizarea de 

compoziții 

tematice 

Mai 2018 

 

Discuții, 

colaje 

IIIA 

IIIC 

Înv. Istrate 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-

Maria 

190 ”La pas prin orașul meu” Cunoașterea 

împrejurimilor  

orașului 

Realizarea unei 

drumeții 

Mai 2018 Drumeție I B, 

IA, 

ID 

Înv Tincea 

Vasilica 

Dumitru Elena, 

Rotaru Maria 
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191 Suntem copiii Europei -sa explice 

semnificatie zilei 

de 9 Mai 

-sa realizeze 

stegulete ale 

tarilor care fac 

parte din UE 

-sa intoneze Imnul 

Europei 

Activitate frontala 

Vizionare ppt 

Ateliere de lucru 

Mai 2018 Cunostinte 

despre UE 

IC Burada Monica 

192 „ŞI NOI SUNTEM 

COPII AI EUROPEI” - 

-sa explice 

semnificatie zilei 

de 9 Mai 

 

-sa intoneze Imnul 

Europei 

realizarea unei 

mape tematice -

Concurs de cultura 

generala 

Mai 2018 Cunostinte 

despre UE 

VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

193 Europe Day Descoperirea 

bogatiei culturale 

a Europei 

Prezentarea 

muzeelor Europei 

mai 2018 Prezentari IVA

B,C 

prof. Moldovan 

Elena 

194 FANTEZII DE 

PRIMĂVARĂ 

compoziții 

decorative 

colaje cu 

materiale 

specifice temei 

mai 2018 expozitie II D înv. Bulumac 

Cristina 

Florentina 

195 Se apropie examenele   mai 2018   prof:Mihaela 



154 
 

Bondoc 

196 Flori de mai vizita la Gradina 

Botanica 

 mai 2017  VIA,

B,C,

D 

Dumitru 

George, Mirela 

Chiorean, 

Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea 

197 ‘’Europa  ,  la  multi  ani 

!’’ 

prezentare  PPT  CONCURS  

ESEURI 

MAI 2018 prezentarea 

lucrarilor 

IV  A  Radu  N 

198 Sunt cetatean european! sa cunoasca 

semnificatia zilei 

de 9 Mai 

eseuri/afis mai 2018 cunostinte 

despre UE 

V B Baronescu 

Ileana 

199 „ EUROPA,  LA MULŢI 

ANI !” 

-Cunoaşterea 

poziţiei Romaniei 

în Europa; 

- Definirea  

conceptului  de 

cetăţean european 

- Cunoasterea 

importantei 

aderării României 

la U.E.; 

 

 9 mai  

 Sala de clasă 

 

Prezentare 

power-point 

a ţărilor 

membre U.E 

Parada 

steguleţelor 

; 

Fotografii 

 

PA prof. Ghiță 

Liliana  

200 Sarbatoarea Copilului  activitati iunie 2018  VIA,

B,C,

Dumitru 

George, Mirela 



155 
 

recreative D Chiorean, 

Zamfir Ion, 

Scarlat 

Andreea 

201 ,,Să cunoaștem 

frumusețile patriei!’’ 

 

Cunoasterea 

obiectivelor 

turistice si 

culturale 

Stabilirea 

traseului si 

organizarea 

excursiei 

Iunie 2018 Excursie  IIIA 

IIIC 

IA,IB

, 

ID 

Înv. Istrate 

Nicoleta 

Prof. înv. 

primar 

Preda Ana-

Maria, Tincea 

Vasilica,Dumit

ru Elena, 

Rotaru Maria  

202   ,,1 Iunie-Ziua 

Copilului’’  

,,E ziua noastra, 

sa sarbatorim’’ 

Activitati 

recreative 

Iunie 2018 concurs PD Inv.Primar 

Dragan Florina 

203 ,,Pamantul in mainile 

noastre’’ 

Respectarea 

naturii si a 

mediului 

inconjurator 

Realizarea de 

compozitii si afise 

care sa aiba 

legatura cu 

educatia ecologica 

Iunie 2018 desene PE Inv.Primar 

Constandin 

Cristina 

204 ,,1 Iunie-Ziua Copilului’’ ,,E ziua noastra sa 

sarbatorim’’ 

Activitati 

recreative 

Iunie 2018 concurs PE Inv.Primar 

Constandin 

Cristina 

205 “Copilăria , o floare care Sã participe activ Colaborarea la Iunie 2018 desene III D  Inv. Marin 
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trebuie ocrotită” si creativ la 

activitãtile de 

grup  

nivelul grupului Daniela 

206 Copilărie, nu pleca! Sã participe activ 

si creativ la 

activitãtile de 

grup  

Colaborarea la 

nivelul grupului 

Iunie 2018 desene III E 

II C 

Inv. Popescu 

Ruxandra 

Inv. Dinu Elena 

207  Sa ne cunoastem tara!-

excursie 

Cunoasterea 

obiectivelor 

turistice si 

culturale 

Stabilirea 

traseului si 

organizarea 

excursiei 

Iunie 2018 Excursie  IIA Prof. Inv. 

Primar,  

Proșcan Laura 

– Felicia 

208  Sa ne cunoastem tara!-

excursie 

Cunoasterea 

obiectivelor 

turistice si 

culturale 

Stabilirea traseului 

si organizarea 

excursiei 

Iunie 2018 excursie  PB Prof. Inv. 

Primar, 

Costea Rodica 

Claudia 

209 Parada copiilor Sã participe activ 

si creativ la 

activitãtile de 

grup  

Colaborarea la 

nivelul grupului 

Iunie 2018 Carnavalul 

personajelor 

IIB 

PC 

IVB 

prof. înv. 

primar Nicolae 

Ioana 

Bogdan Ionica 

210 „E ziua noastră,să 

sărbătorim!” 

„E ziua noastră,să 

sărbătorim!” 

Activităţi 

recreative 

Iunie 2018 Concurs 5A Prof. Mihuţ 

Daniela 



157 
 

211 ,,1 Iunie-ziua copilului’’ ,, E ziua 

noastra,sa 

sarbatorim!’’ 

Activitati 

recreative 

Iunie 2018 Concurs IE/IV

D 

Prof.Inv.Primar 

Grigore Elena 

212 Ramas bun.clasa I -sa realizeze un 

montaj artistic-

literar pt 

festivitatea de 

incheiere a anului 

scolar 

-sa decoreze sala 

pt primirea 

invitatilor 

Recitare,interpreta

re 

Iunie 2018 Serbare IC Burada Monica 

213 „E ZIUA NOASTRĂ, SĂ 

SĂRBĂTORIM!” 

Iunie 2018 Activitati 

recreative 

   VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

214 „VACANŢĂ, BINE AI 

VENIT!” 

Iunie 2018 -festivitatea de 

premiere 

   VIIIC prof. Danalachi 

Denise 

215 DE ZIUA TA , COPILE! 

 

desene pe asfalt activitați 

recreative 

iunie 2018 activitate în 

curtea scolii 

II D inv. Bulumac 

Cristina 

Florentina 

216 Festivitatea de încheiere 

a anului şcolar 

 festivitatea de 

premiere 

iunie 2018  VIII 

D 

Dumitru 

Octavian 

217 Festivitatea de incheiere   iunie 2018  aVa Prof:Mihaela 
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a anului scolar C Bondoc 

218 A mai trecut un an conștientizarea 

realizărilor de 

peste an  

cadre didactice, 

părinți 

iunie festivitatea 

de premiere 

VII A Sailă Alex 

219 ‘’ Ramas  bun  ,  clasa      

a IV  - a  ! ‘’ 

Cultivarea 

aptitudinilor 

artistice ale 

elevilor  

Activitate  

artistica  

iunie 2018 Festivitate 

de premiere 

IV  A  Radu  N 

220 Bine ai venit, vacanta!  festivitate de 

premiere 

iunie 2018 activitate in 

curtea scolii 

V B  Baronescu 

Ileana 

221 „ COPILĂRIE 

FERICITĂ! „  

“RĂMAS BUN, 

CLASA 

PREGATITOARE A!” 

 

 

 

-Identificarea  

drepturilor  

copiilor ; 

-Cunoasterea 

diferitelor aspecte 

din viata unor 

copii;  

-Asigurarea bunei 

înţelegeri între 

copii 

-Exprimarea în 

mod liber a 

părerilor proprii 

-Confecţionarea 

materialelor 

 1 iunie  

Sala de clasă 

Iunie  

Sala de clasă 

 

Realizare 

postere 

Expoziţie de 

desene 

realizate de 

elevi ; 

Concurs cu 

premii 

Fotografii 

 

Expoziţie cu 

lucrările 

realizate; 

Montaj 

literar- 

artistic 

PA prof. Ghiță 

Liliana  
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Analiza SWOT a activității comisiei 

■ Puncte tari :  - realizarea proiectării activităţii, 

■ – desfășurarea unor activități de calitate, 

■ – promovarea imaginii școlii și a activităților desfășurate în școală și în afara școlii, 

■ - organizarea şi desfășurarea unor activități în colaborare cu părinții și instituțiile comunității, 

■ - buna comunicare părinţi – şcoală, 

■ - realizarea obiectivelor propuse. 

■ Puncte slabe: 

■ - lipsa unei strânse colaborari între cadrele didactice din motive temporale, spațiale și manageriale, 

■ – completarea documentelor respectând limitele de timp și redactare. 

■ Ameninţări: - lipsa spaţiului educational – o imensă piedică în desfășurarea optima a activităților, 

■ - lipsa dotărilor funcționale conform standardelor educaţionale europene, 

■ - lipsa de motivaţie a cadrelor pentru atragerea sponsorilor în derularea activităților propuse, 

■ - lipsa resursei temporale. 

■ Oportunităţi: - un nucleu de cadre didactice foarte bine pregătite, dornice de performanță, în pas cu tot ce e nou și bun 

în educație și încă iubitoare de copii, 

■ - speranțe în organizarea unui învățământ pentru copii și în sprijinul unei dezvoltări benefice pentru societate. 

 

pentru decorarea 

clasei şi expoziţie 

cu lucrările 

realizate; 

- Prezentare pps. 

 

 

dedicat 

sfârşitului 

ciclului 

primar; 
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RAPORTUL DE ANALIZĂ AL COMISIEI  ,,MATEMATICA ” 

               In contextul actual, cand are loc un proces intens de innoiri substantiale in sistemul educational, analizele periodice pe care le 

efectuam au drept scop stabilirea situatiei reale si a masurilor ce se impun pentru depasirea disfunctionalitatilor ce pot aparea in 

procesul instructiv-educativ. 

            Comisia metodică ,,Matematica ” a fost constituită  dintr-un efectiv de 3 cadre didactice titulare . Comisia si-a desfăsurat 

activitatea pe baza unui program la care si-au adus contributia toti membri si a avut urmatoarele obiective: 

 Proiectarea activitătii didactice pe baza noului curriculum si a planificării calendaristice întocmite de Ministerul Educatie i si 

a indicatiilor primite de la Inspectorul  scolar de specialitate; 

 Întocmirea modelelor de teste initiale , sustinerea testelor în urma recapitularării cunostintelor dobândite anterior, analiza 

rezultatelor si luarea deciziilor de recuperere, ameliorare si dezvoltare; 

 Elaborarea si aprobarea planului managerial pentru anul scolar 2017-2018 si a Programului de activităti pe semestre; 

 Predarea si însusirea cunostintelor folosind metode activ-participative; 

 Integrarea elevilor cu probleme comportamentale , sociale sau de promovare a clasei prin colaborarea cu consilierul şcolar; 

 Pregătirea elevilor pentru Evaluarea Nationala, concursurile si olimpiadele scolare; 

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice. 

La nivelul comisiei s-au procurat materialele care contribuie la desfăsurarea optimă a activitătilor, precum si documente 

curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare. 

Toate aceste obiective au fost îndeplinite , asigurând elevilor un climat favorabil, o bună pregătire, o perfectionare continuă a 

cadrelor didactice, o colaborare eficientă cu părintii si comunitatea locală. 

 

Evaluarea întregii activităti a comisiei a avut ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în care elevul devine 

partener în educatie , implicându-se în actul propriei instruiri. 

A fost stimulată autoevaluarea atât pentru cadrele didactice cât si pentru elevi. Fisele de autoevaluare au stat la baza stabilirii 

calificativelor semestriale. 

 

Din analiza activităţii manageriale se desprind următoarele: 

 

Puncte tari: 

 Personal didactic calificat în proportie de 100 % ; 

 Oferta curriculară bună; 

 Relatii bune de colaborare între sefii de catedră si membrii comisiei metodice; 

 Climat optim stimulativ în cadrul scolii; 
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 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continua; 

 Întocmirea testelor iniţiale , susţinerea şi luarea deciziilor corespunzătoare pentru asigurarea de cunoştinţe solide tuturor 

elevilor si in directia stimularii si invatarii eficiente 

 Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse , existând o bună colaborare între 

membrii comisiei 

 Eficienta strategiilor didactice , varietatea metodelor folosite, creativitatea in adoptarea stilurilor de predare 

 Utilizarea metodelor activ-participativ care implică direct elevul în dobândirea noilor cunoştinţe 

Folosirea tehnologiei informatiei in predare / invatare 

 Desfăşurarea activităţilor extraşcolare care implică întreaga comunitate şi asigură promovarea imaginii şcolii, precum şi 

dezvoltarea armonioasă a elevilor 

Procent mare de participare la concursurile scolare 

 Transparenta actiunilor întreprinse. 

 

 

Puncte slabe: 

 Nerealizarea unei bune comunicări între unii profesori şi elevi , ceea ce duce la iscarea unor conflicte 

Lipsa recompenselor pentru activitătile de exceptie realizate în cadrul comisiei 

 Spatiu de scolarizare insuficient ceeea ce duce la imposibilitatea desfăsurării orelor în cabintele de specialitate 

 Cadre didactice calificate, titulare care asigură continuitatea şi se implică în mod activ la îmbunătăţirea calităţii procesu lui 

educativ 

Colaborarea inre ariile curriculare ce are ca rezultat largirea orizonturilor de cunoastere pentru elevi, abordarea 

interdisciplinara a materiei 

Extinderea utilizarii metodelor moderne de predare si evaluare  

 Existenţa unui consilier şcolar în ajutorul elevilor cu probleme 

 Organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse. 

 Numărul mare de elevi cu probleme de comportament / imitarea unor comportamente violente 

 Exodul elevilor capabili de performanta spre alte scoli (din Bucuresti) 

 Multitudinea ofertelor de activităţi duce la suprasolicitare 

 Neimplicarea unor părinţi în educaţia copiilor lor şi dezinteresul pentru a cunoaşte situaţia şcolară a acestora 

 

Toată activitatea managerială desfăşurată a fost coordonată de d-na directoare, dar deciziile au fost luate prin consultarea 

membrilor comisiei şi duse la îndeplinire tot de aceştia. Părinţii au fost consultaţi atunci când s-au stabilit ofertele curriculare. 
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Comisia ,,Matematica ” si-a desfăsurat activitatea  conform normelor legislative în vigoare si Regulamentului de Ordine 

Interioară al Scolii  nr.1 Bragadiru.  

Membrii comisiei s-au întrunit pentru a analiza continuturile programelor de studiu care au suferit modificari, pentru a întocmi planul 

operational si programul de activităti al comisiei. Documentele de proiectarea activitătii au fost  întocmite la timp si în conformitate cu 

cerintele formulate de documentele de specialitate si de către inspectorii scolari cu ocazia Consfatuirilor. 

Pe parcursul întregului an  s-a urmărit de către membrii comisiei îndeplinirea responsabilitătilor fiecăruia conform obiectivelor 

propuse la începutul noului an scolar. 

Activitatea catedrelor s-a desfăsurat conform programelor de activităti. La activitătile desfăsurate în cadrul Comisiei au participat 

instutiile locale si părintii elevilor, ceea ce duce la promovarea imaginii scolii noastre. 

 

Pe parcursul anului perfectionarea pregătirii membrilor comisiei s-a realizat sub diverse forme.Participarea la Consfătuirile de 

specialitate ,la cercurile pedagogige , precum si urmarea diferitelor cursuri de perfectionare sunt câteva dintre acestea . 

  Toti membrii Comisiei au participat activ la sedintele comisiei, consiliile profesorale, cercuri pedagogice. 

La nivelul scolii profesor Bondoc Mihaela a sustinut un referat cu tema Evaluarea si Autoevaluarea   iar profesor Vrabie Luminita a 

sustinut un referat cu tema Metode de predare a problemelor de aritmetica iar profesor Ionita Maria a sustinut lectii ptr inspectia ptr 

gradul II. 

                                                                                                     

Evaluarea Națională este examenul pe care profesorii și elevii noștri il tratează cu toată seriozitatea . De aceea: 

 

S-au efectuat meditații și consultații la matematică unde s-a efectuat o planificare a temelor care trebuie tratate. 

Pentru a veni în sprijinul elevilor și mai ales, pentru a fi pregătiți  temeinic  profesorii  au lucrat dupa 

1 Culegeri cu probleme asemănătoare celor care vor face subiectul E.N. 

si au folosit,noua programa pentru matematica. 

2 Ghidul de matematică pentru EN                                                         

   3 Demersul didactic a început cu elaborarea testelor inițiale. Pe baza rezultatelor înregistrate,  s-au conceput planificările semestriale 

și acolo unde a fost cazul, planuri de remediere a lacunelor. 

    4 Cadrele didactice din aria curriculară “Matematică ” au realizat evaluarea și notarea conform reglementărilor legale și a 

standardelor naționale în vigoare, comunicând în mod sistematic elevilor și părinților criteriile de evaluare.  

    5 La clasele a VIIIa a fost si teza cu subiect unic la nivel de judet 

    6 .Multi elevi care au participat la Evaluare Nationala clasa a VIII a au obtinut note peste 5,procentul de promovare fiind peste 50 la 

suta. 

    7 .In luna mai a fost sustinuta si Evaluarea Nationala clasa a VI a.S-a constata ca elevii stiu sa calculeze ,sa recunoasca figuile 

geometrice,sa calculeze perimeter dar nu stiu teoremele si sa le aplice. 
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   La biologie au recunoscut grupele de specii prin asociere cu exemple date. 

   Au cunoscut regulile de protectie a naturii si a celor dintr-o rezervatie naturala. 

   Au cunoscut partial caracateristicele unor specii. 

   Elevii au lipsuri in cunoasterea unor caracteristici structurale ale animalelor. 

   La fizica elevii cunosc marimile si fenomenele fizice si fac diferenta intre ele. 

   Cunosc fenomenele si stiu un circuit electric. 

   Elevii nu stiu sa calculeze termenul necunoscut dintr-o proportie 

   Nu stapanesc transformarile unitatilor de masura. 

 

1 În cadrul orelor, profesorii au făcut permanent aprecieri cu privire la evoluția elevilor încurajându-i să se autoevalueze. 

2 La clasele aVIIIa, s-au făcut ore suplimentare de pregătire pe tot parcursul semestrului conform unui grafic respectat cu 

strictete. 

3 S-a desfasurat olimpiada de matematica faza pe scoala au participat 20 elevi si s-au calificat 7 elevi la faza locala. 

4 La faza judeteana s-au calificat 1 elev, de la clasa a VI a B 

 

Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu  

cerinţele programelor.  Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu se fi predat în întregime şi la timp. 

Proiectarea didactică a avut la bază următoarele direcţii  astfel: 

 Ciclul de observare şi orientare ( la clasele V-VIII ) cu obiectivul  major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi 

profesionale ulterioare. El a vizat: 

 descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei imagini de sine pozitive; 

 formarea capacităţii de analiză a setului de competenţe dobândite prin învăţare în scopul orientării spre o anumită carieră 

profesională; 

 dezvoltarea capacităţii de a comunica, inclusiv prin folosirea diferitelor limbaje specializate; 

 dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social. 

 

Aplicarea testelor initiale:ţ 

Astfel, la fiecare nivel de studii s-au avut în vedere corelarea competenţelor specifice  

din programa aferentă a anului anterior de studiu cu cele din programa pentru anul curent,  prin această corelare s-au putut identifica 

acele competenţe care pot anticipa un progres al elevilor şi totodată facilitează o proiectare a activităţilor didactice corelată cu nivelul 

real de pregătire al elevilor, în vederea optimizării învăţării şi îmbunătăţirii  

competenţelor specifice. 

Rezultatele testelor iniţiale au fost analizate la nivelul fiecărei comiei, în  
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baza acestor analize au fost întocmite rapoarte de analiză a rezultatelor evaluării iniţiale în care s-au punctat greşelile frecvente şi 

măsurile de remediere. 

 

Învăţarea s-a realizat diferenţiat pe niveluri de vârstă şi pe forme de învăţământ, cadrele  didactice având în vedere specificul 

elevilor şcolii, fiind ştiut faptul că aceştia au un nivel mediu privind capacităţile intelectuale şi deprinderile de învăţare. Apreciem 

eforturile şi profesionalismul cadrelor didactice care  au ştiut să realizeze lecţii eficiente şi de calitate, chiar dacă eva luarea a 

demonstrat în cazul unor elevi că există lacune în pregătire. 

        Monitorizarea evolutiei elevilor s-a facut corect, pornindu-se de la teste predictive, continuand cu teste sumative si finale. Fiecare 

cadru didactic a urmarit atent progresul/regresul elevilor comunicand dirigintilor si parintilor aspectele relevante legate de activitatea 

desfasurata la clasa si de nivelul atingerii obiectivelor. 

Pe parcursul anului  profesorii au adaptat permanent metodele si tehnicile didactice la nevoile și ritmul de învățare al elevilor 

pentru a veni în sprijinul acestora. 

De câte ori a fost nevoie s-au luat măsuri ameliorative pentru recuperarea lacunelor. 

Elevii cu potențial ridicat au fost sprijiniți să-si exerseze capacitățile și sa-si dezvolte competentele fiind incurajati sa participe 

la olimpiade si concursuri scolare. 

Au existat și situații de corigența sau de situație școlara neîncheiata din cauza absenteismului la finele semestrului .  

La disciplina matematica s-a folosit în actul predării-învățării : Tic pentru proiectarea activității ,  proiectele didactice au ținut 

cont de instruirea diferențiată, respectiv centrată pe elev și  aplicarea metodelor activ-participative, în actul educațional s-a stimulat 

deprinderea studiului individualîn vederea formării competenței ,, a învăța să înveți”. Astfel, unele medii au crescut , comparativ cu 

testarea inițială. 

 

Toți membrii Comisiei au realizat planificarile calendaristice, planuri si schite de lectie, conform normelor didactice si pedagogice, 

programelor scolare actualizate si autorizate . Scopul principal urmarit a fost instruirea elevilor in conformitate cu programele scolare, 

pregatirea lor pentru participarea la concursurile scolare, la activitatile cultural educative, implementarea actiunilor prioritare . Ne-am 

preocupat de alcatuirea testelor predictive , de ritmicitatea notarii si elaborarea testelor sumative de evaluare finala. Ne-am organizat 

activitatea la clasa in functie de nivelul clasei si de elevi prin sarcini de lucru diferentiate, fise de lucru. Am aplicat metode noi alaturi 

de cele tradiționale atât în predarea notiunilor cât și în fixarea și dezvoltarea acestora. Am efectuat evaluarea cunoștintelor la început 

de an școlar, portofolii individuale, teste sumative aplicate la finalul fiecarei unitati de invatare, evaluare in grup, evaluari orale si 

scrise.  

O actiune importanta a fost reducerea absenteismului și a abandonului școlar prin discutiile cu elevii care absentau la ore , 

înstiintarea dirigintelui, a parintilor elevilor care absenteaza, elaborarea unor lectii atractive pentru elevi prin jocuri , concursuri, 

invatarea pe echipa, portofolii in echipa, prin prezentarea unor materiale didactice mai atractive. 

O alta actiune prioritara pe care am avut-o în vedere a fost evaluarea cu scop de optimizare a învățării. Am elaborat teste 
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predictive la toate clasele ciclului gimnazial, teste care au avut o structura unitara. Analiza acestora a fost făcută mai sus. 

A acțiune prioritară a fost îmbunățățirea competențelor de lectură  prin lecturarea unor texte specifice disciplinei predate  cu 

scopul ameliorării înțelegerii mesajului transmis. 

 La matematica s-a organizat un program de pregătire a elevilor. . În aceste ore de pregătire suplimentară au fost urmărite 

atât aprofundarea materiei cât şi remedierea nivelului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi pentru pregatirea examenulu i de 

Evaluare Nationala.  

 

Activitatea comisiei  pe parcursul anului a avut în vedere realizarea obiectivelor propuse. 

 Aprofundarea și aplicarea reglementărilor în vigoare în elaborarea documentelor școlare  

 Actualizarea cunoștințelor psihopedagogice și aplicarea lor în practica școlara; 

 Identificarea unor strategii de implicare activă , interactivă și creativă a elevilor în viața școlara ; 

 Imbunatatirea colaborării dintre scoala , familie și alți parteneri educaționali.  

În cadrul ședintelor comisiei au fost sustinute si dezbatute toate temele propuse in graficul activitatilor comisiei metodice . 

În scopul prevenirii si combaterii violentei dirigintii au purtat numeroase discutii cu elevii .  

Profesorii diriginți au colaborat cu Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie realizând prezentări power point pe diferite teme 

specifice vârstei elevilor. 

La orele de dirigentie profesorii diriginti au discutat cu elevii claselor despre efectele negative ale tutunului , drogurilor si al alcolului . 

Pe parcursul anului profesorii au încercat să impuna elevilor un comportament civilizat și o atitudine pozitivă față de învățătură și 

școala . 

 

 Comisia "Matematica"şi-a propus să desfăşoare o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să 

implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (familie,Poliţie, 

Dispensar, bibliotecă etc.). 

Rezultatele aşteptate, conform Programului de activități  întocmit la nivelul Comisiei au fost:  

- Creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării ; 

- Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare extracurriculare; 

- Creşterea ratei promovabilităţii şcolare; 

- Introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu; 

- Proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor 

formate în cadrul obiectelor de studiu. 
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   RAPORTUL 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFAȘURATĂ DE CEAC 

Comisia de Evaluare și Asigurarea Calitații  și-a proiectat activitatea, în anul şcolar 2017-2018, pe baza documentelor proiective 

ale echipei manageriale, având ca ținte:  

 

Pentru transpunerea în practică a țintelor școlii noastre au fost desfășurate mai multe  activități, dintre care putem aminti: 

                 a )    Eficientizarea invațării centrate pe elev prin perfectionarea continuă a cadrelor didactic 

                b)      Derularea unor optionale care să răspundă nevoilor de educație ale elevilor.      

                c)  Implicarea elevilor în proiectarea si organizarea evenimentelor din cadrul școlii.  
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Principalele direcţii de acţiune ale comisiei în anul şcolar 2017-2018 au fost: 

- realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale respectându-se cerinţele interne şi externe şi 

asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia 

privitoare la învăţământul preuniversitar; 

- identificarea priorităţilor şi stabilirea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase; 

- elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora; 

- actualizarea documentelor Școlii Gimnaziale nr.1 Bragadiru, pe platforma ARACIP, în vederea întocmirii RAEI-ului. 

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PDI şi a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a 

performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice. 

 Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de functionare a comisiei au fost realizate in conformitate 

cu metodologiile in vigoare. 

Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea 

programelor de învăţare şi serviciilor. 

 

 

   


