
 
 

1 
 

 

 
                      
          MINISTERUL  EDUCAȚIEI  NAȚIONALE  

   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION BĂNCILĂ” BRĂILA 

            STR. ȘCOLILOR,NR. 46, BRĂILA, 810520 

                        TEL/FAX : +40 239 619940, 

                  e-mail: bancila_school@yahoo.com 

                             www.ionbancila.ro 

 
 

Nr. 2541/25.10.2018 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

I. ANALIZA ACTIVITĂȚII  DESFĂȘURATE DE CONDUCEREA UNITĂŢII 

 

 Organizarea compartimentelor şi comisiilor 

Pentru asigurarea structurilor în vederea realizării unei activităţi scolare optime, conducerea şcolii 

a realizat următoarele acţiuni: 

- s-a finalizat lucrarea de încadrare cu personal didactic, au fost constituite normele 

didactice,neexistând perturbări la încadrarea cu personal didactic; 

- s-au constituit clasele de început de ciclu si s-au operat modificările de efective pentru celelalte 

clase; 

- a fost completată în funcţie de situaţia concretă rezultată din miscarea  cadrelor didactice, lista 

cu profesorii diriginţiși învățători la nivelul unităţii scolare; 

- au fost repartizate spaţiile de învăţământ pe clase, programul de funcţionare în două schimburi 

între orele 8.00– 18.00 

- s-a întocmit programul orar ţinându-se cont de curba de efort pentru elevi, de către comisia 

numită în acest sens; 

- s-a întocmit si asigurat permanenţa serviciului pe scoală pentru cadrele didactice; 

- s-au întocmit programele de organizare si proiectare a activităţii educative a elevilor; 

- s-au întocmit si emis decizii legale privind structurile si responsabilităţile la nivelul unităţii 

scolare pentru toate compartimentele existente; 

 

 Repartizarea responsabilităţilor 

Repartizarea responsabilităților s-a realizat prin decizii ale directorului școlii și a personalizării 

fișei de post conform prevederilor OMEN 3597/2014 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală 

a personalului didactic și didactic auxiliar. Fișele postului au fost înmânate cadrelor didactice sub 

semnătură. Fiecare membru al CA a primit responsabilităţi ce vizează domenii de activitate din scoală. 

 Monitorizarea întregii activități(modalități de realizare) 

- Asistențe la orele de curs conform planului de asistențe al directorului; 

- Participarea la activitățile comisiilor metodice; 

- Întocmirea de rapoarte semestriale de activitate a responsabililor comisiilor metodice și 

compartimentelor din școală; 

- Verificarea dosarelor comisiilor din școală; 

- Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, elevilor și părinților; 

- Verificarea bazei de date privind absențele; 

- Verificarea cataloagelor și a notării ritmice; 
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- Raportul Consiliului Clasei; 

În activitatea de monitorizare am încercat să folosesc instrumente cât mai diverse care să 

reușescă să acopere o gamă cât mai diversă de procese din școală:desfășurarea cu eficiență a 

procesului instructiv-educativ, relațiile cadrelor didactice cu elevii, cu familia și comunitatea 

locală, respectarea programului școlii, activitățile extrașcolare și activitatea compartimentelor 

secretariat și administrativ-contabil. 

Bazându-mă pe faptul că în școală există un colectiv responsabil de cadre didactice, am 

încercat ca prin activitățile menționate mai sus să coordonez și să îi consiliez pe colegii mei 

pentru optimizarea activității desfășurate. Am dat libertate mai mare de acțiune șefilor de 

compartimente, încercând să realizăm activitățile de analiză împreună cu aceștia în Consiliile 

Profesorale sau de Administrație. 

Am încercat să mă bazez pe cultura relativ  formată în școală și să pun în valoare fiecare 

individ pe baza competențelor de care dispune, în felul acesta încercând să responsabilizez pe 

fiecare. 

 

REALIZAREA OBIECTIVELOR DIN PLANUL MANAGERIAL 

 

CURRICULUM 

 au fost elaborate planurile manageriale ale comisiilor metodice și comisiilor pe probleme; 

 a fost elaborat graficul de desfășurare a pregătirii pentru examenele naționale ; 

 au fost informați elevii claselor aVIIIa privind metodologia susținerii Evaluării Naționale, precum 

şi elevii claselor II, IV şi VI privind metodologia organizării evaluării naţionale; 

 au fost întocmite planificările pe discipline și avizate de responsabilul comisiei metodice 

 a fost întocmit orarul școlii în concordanță cu normele pedagogice; 

 au fost aplicate testări inițiale și au fost centralizate rezultatele, stabilindu-se planul de măsuri  la 
comisii metodice; 

 a fost elaborat graficul lunar de asistențe la ore de către conducerea școlii, au fost efectuate 

asistenţe la orele de curs ciclul primar precum şi la ciclul gimnazial. Cadrele didactice asistate au 

primit calificativul Foarte Bine şi recomandări. 

 

RESURSE UMANE 

 au fost repartizați pe clase elevii veniți prin transfer ; 

 au fost repartizați domnnii învățători și diriginți la clase ; 

 încadrarea personalului didactic s-a făcut conform OMEN 5485/2017 privind mobilitatea 

personalului didactic în  învățământul preuniversitar; 

 au fost elaborate fișele posturilor pentru întreg personalul angajat al școlii, realizându-se și 
controlul de medicina muncii, conform legislației în vigoare; 

 s-a constituit componența Comitetului Reprezentativ al Părinților precum și Consiliul Școlar al 
Elevilor; 

 a fost elaborat graficul efectuării serviciului pe școală ; 

 au fost întocmite/completate documentele legale privind managementul resurselor 
umane:cataloage, registre, foi matricole, condici de prezență, revisal; 

 s-a asigurat consilierea elevilor privind orientarea școlară și profesională; 

 unele cadre didactice au parcurs cursuri de formare ; 

 

 

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

  

 s-au derulat activități în cadrul parteneriatelor cu clubul Fantezia din Galați, Biserica Sf. Împărați 

Constantin și Elena, Poliția Municipiului Brăila, centrul Antidrog 
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(C.P.E.C.A. ), Muzeul Brăilei Carol I, s-au derulat activități în cadrul Proiectelor 

educaționale/parteneriate , respectiv: 

-  internațional ,,ERATOSTENE 2016” 

- național,,Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români” 

- interjudețean ,,Școala prieteniei” 

- județean ,,Frumusețea tradițiilor românești” 

- județean ,,Colorăm viața” 

- parteneriat în cadrul concursului interjudețean ,,Cartea lui Pann”  

- județean ,,Călător prin România și Marea Britanie”  

- parteneriat în cadrul Proiectului județean,,Pagini din istoria Brăilei 

- parteneriat în cadrul Proiectului județean ,, Călătorie în timp” 

 

Activitatea comisiilor de lucru 

 

 Comisia elevilor cu CES- responsabil Chirica Neluța 
 

          La începutul anului şcolar 2017-2018 au fost identificați un număr de 15 elevi cu CES - 4 la primar 

şi 11 la gimnaziu dintre care 1 cu învăţământ la domiciliu. 

         Pe parcursul anului au fost orientaţi catre SEOSP din cadrul CJRAE 4 elevi, 3 la primar si 1 la 

gimaziu-toti obţinând Certificatul de Orientare Şcolară şi Profesională. Un elev de la gimnaziu a plecat in 

strainatate. 

 Cei 19 elevi cu CES au următoarele deficienţe: 

- Dificultăţi de învăţare – 11 

- Intelect de limită – 4 
- Handicap asociat – 4 

Situatia la sfarsitul anului scolar se prezinta astfel: 

18 elevi cu CES, dintre acestia 

- 4 au primit documentele necesare pentru eliberarea unui nou Certificat de Orientare Şcolară şi 

Profesională (2-clasa a IV-a , 1-clasa 1si 1 clasa a VII-a invatamant la domiciliu) 

- 3 au absolvit clasa a VIII-a. 

 

 

Activităţi  Perioada  Responsabil Obiective  

Depistare elevi cu 

CES 

Septembrie 2017 Prof. de sprijin  Trierea Certificatelor de Orientare 

Şcolară şi Profesională 

Curriculum adaptat Octombrie 2017 Prof. de sprijin  

Cadrele didactice 

Realizarea curriculum-urilor 

adaptate de catre cadrele didactice 

de la clase în colaborare cu 

profesorul de sprijin având ca punct 

de plecare rezultatele obţinute la 

testarea iniţială; 
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Planuri de interventie 

personalizate 

P.I.P. 

Octombrie 2017 Prof. de sprijin  

Cadrele didactice 

Întocmirea Planurilor de interventie 

personalizate pe baza adaptărilor 

curriculare 

Strategii de predare-

învăţare –evaluare 

adaptate 

Pe tot parcursuul 

anului 

Prof. de sprijin  

Cadrele didactice 

Identificarea unor metode specifice 

de predare-învăţare centrate pe elev 

şi adaptarea într-o mai mare masură 

a strategiilor de lucru la cerinţele 

elevilor 

Concursuri  şi proiecte 

educaţionale. 

Pe tot parcursuul 

anului 

Prof. de sprijin  

Cadrele didactice 

Participarea  la concursuri 

organizate pentru elevii cu CES şi 

derularea de proiecte educaţionale. 

 

          Rezultate obţinute de elevii cu CES 

Nr. 

crt. 

Concursul  Elev  Clasa  Premiu Îndrumător 

 

1 „Şi noi suntem flori” 

secţiunea pictura 

 Dincă Valentin Cosmin a IVa B  

I 

prof. Craioveanu 

Mădălina 

2 „Şi noi suntem flori” 

Secţiunea colaj 

Moise Bogdan a V-a B  

III 

prof. Popa Marioara 

3 Şi noi suntem flori” 

Secţiunea colaj 

Stefan Daniela a VII-a B III prof. de sprijin 

Hornea Florentina 

4 „Şi noi suntem flori” 

Secţiunea colaj 

Anton Gabriel  a VII-a C  

III 

prof.. Arama Lavinia 

5 „Şi noi suntem flori” 

Secţiunea desen 

Albu Iulian Andrei a VIII-a A III prof. Dumitru Mirela 

6 „Targ de martisoare” Botea Andreea Denisa 

 

a V-a A 

 

I prof. de sprijin 

Hornea Florentina 

7 „Curcubeul 

emotiilor” 

 

Stefan Daniela a VII-a c  

mentiune 

prof. de sprijin 

Hornea Florentina 

8 ,,Fantezii din hartii”  Botea Anghel   I A  

II 

Prof. Trezi Aneta 

9 ,,Fantezii din hartii” Dincă Valentin Cosmin a IV-a B III prof. de sprijin 

Hornea Florentina 
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10 „Culorile prieteniei” 

Şc. Gimn. „ Mihail 

Kogălniceanu” 

Dincă Valentin Cosmin 

Botea Andreea Denisa 

Botea Elena Teodora 

a IV-a B 

a V-a A 

a V-a A 

 

II 

prof. de sprijin 

Hornea Florentina 

11 Proiectul„Colorăm 

Viaţa” desfăşrat 

lunar la Biblioteca 

Judeţeană „Panait 

Istrati Brăila 

 

Elevi cu CES 

 

Toate 

clasele 

 prof. de sprijin 

Hornea Florentina 

prof. Dumitriu 

Anamaria 

 

ANALIZA SWOT-ELEVI CES 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Identificarea  elevilor cu cerinţe 
educative speciale; 

 Încadrarea cu profesor/ învăţător de 
sprijin; 

 Elaborarea curriculum-ului adaptat 

 Elaborarea PIP-urilor (plan de 
intervenţie personalizat) 

 Reînnoirea cerificatelor de 
expertiză şi orientare şcolară (acolo 

unde este cazul); 

 Întocmirea programului de lucru 

 Neacordarea unui timp suficient de către cadrele 
didactice în timpul orelor la clasă, din cauza 

numarului mare de elevi; 

 Integrarea acestor copii în colectiv (problematica 
acestor copii este greşit înţeleasă de unii elevi); 

 Tulburările de comportament –din partea unora; 

 Neclarităţile adaptării curriculare; 

 Elevii cu CES nu sunt întotdeauna motivaţi/ 
încurajaţi să participe la activităţi extraşcolare; 

Oportunutăţi Ameninţări 

 Legislatia in vigoare privind dreptul 
la educatie a tuturor copiilor 

 Flexibilitatea programelor scolare  

in functie de potentialul de invatare 

al fiecaui copil 

 Deschidere pentru acordarea  de 
consiliere si sprijin din partea I.S.J. 

si CJRAE 

 Bibliografie de specialitate   

 Maginalzarea copiilor/ elevilor cu CES 

 Antrenarea părinţilor în activităţile şcolare 

 Cursuri de formare 

 

 Raport anual de activitate  privind consilierea şcolară        

Tabel nr. 1 Tipul activităţii de consiliere 

Consiliere individuală 

(numar de persoane 

distincte care au 

beneficiat de 

Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă psihopedagogică 

Elevi Părinți Profesori 
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consiliere) 12 12 7 

Consiliere de grup la 

clasă 

Număr 

total activităţi 

           5 

Număr total 

beneficiari 

123 

Tematica abordată 

Abilităţi de viaţă (Prevenirea 

conflictelor)  

  Orientarea carierei. 

 Managementul timpului şi 

invăţării 

 Factorii ce influentează luarea 

deciziei 

 

Tabel nr.2 Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţă înregistrată în anul școlar 2017-2018 

Nivelul unitatii de invatamant: Cazuistica  

Școală Gimnazială  1.Probleme de învăţare -autocunoaştere 

2.OSP Comunicare și abilități sociale 

3. Probleme afectiv - emoţionale  

4. Prevenirea fenomenelor de violenţă bullying 

 

Tabel 3. Activităţi de consiliere individuală 

Activităţi desfăşurate conform 

Registrului de activităţi din cabinetul 

de asistenţă psihopedagogică 

(problematica) 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

Elevi  Profesori  

Nr. elevilor consiliaţi 

individual 

Nr. profesori consiliaţi individual 

Autocunoastere 2 2 

Comunicare si abilitati sociale 2 2 

Managementul informațiilor și 

învățării 

5 0 

Planificarea și dezvoltarea  carierei 1 3 

Stilul de viață sănătos 2 0 

Total 12 7 

 

Tabel 4. Consiliere de grup la clasă 

Tematica abordata Nr. total activități 
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1.  Autocunoaştere 0 

2.Comunicare și abilități sociale 1 

3.Managementul informațiilor și învățării 1 

4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 3 

5. Stilul de viață sănătos  

Total activități  5 

 

Tabel 5. Copii cu CES (cu diagnostic) 

Nr. cazuri inregistrate în unitătile şcolare Nr. copii aflati în proces de consiliere la 

nivelul cabinetelor sau care au parcurs un 

program de consiliere în cadrul cabinetelor de 

asistență psihopedagogică 

16 5 

 

Tabel 6 Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

Nr. cazuri în unitatile şcolare Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

50 2 

 

Tabel 7    Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatile şcolare Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogica 

1 1 

 

Tabel 8. Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară 

Număr cazuri de agresivitate/violenţă 

identificate la nivelul unităţilor şcolare 

Număr beneficiari 

Număr de elevi consiliaţi individual 2 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet 

sau clase) 

 

Număr de părinţi consiliaţi individual 

(părinţi ai copiilor identificaţi având 

comportamente violente) 

2 
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Număr cazuri ameliorate în urma 

procesului de consiliere 

2 

 

Tabel 9. Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale 

Număr subiecţi consiliaţi individual 0 

Număr activităţi de informare, prevenire 0 

                                              

Comisia de orientare şcolară şi profesională- responsabil Chirica Neluța 

 

 A centralizat opţiunile şcolare ale elevilor de clasa a-VIII-a pentru fundamentarea planului de 
şcolarizare la licee 2018-2019, prin aplicarea  chestionarelor de către  diriginţii  claselor a-VIII-a. 

 

Comisia pentru acordarea burselor sociale şi a rechizitelor şcolare- responsabil Eftenaru 

Luminița  

 

 A analizat dosarele depuse în vederea obţinerii de burse, astfel: 30 burse de merit, 1 bursă boală, 0 

burse de studiu și 13 de burse sociale, conform procesului verbal aprobat în C.A. din 28.03.2018.  

Repartizarea burselor s-a efectuat conform OMEN 5576/2011 privind criteriile generale de 

acordare a burselor pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat, în baza criteriilor 

specifice aprobate în C.A. al unității școlare,  conform HCLM nr. 115/30.03.2018 

 A analizat dosarele depuse pentru acordarea rechizitelor școlare și a acordat 16 pachete rechizite 
școlare. 

 

Comisia de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniu – responsabil Turcu Ioana 

 A efectuat inventarierea bunurilor din școală în perioada 02.12.2017-23.12.2018. 
 

Comisia  pentru securitate si sanatate in munca și pentru situații de urgență – responsabil Turcu 

Ioana 

 

 A realizat documentația necesară solicitată de organele de control, a efectuat exercitii de simulare 

a cutremurului urmat de incendiu; 

 A instruit angajații școlii; 

 A efectuat exercitiu de simulare a unui cutremur urmat de incendiu cu reprezentanti I.S.U. 

      

 

  Activitatea consiliilor din şcoală 

 

      Consiliul Profesoral s-a întrunit în şedinţe ordinare conform graficului privind 

 Probleme organizatorice la început de an şcolar; 

 Validarea punctajelor pentru fişele de evaluare ale personalului didactic; 

 Analiza activităţii comisiilor pentru anul şcolar 2017-2018; 

 Programul Şcoala Altfel:Să știi mai multe, să fii mai bun!; 

 Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru 2018-2019; 

 Prezentarea metodologiilor de evaluare la clasele II, IV, VI şi VIII, precum şi a mişcării 
personalului didactic; 

 Dezbaterea proiectului de încadrare 2018-2019; 
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Consiliul de Administraţie s-a întrunit în şedinţe ordinare conform graficului privind 

 Probleme organizatorice la început de an şcolar; 

 Evaluarea personalului didactic şi didactic auxiliar; 

 Aprobarea burselor sociale, de studiu si de merit; 

 Aprobarea proiectului de şcolarizare 2018-2019; 

 Avizarea proiectului de încadrare 2018-2019; 
 

Controale tematice 

 Notă control IȘJ cu tema ,,Asigurarea unui management performant la nivel de instituție 

(decizional, informațional, organizațional, metodologic) în vederea   îmbunătățirii capacității 

instituționale   ( 09.10.2017) 

 Notă control I.Ș.J. vizând  procesul de gestionare a actelor de studii și a documentelor școlare”( 
08.12.2017) 

 Notă control I.Ș.J. cu tema “Monitorizarea  actului managerial” (19.02.2018) 

 Notă control I.Ș.J. vizând  verificarea managementului unității de învățământ (transferuri, buget, 
legalitatea constituirii  și funcționării C.A., încheierea situației școlare, sem. I ( 02.03.2018) 

 Notă control I.Ș.J. privind monitorizarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a 

(05.03.2018)  

 Notă control cu  privire la Evaluarea de etapă a activității manageriale a directorului/directorului 
adjunct din unitățile de învățământ ( 25.05.2018) 

 Notă control cu  privire la activitățile premergătoare examenelor naționale de evaluare ,sesiunea 
2018 (25.05.2018) 

 Notă control  privind încheierea situației școlare la final de an școlar 2017-2018 (30.08.2018) 

 

II. RESURSE UMANE - ELEVI 

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 a fost aprobat cu următoarea structură : 21 clase, din 

care 11 clase la ciclul primar și 10 clase la ciclul gimnazial, după cum urmează: 

 

Nivel Clasa Nr. clase Nr. elevi 

început an 

şcolar 

Nr. elevi rămaşi 

înscrişi la sf.  An  

 

 

Primar 

 

 

pregătitoare 2 44 46 

I 2 55 54 

II 2 59 57 

III 2 68 70 

IV 2 50 50 

 

Gimnaziu 

 

V 3 66 67 

VI 2 66 63 

VII 3 52 51 

VIII 2 64 61 

Total 

 

I-VIII 21 524 519 

Situatia statistică a elevilor promovaţi /corigenţi /abandon şcolar/ situaţie şcolară neîncheiată/ la sf. an  

2017-2018: 

 

Forma de 

învăţământ 

Elevi 

înscriși 

Elevi 

rămași la sf. 

an 

Elevi 

promovati 

Elevi 

abandon 

scolar 

Elevi cu 

situatia 

scolara 

neincheiata 

Elevi 

repetenți 
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Primar 276 277 275 -  2(1-

medical, 

1- plecat 

în 

străinătate) 

Gimnaziu 248 242 241 -  1 

 

 

Promovabilitatea pe clase la sfârșitul anului școlar 2017-2018: 

 

Clasa Elevi Elevi promovati Promovabilitate(%) 

CPA 23 23 100% 

CPB 23 23 100% 

I A 25 25 100% 

I B 29 29 100% 

II A 27 27 100% 

II B 30 29 96,66% 

III A 27 27 100% 

III B 26 26 100% 

III C 14 13 92,85% 

IV A 23 23 100% 

IV B 27 27 100% 

V A 33 33 100% 

V B 34 34 100% 

VI A 19 19 100% 

VI B 27 27 100% 

VI C 18 17 94,44% 

VII A 29 29 100% 

VII B 22 22 100% 

VIII A 21 21 100% 

VIII B 18 18 100% 

VIII C 

 

22 22 100% 

 

Număr elevi cu note scăzute la purtare: 

- La ciclul primar – 1elev 

- La ciclul gimnazial – 10 elevi 

Există note la purtare sub 7(1) , nu există calificative mai mici de Bine. 

 

REZULTATE LA EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII A 

 

Total elevi înscriși în clasa a-VIII-a: 61 de elevi 

Total elevi care au susținut Evaluare Națională: 44 de elevi 

 

Disciplina Note 

10 

9-9,99 8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 Mai 

mici 

de 5 

Promovabilitate 

(%) 

Lb. română 1 17 15 3 6 1 1 97,72% 

Matematică 3   4   8 13 7 7 2 95,45% 
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REZULTATE ADMITERE LICEE SI SCOLI PROFESIONALE............... 

 

Numele liceului/Şcolii profesionale Număr elevi 

Liceul teoretic “N. Iorga” 7 

Colegiul Național “N. Bălcescu” 7 

Colegiul Național “GH. M. Murgoci” 6 

Liceul Pedagogic,,D. P. Perpesicius” 

 
3 

Colegiul Național,, Ana Aslan” 3 

Liceul teoretic “P. Cerna” 5 

Liceul teoretic “M. Sebastian” 4 

Colegiul Economic,,I.Ghica” 5 

Colegiul tehnic “ED. Nicolau” 2 

Colegiul tehnic “C. D. Nenițescu” 1 

 Liceul tehnologic “A.Saligny” 1+2 

Liceul tehnologic ,,GH.K. Constantinescu” 

 

 

 

Liceul tehnologic ,,Grigore Moisil” 

 

2 

 

 

 

2 

 

Colegiul tehnic “P. Istrati” 

 

1 

 

III.RESURSE UMANE-PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC 

 

a) Situaţia posturilor la început de an şcolar: 

 

Personal didactic 

nr. posturi 

Personal didactic 

auxiliar nr. posturi 

Personal nedidactic 

nr. posturi 

32,32 4,00 6,00 

 

b) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat 

 

Nr. personal didactic 

necalificat 

Debutant Def. Gr. II Gr. I  

1 2 9 22 - 
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ANALIZA SWOT 

 

CURRICULUM 

 

Puncte tari 

 

 Toate documentele de proiectare (planificări calendaristice, planuri manageriale) au fost elaborate 
în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu strategia MEN; 

 Aplicarea testărilor inițiale la ciclul primar si gimnazial (la unele discipline), cu rezultate și plan 
de măsuri ; 

 Oferta CDŞ elaborată în funcţie de opţiunile elevilor şi părinţilor; 

 Desfăşurarea de ore de pregătire suplimentară la ciclul gimnazial,în vederea participării la 
concursurile/olimpiadele școlare și la examenul de Evaluare Națională; 

 Program de pregătire realizat de către cadrele didactice pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare ; 

 Procent de promovabilitate  la Evaluarea Nationala de 97,72% la limba română și 95,45% la 

matematică; 

 Schemele orare au fost întocmite în funcţie de planul cadru, respectându-se numărul de ore din 
trunchiul comun, în funcţie de particularităţile fiecărei clase; 

 Obținerea a 2 certificate DELF  la limba franceză de către elevii claselor gimnaziale, îndrumați de 
prof. Dumitru Mirela și 34 certificate Cambridge obținute la limba engleză de către elevii claselor 

gimnaziale îndrumați de prof. Aramă Lavinia și Dumitriu Anamaria. 

 

Puncte slabe 

 

 Superficialitatea unor cadre didactice în completarea documentelor școlare; 

 Nu există   planuri de intervenţie personalizate pentru toate disciplinele la elevii cu CES; 

 Creșterea numărului de elevi repetenți din cauza absenteismului. 

 

 

RESURSE UMANE 

 

Puncte tari 

 

 Menținerea  numărului de elevi (527); 

 80% din cadrele didactice sunt  titulare; 

 Personal didactic calificat în proporţie de 100 %; 

 Existența unui număr considerabil de formatori, metodiști, membri ai consiliului consultativ pe 
discipline 

- 9 membri CNEME (Dumitriu A.,Popa M.,Craioveanu M.,Cerchez D., Duca V., Manea S., 

Munteanu D., Iarca C., Terpan S.) 

- 13 formatori  

- 7 metodiști   

- 6 membri Consiliul Consultativ  

 

Puncte slabe 

 

- Toleranța excesivă și permisivitatea unor cadre didactice în relația cu elevii în timpul  orelor de 

curs; 
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RESURSE MATERIALE 

 

Puncte tari 

 

  Direcționarea a 2% din impozitul pe salarii către  Asociația de părinți; 

 Achiziționarea de bunuri materiale pentru desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv-
educativ: 

 

Puncte slabe 

 

 Costul standard per elev limitează achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice 

moderne; 

 

 

RELAŢII CU COMUNITATEA 

Puncte tari 

 

 Organizarea de activităţi educative, derulate în parteneriat cu diverse instituții; 

 Promovarea ofertei educaționale a școlii în comunitate(grădinițe); 

 Proiecte derulate sau în curs de derulare cu parteneri din comunitate(şcoli, grădiniţe); 

 Organizarea de întânliri periodice cu Asociația părinților; 

 Parteneriatele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum : 
excursii, vizite la diferite instituţii, vizionări de spectacole, acţiuni de voluntariat ; 

 

Puncte slabe 

 

 Lipsa unor proiecte internaţionale; 

 Implicarea slabă a părinţilor în activităţile extracurriculare organizate de şcoală; 

 Promovarea in mass media  a activităţilor şcolii; 

  Neactualizarea informațiilor pe site-ul școlii. 
 

 

III. OFERTA CURRICULARĂ 

Pentru anul școlar 2017-2018 oferta curriculară la decizia școlii cuprinde un număr de  5 

discipline opționale ca extinderi, discipline noi și aprofundări după cum urmează: 

    

 

Unitatea de 

învăţământ 
Tip opţional Disciplina Titlul opţionalului 

 

 

Clasa 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

integrat limba engleza 
„English around the 

world” 

 

a V a A, B  

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

integrat  

biologie 
„Povestea aurului 

albastru” 

a V a A, B 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul 

disciplinei 

limba 

franceză „J’aime le Francais” 

 

a IV a  A,B 
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Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul 

disciplinei 

TIC 

Informatică aplicată 

a VI A,B,C 

 a, a VII A,B 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul 

disciplinei 

limba engleză 

“Successful writing” 

a VII a A 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul 

disciplinei 

 

matematică „Matematica pentru toţi” 

 

a VIII a C 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul 

disciplinei 

matematică 

„Sinteze matematice” 

 

a VIII a A,B 

 

 

IV. RAPOARTE DE ACTIVITATE ALE COMISIILOR METODICE 

 

 

A. COMISIA PENTRU CURRICULUM, responsabil prof. Cerchez Daniela 

 
 

        I . OBIECTIVELE COMISIEI 

Obiectiv I - Creşterea calităţii managementului şcolar la nivelul comisiei 

Obiectivul II - Orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competenţelor necesare reuşitei şcolare a 

elevilor 

Obiectiv III-  Consilierea şi orientarea elevilor în vederea realizării unei alegeri de reorientare a traseului 

educational adaptate intereselor şi capacităţilor individuale, în scopul prevenirii abandonului şcolar 

Obiectiv IV  - Optimizarea relaţiei şcoală- comunitate şi a parteneriatului internaţional 

 

         II.  DIRECŢII DE ACŢIUNE 

  aplicarea unor chestionare care să reflecte gradul de satisfacţie a principalilor beneficiari ai 

procesului de învăţămant privind oferta  educaţională 

  reactualizarea informaţiilor incluse pe pagina de facebook si pe site-ul  şcolii referitor la oferta 
educaţională 

  realizarea   unor acorduri de cooperare care au ca scop  promovarea imaginii şcolii la nivel european 

  diseminarea informaţiilor ce reflectă rezultatele obţinute la diverse concursuri şcolare ,olimpiade şi 
competiţii sportive 

 asigurarea fluxului informaţional între diferitele compartimente manageriale şi informarea asupra 

politicii educaţionale judeţene şi naţionale 

  proiectarea demersului didactic printr-o abordare interdisciplinară, incluzivă şi  adaptarea strategiilor 

didactice la nivelul si specificul clasei  , centrarea evaluării  pe competente, nu pe reproducerea de 

cunostinte 

  utilizarea unor instrumente specifice de inregistrare a progresului scolar la fiecare disciplina 

  monitorizarea activitatii elevilor corigenti 

  monitorizarea aplicării planului remedial conceput în urma analizei rezultatelor la simularea 

judeţeană 

  conceperea programului de pregătire pe grupe valorice 
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  organizarea unor noi simulări la disciplina matematică în lunile mai şi iunie 

  colaborarea profesorilor de matematică şi limba romana cu dirigintii claselor, pentru asigurarea 
participarii tuturor elevilor la programele de pregatire 

  pregatirea elevilor clasei a VI-a in vederea aplicarii testelor de evaluare pe modelul PISA (limba 
romana, limbi moderne) 

 

 

B.  COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE, responsabil prof. Terpan Silvia 

 

      În anul școlar 2017-2018, pe sem. al II lea, activitatea  in cadrul comisiei Limbă si comunicare s-a 

desfăsurat intr-un climat  favorabil procesului instructiv  educativ, atât pentru elevi,cât și pentru cadrele 

didactice implicate în procesul de predare- invățare – evaluare. 

A. Disciplina Limba si literatura română 

1. Participare cu elevii la olimpiada judeteană si natională precum și la concursuri judetene si 

nationale de creatie literară, si obtinerea de premii și mențiuni. Premiile si mentiunile elevilor 

au fost inregistrate de comisia pt. Concursuri scolare din scoală si popularizate pe site-ul 

școlii, modalitate directă de evidențiere a activitătii desfășurate  în  cadrul acestei comisii. ( 2 

olimpiade naționale , numeroase premii la olimp.judeteană , dar si premii la concursurile 

nationale de creație literară: M. Eminescu, Ars Nova, I. Creangă, Popas la poarta neagră ). 

 

2. Centralizarea Simulărilor   Evaluării Nationale, la Limba și literatura română, pe sem . al II 

lea , an scolar 2017-2018 

      

Nr. CRT. Clasa Nr. 

total 

de 

elevi 

Nr. de 

elevi 

prezenti 

Note 

sub 

5 

5- 

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 Media Promovabilitate 

Simulare 

Natională 

(05.III. 

2018) 

VIII 62 59 16 10 7 9 9 8  6,46 72,88% 

Simulare 

Județeană 

(07.V.2018) 

VIII 62 58 18 10 6 9 8 7  7,38 68,96% 

 

Puncte tari : 

- identificarea claselor lexicale 

- realizarea compunerilor date  de majoritatea elevilor 

- rezolvarea cerințelor de înțelegere a textului  nonliterar. 

Puncte slabe : 

 -motivarea schimbării valorii gramaticale 

-prezentarea semnificației unor sintagme date 
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-transcrierea propozițiilor subordonate 

 

3.Rezultatele Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII a în anul școlar 2017- 2018 

Disciplina Inscrisi Perezenti Admisi Respinsi Eliminati Absenti Promovabilitate 

LB. Si Lit. 

Rom. 

45 44 43 1 0 1 97,72% 

 

 

4.Rezultate finale ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII a ,  an școlar 2017-2018, Lb si 

Lit. Română, pe tranșe 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 Procent Medii 

peste 5 

0 0 1 0 1 6 3 15 17 1 97,72% 

 

5.Alte activităti  specifice disciplinei limba și literatura română 

    -Propuneri de subiecte  pt, olimpiadele  de limba română, etapa județeană- prof. Popa M.  si Terpan 

Silvia 

- elaborare de subiecte pt. Suplinitori calificati, post Stăncuta, eliberat pe parcursul anului școlar, prof. 

Terpan S. 

- elaborare subiecte pt. Suplinitorii necalificați, prof. Popa M. 

-realizare  de asistențe metodice , in cadrul Concursului național de titularizare, inspecții la clasă, prof. 

Popa M. si Terpan S. 

- participare în  comisia de  evaluare Concurs Național de creatie lit., prof. Popa M.  si 

Prof. Terpan S. 

- participare elaborare revista scolii- membrii comisiei de limbă si comunicare, impreună cu dna prof. 

Manea S.,  redactorul revistei. 

- participare proiect județean – Spre artă și cool-tură, prin lectură- dnele prof. Popa M, Dumitriu 

A,Terpan S.,  dl. Prof. Turcu L și cu implicarea activă a  bibliotecarei școlii. 

 B. Limbile străine 

1. Limba franceză activități de Ziua Francofoniei (20 martie): prezentarea evenimentului, cantece, poezii 

si desene (cl.a VIII-a); 

-activitati de Ziua Europei (9 mai): prezentarea diversității culturale europene, prezentări power-point 

despre tarile membre UE (elemente de cultura si civilizație), prezentări realizate de elevi (cl.a VII-a); 

-participare la Concursul național de epistole in limba franceză''Homo Oeconomicus'';Pascani, cu un 

premiu I (Jalba Marian-VII A), un premiu II (Ene Bogdan (VII A) si un premiu special (Elias Elissa-VII 

A); 

-continuarea pregătirii pentru obținerea certificatelor DELF; 

-participarea și obținerea certificatelor DELF: Iordache Maria si Mihăilă Valentina (VII A). 

2. Limba engleză 

- participări la numeroase proiecte judetene si internationale, prin implicarea activă a dnei prof. Aramă L. 

și a dne Dumitriu A,  în calitate de director, dar si de participant la activităti diverse. (proiectele sunt 

mentionate in cadrul comisiei pentru  Proiecte și parteneriate din școală ). 

 - participarea cu elevii la diferite concursuri judetene dar si la olimpiada de engleză, rezultatele fiind 

menționate in cadrul comisiei pt. Concursuri școlare . 
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- realizarea de cursuri pt. obtinerea  de către elevi a atestatului lingvistic Cambridge. 

  În concluzie, toate aceste rezultate si activităti atât ale elevilor cât și ale cadrelor didactice, 

demonstrează profesionalismul , seriozitatea si perseverența celor implicați în procesul instructiv-

educativ. 

 

C.   COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE, responsabil Cerchez Daniela 

Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfășurat conform planului managerial stabilit la 

începutul anului școlar.    

Am acordat atenţia cuvenită studierii cu mare atenţie a programelor şcolare și mai ales a noii 

programe  pentru clasa a V-a intrate  în vigoare în 2017.  

Activitati organizate de comisia metodică:  

-Pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Națională la clasele a VIII-a și a VI-a (intocmirea un 

program suplimentar de de pregatire, săptămânal, respectând planificarea întocmită conform programei 

pentru E.N) 

-Pregătirea elevilor pentru concursuri și olimpiade școlare: Cristian Calude, Lumina Math, 10 pentru 10, 

Comper, Isaac Newton-fizica, (pregătirea a avut un caracter permanent ,profesorii îndrumand activitatea 

individuală a elevilor cât și pe grupe de performantă, prin meditații suplimentare) 

-Participarea la activitățile metodice ale catedrei: analize, dezbateri, formulări de subiecte pentru simulări 

și olimpiada; 

-Organizarea si desfasurarea etapei locale a olimpiadelor  

- În cadrul catedrei de matematică, s-au sustinut la clasele a VIII-a simulări ale E.N.conform procedurilor 

naționale (feb) și judetene (mai) La ultima simulare judeteana a Evaluarii Nationale se obs 

 

 Rezultatele  obținute la Simulările Evaluării Naționale- matematică 

 

 

MATEMATICA 

Clasa Nr. 

total 

de 

elevi 

Nr. 

de 

elevi 

pre-

zenţi 

No

te 

su

b 

5 

Note 

de 

5-5,99 

Note 

de 

6-6,99 

Note 

de 

7-

7,99 

Note 

de 

8-8,99 

Note 

de 

9-9,99 

Note 

de 

10 

Media Promo 

vabili- 

tate 

I. SIMULARE 

JUD. 

(13.XII.2017) 

 

 

 

VIII 

 

63 

 

 

60 

 

27 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

1 

 

- 

 

5,02 

 

55% 

 

II. SIMULARE 

NAȚIONALĂ 

(6.III.2018 ) 

 

 

 

VIII 

 

62 

 

 

60 

 

23 

 

11 

 

11 

 

8 

 

3 

 

3 

 

1 

 

5,15 

 

61,66% 

 

III. SIMULARE 

JUD.(9.V.2018) 

 

 

VIII 

 

 

62 

 

 

59 

 

 

20 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

11 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

- 

 

 

6,24 

 

 

66,10% 
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  PUNCTE TARI                                                                      

- efectuarea calculelor cu numere întregi;                                    

- reprezentarea corectă a graficului funcției liniare;         

- realizarea corectă a subiectului II.1;                                                                                                                       

- peste 50% dintre elevi au obținut punctaj maxim la subiectul I;     

                                           

PUNCTE SLABE   

- dificultăți în determinarea unui număr natural, utilizând relații între cifre; 

- un număr redus de elevi abordează problemele cu distanțe sau determinări de unghiuri. 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Concluzii 

  În mod evident, rezultatele obținute la cele trei Simulări aplicate la disciplina Matematică, 

demonstrează  progres, acesta fiind susținut  prin : 

 -procentele înregistrate: 55%  - 61,66% -66,10%   

  -mediile obținute:    5,02   - 5,15-   6,24. 

 Progresul este ilustrat și de evoluția regresivă a  procentului notelor sub 5: 

                      45%%-38,33%- 33,89% 

Rezultatele înregistrate relevă un nivel mediu  (raportat la media obținută, dar  și la procent). Rezultatele 

la Evaluarea Naţională din  iunie 2018 sunt prezentate în  statistica următoare: 

Disciplina 

matematica 

Cla 

sa 

Nr. de 

elevi 

prezenţi 

Note 

sub 

5 

Note 

de 

5-

5,99 

Note 

de 

6-

6,99 

Note 

de 

7-

7,99 

Note 

de 

8-

8,99 

Note 

de 

9-

9,99 

Note 

de 

10 

Media Promo- 

vabili 

tate 

Prof.  

CHIRICA N. 

 

VIII 

A 

 

13 

 

1 

 

2 

 

- 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

7,78 

 

92,30% 

Prof. 

 CHIRICA N. 

 

VIII 

B 

 

11 

 

- 

 

3 

 

2 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6,80 

 

100% 

Prof.  

CERCHEZ D. 

VIII 

C 

 

20 

 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

 

6 

 

2 

 

1 

 

7,48 

 

95% 

 

TOTAL 

 

 

 

 

44 

 

2 

 

7 

 

6 

 

14 

 

8 

 

4 

 

3 

 

7,40 

 

95,45% 
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REZULTATE OLIMPIADE ŞI CONCURSURI   

Nr. 

crt. 

Premiul Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clas

a 

Denumirea competiției 

(olimpiadă/concurs) 

Etapa la 

care a 

obținut 

premiul 

Profesor 

îndrumător 

 Premiul I Andrei Matei 

Tudor 

5A Olimpiada națională de 

matematică 

-calificat la faza 

națională 

Județeană  Chirica Neluța 

 Mențiune Cheleș Giorgio 5B Olimpiada națională de 

matematică 

Județeană Cerchez Daniela 

 Premiul I Ioniță Ioana 7B Olimpiada națională de 

educație tehnologică 

-calificat la faza 

națională 

Județeană Iarca Cornelia 

 Mențiune  Jîtea Ștefan 7 B Olimpiada națională de 

educație tehnologică 

Județeană Iarca Cornelia 

 Premiul II Andrei Matei 

Tudor 

5A Concursul 10 pentru 10 Județeană  Chirica Neluța 

Munteanu 

Daniela 

 Mențiune Butnaru Maria 

Roxana 

5A Concursul 10 pentru 10 Județeană  Chirica Neluța 

Munteanu 

Daniela 

 Mențiune Andrei Cristian 

Florentin 

6B Concursul 10 pentru 10 Județeană  Chirica Neluța 

Rădulescu 

Dragostina 

Munteanu 

Daniela 

 Mențiune  Gorea Sabin 7A Neuroset  județeană  Munteanu 

Daniela 

 Premiul II Andrei Cristian 

Florentin 

6 B Comper Etapa II Chirica Neluța 

 Mențiune  Stoian Bogdan 

Marian 

7A Comper Etapa II Chirica Neluța 

 Premiul I Munteanu 

Andra 

8A Comper Etapa II Chirica Neluța 

 Premiul II Bodorin Bianca 8A Comper Etapa II Chirica Neluța 

 Mențiune Gavrilescu 

Cătălina 

8A Comper Etapa II Chirica Neluța 

 Mențiune Coteț Cristian 8A Comper Etapa II Chirica Neluța 

 Premiul III Echipaj 6B Sanitarii pricepuți Județeană 

 

Munteanu 

Daniela 

 Premiul I Bodorin Bianca 8A Concurs :Importanța 

zonelor umede în 

dezvoltarea comunității 

 Munteanu 

Daniela 

 Premiul I Ionescu Bianca 8C Concurs :Importanța 

zonelor umede în 

dezvoltarea comunității 

 Munteanu 

Daniela 
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 Mențiune 

 

Munteanu 

Andra  

8A Concurs :Importanța 

zonelor umede în 

dezvoltarea comunității 

 Munteanu 

Daniela 

 

 

Activităţi desfăşurate de membrii comisiei 

- Pe parcursul anului şcolar 2017-2018  toţi membrii comisiei metodice au participat la consfătuirile 

cadrelor didactice, la cercurile pedagogice pe obiecte, organizate de CCD și ISJ, la concursuri și  

olimpiade în calitate de profesori asistenți sau evaluatori. 

- Participarea profesorilor de matematică la ședințele cu părinții tuturor claselor; 

- Profesorii au urmat cursuri de perfectionare:  Leadership si management educational, Asociatia START 

PENTRU FORMARE, Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de invatare, Asociatia 

Centrul National pentru dezvoltarea resurselor umane Eurostudy,- prof Rădulescu D 

-  participare la sesiunea de comunicări științifice județeane cu tema: Trans, pluri și interdisciplinaritate în 

educație organizată la șc „Sf. Andrei” 

- participare la programe si proiecte educationale ICT for Teaching and Learning, ESMOVIA , Valencia 

,Spania. si  sustinerea unei lectii interactive cu tema : Proprietatile organoleptice ale apei(miros, culoare , 

pH) pentru diferite probe de apa,in cadrul proiectului Erasmus „ Everything begins with the first step”- 

Prof Rădulescu D. 

ANALIZA SWOT          

 

Puncte tari 

 personal didactic calificat în proporție 
de 100%; 

 Stabilirea temelor pentru orele de 
pregătire suplimentară cu elevii claselor 

a VIIIa; 

 Organizarea unor acțiuni de pregătire 

suplimentară a elevilor care ating 

standarde minime de performanță; 

 pregãtirea  elevilor în vederea 
participãrii la olimpiade si concursuri 

şcolare; 

Puncte slabe 

 o lipsã de interes în pregãtire, a unor 
elevi; 

 Utilizarea în mică măsură a mijloacelor 
moderne: calculator, videoproiector, 

etc. în desfăşurarea procesului didactic;  

  Interesul din ce în ce mai scăzut al 

elevilor pentru activitatea de 

performanţă; 

Oportunităţi 

 Colaborarea interdisciplinară 

(profesorii de matematică, fizică, 

chimie, biologie); 

 Posibilitatea de a folosi la clasa 
mijloace audio-video.  

Ameninţări 

 importanța minima pe care o acordă 

unii părinți activității educative  

școlare; 

 existenţa unor elevi cu abateri 
disciplinare;  

 nivelul de educaţie şi timpul limitat al 
părinţilor care determină o slabă 

implicare a acestora în viaţa şcolii; 

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

elevul; 
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D. COMISIA METODICĂ OM ȘI SOCIETATE 

 

  ANALIZA  SWOT: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-rezultate cu elevii 

obţinute la fazele 

naţionale ale 

olimpiadelor ṣi 

concursurilor pe 

disciplinele 

istorie, religie, geografie 

 -disponibilitatea tuturor 

cadrelor didactice de a 

susţine activităţi diferite 

şi interesante în cadrul 

comisiei; 

    - comunicarea sinceră 

şi deschisă între 

membrii comisiei; 

    - tact pedagogic şi 

competenţă profesională 

dovedite de toate 

cadrele didactice din 

alcătuirea comisiei; 

   - varietatea tipurilor 

de activităţi derulate în 

cadrul comisiei: 

activităţi de organizare 

şi  analiză a activităţii, 

lecţii demonstrative, 

referate, concursuri, 

activităţi 

extracurriculare; 

   - pregătirea temeinică 

a tuturor cadrelor 

didactice pentru 

derularea activităţilor 

planificate; 

 

          - orarul cadrelor 

didactice diferit şi greu 

de sincronizat în 

vederea susţinerii 

activităţilor 

programate; 

      - neîntocmirea 

imediată a 

documentelor 

doveditoare pentru 

fiecare activitate 

derulată. 

 

      - posibilitatea 

abordării 

interdisciplinare şi a 

multitudinii de moduri 

de organizare a tuturor 

lecţiilor, la toate 

disciplinele din cadrul 

acestei arii curriculare; 

      - posibilitatea 

încheierii de parteneriate 

educaţionale cu 

instituţii/comunitatea 

locală sau a invitării 

reprezentanţilor acestora 

la orele de curs din 

cadrul comisiei: Teatru, 

Biserică, Poliţie, Centrul 

Antidrog, Muzeul de 

Istorie ş.a. 

       - posibilitatea optării 

pentru diverse cursuri de 

perfecţionare pe 

disciplina predată, 

propuse de C.C.D. – 

Brăila. 

 -lipsa de respect faţă de 

procesul instructiv-

educativ a societăţii 

contemporane  

 - rapida derulare  

a evenimentelor şi  

confuzia generală  

ce planează la nivelul 

întregii societăţi 

româneşti,  

în care ne derulăm 

activitatea 
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E. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 

A. Managementul ariei curriculare 

1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

   

 Pe semestrul II al anului şcolar 2017/2018, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus 

următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; 

parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; 

folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul); 

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

 Colaborarea şcoală-familie. 
 

 Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, 

prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor 

programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC,  precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-

participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe 

unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de 

relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de 

predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a  

încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de 

învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.  

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, 

strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, 

creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, 

problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a 

elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la 

activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi 

asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii 

individuale şi colective, a iniţiativei. 

 Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de 

descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii  deţin 

cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare, s-au 

dezbătut  teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare, excursii, tabere. S-au 

organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale 

necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului 

de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Analizând 

activitățile desfășurate la clasă  în cadrul comisiei metodice se constată următoarele aspecte: 
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 -Pregătire bună și foarte bună din punct de vederea științific și metodic pentru activitate 

 -Temele abordate la lecție sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea 

calendaristică îi in proiectarea unității de învățare 

 -În cele mai multe cazuri există corelație între tema lecției, obiective, sarcini de învățare și 

strategii didactice folosite 

 -În majoritatea cazurilor sarcinile de învățare sunt diverse permițând elevilor să aplice în contexte 

cât mai variate ceea ce elevii au învățat 

 -Sunt integrați în activitate totți elevii din clasă 

 -Se îmbină activitatea directă cu cea independentă manifestându -se preocupare pentru exersarea 

depinderilor de muncă independentă . 

 -Preocupare pentru realizarea feedback-ului și autoregalarea activității în funcție de informațiile 

primite 

 -Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului insistându-se pe activitatea în echipă și 

exersarea depinderilor de comunicare în situații diverse 

 -Pe tot parcursul activității se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fișe de muncă independentă, evaluarea orală, evaluare scrisă la 

tabla, analiza produselor activității elevilor, portofoliul etc. 

 -Se integrează în lecție material didactic confecționat, dar și material didactic din școala  

 -Unele colege, în lecţiile desfăşurate la clasă, au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă  a tuturor 

elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de 

primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 -Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei 

nivele: FB, B şi S 

 Interactiunea pe verticală, profesor-elev, influențează 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. Din acest motiv, fiecare învăţătoare a ales şi selectat 

modalităţile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest lucru a condus la mentinerea unui climat 

deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum și a unui 

climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism și de 

cerinte: realizarea unor portofolii etc). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat  construirea unei 

comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. 

Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe de 

pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, copiii au fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe 

obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor 

de învăţare şi adaptare. 

 Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive,  activităţi pe grupe şi 

echipe de elevi. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o     relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa 

managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de clase.  

  În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă  împărtăşindu-ne 

reciproc din experienţa didactică.  

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 

colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 
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 S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au 

fost organizate activități extracurriculare. 

În ceea ce priveşte participarea la concursuri școlare ,elevii au luat parte atât la concursuri 

județene din lista concursurilor avizate ISJ, interjudețene cât și la concursuri naționale și internaționale 

avizate MEN . 

- Din lumea celor care nu cuvanta -Mentiune 

- Mesajul meu de prietenie -Premiul I 

- Reciclam, jucarii confectionam -Premiul III 

-Comper-Premiul- I,II,III 

- Eminescu in vers si culoare-Mentiune 

- LuminaMath -Mentiune 

- Primavara-culoare si cuvant-Premiul I 

- Concursul Național de creație literară „Ion Creangă” -Premiul I 

- Concursul Regional „Casa părintească-Leagănul copilăriei mele” -Premiul  I          

 - Concursul Regional „Pledoarie pentru lectură” -Premiul  I   

-  Concursul județean „Cuvânt-culoare-armonie” -Premiul  II 

-  Concursul județean „Popas în lumea cărților” -Premiul III 

-   Concursul interjudețean MATHGAL -Mentiune 

- Concursul Național Gazeta Matematică Junior-Mentiune 

-650 ani de atestare documentara a Brăilei-Premiul  II 

- Fantezii  din hârtie-Premiul III 

- Profu de mate-Premiul- I,II,III 

- Ortografie și Punctuație-Mentiune 

- Concurs internațional „Vasile Stroescu” -Premiul  I   

- Recreactia mare-Premiul  I   

- Comunicare și ortografie-Premiul  I   

- Micii exploratori- Premiul  I   

- Drepturile copilului-Premiul  I, II  

- Jocuri de iarna-Premiul  II 

 

          În cadrul activităților extracurriculare s-au organizat programe artistice, serbări şcolare (Crăciun, 

Ziua eroilor, sfârsit de an şcolar, Halloween, Ziua nationala,Omagiu lui Eminescu),excursii si tabere în 

locații diverse. 

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă, impărtăşindu-ne 

reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna practica,interasistente, activitati 

demonstrative).  

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată (toate cadrele 

didactice care predau la ciclul primar sunt fie titulare, fie detasate în școală și sunt înscrise pentru 

obţinerea gradelor didactice sau au dobandit deja aceste  grade.)  

 

2. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor curriculare 

 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de 

învăţare. 

Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. Toate clasele sunt 

dotate cu calculator, majoritatea și cu televizor. Au fost construite lecţii în diferite programe,  fiind 

folosite cu eficienţă la clasă.Au fost  utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţămât. 
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Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost  implicati în 

alcătuirea de portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

 

B. Eficacitatea educațională 

1. Proiectarea și promovarea ofertei CDS ( disc. optionale, proiectare si promovare) 

 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia planificată 

pentru semestrul II la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate pe 

parcursul întregului an şcolar. 
 

2. Sistemul de evaluare 

 S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor famili-arizarea cu 

diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 

învăţământ. 

 Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra 

a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării  au fost raportate 

la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar.  

 Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 

progresul realizat.  

C. Managementul calităţii  

 Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă este necesar 

ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună iar activitatea didactică să 

fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum. 

Evidenţiem consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a 

actului didactic.  

În multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a creat un 

climat favorabil învăţării, elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s–au  stimulat elevii 

pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat in unele cazuri modificarea, dezvoltarea şi 

perfecţionarea stilului didactic al dascălilor. 

Au fost susţinute lecţii demonstrative, asistate de cadre didactice din afara şcolii, pentru susţinerea 

gradului didactic I, lecţii notate cu calificativul FB şi nota 10. 

 

 

F.  COMISIA DIRIGINȚILOR 

     La începutul semestrului al II-lea, Responsabilul Comisiei metodice a Diriginţilor, prof. 

Munteanu Daniela a realizat şi înaintat spre aprobare,  documentele specifice de planificare a activităţii 

educative:  Programul de activităţi metodice , realizat în urma consultării membrilor acesteia. 
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                     Obiectivele activităţilor metodice - Comisie Diriginţi:  

-  întocmirea documentelor de lucru a diriginților în conformitate cu programa  de Consiliere şi Orientare 

Şcolară pentru clasele VII-VIII și Programa de Consiliere și Dezvoltare Personală  pentru calsele V-VI și  

predarea lor la termen; 

-  actualizarea permanentă a  portofoliului dirigintelui; 

-  implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative,  şcolare şi extraşcolare care să completeze 

opțiunile elevilor oferite de disciplinele din trunchiul comun și CDȘ ; 

- monitorizarea predării la termen a documentelor şi respectarea tematicii  planificărilor calendaristice,  

cu concursul directorului adjunct, prof. Popa Marioara; 

-  eficientizarea relaţiei Școală- părinţi- elevi prin desfășurarea ședințelor cu părinții, lectoratelor și orelor 

de consiliere individuală a părinților; 

- desfășurarea ședințele şi lectoratele cu părinții, pe clase, după programul stabilit, cu prelucrarea 

regulamentelor școlare de câte ori este nevoie, administrarea de chestionare, prezentarea situaţiei şcolare 

şi disciplinare a elevilor, întocmirea şi predarea proceselor verbale la timp;     

-semnarea contractelor de parteneriat cu părinții și cu diferite instituții, în scopul susţinerii logistice și cu 

specialiști pentru desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare pe parcursul întregului an 

școlar; 

- desfăşurarea activităţilor conform graficului, respectând tematica din Planul de activitate al Comisiei 

Metodice a Diriginților  propus  de către membrii Comisiei.    

 

Pe parcursul semestrului II s-au derulat următoarele activităţi metodice: 

  

Nr. 

crt. 

Tema Tipul activităţii Responsabil Data 

1. ,,Activitatea educativă 

extraşcolară şi impactul asupra 

dezvoltării elevului.” 

Programe pentru prevenire / 

combatere comportamente 

deviante 

Referat :  

-dezbatere privind  

tipurile de activități 

educative recomandate 

pentru săptămâna: 26- 

30 martie; 

-analiza SWOT pentru 

programele  anterioare 

derulate în paralel cu 

psiholog Popa Rodica, 

plan de măsuri;  

 

Prof. Munteanu Daniela 

Profesori diriginţi  

 22 feb. 

2018, 

Ora 

18,00 



 
 

27 
 

2.   Activitatea educativă 

extracurriculară şi rolul ei în 

dezvoltarea relaţiei şcoală-

comunitate 

,, Inima mamei,, 

Activitatea educativă desfăşurată 

prin intermediul platformelor 

educaţionale. 

1.Serbare – activitate 

demonstrativă, clasa a 

VI-a B 

-lecție demonstrativă 

la clasa a VI-a B 

susținută de doamna 

dirigintă Manea Silvia. 

-moment dulce; 

2.Referat 

Ateliere de lucru, 

referat despre respect, 

relații între membrii 

familiei; 

Prof. Manea  Silvia ,  

 

 

Prof. Aramă Lavinia 

Prof. Diriginţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

martie  

2018, 

 

3.  Impactul activităţilor din 

Programul ,, Şcoala Altfel,,- Să fii 

mai bun, să ştii mai multe,,- 

26martie -01aprilie 2018, asupra 

îmbunătăţirii performanţelor 

elevilor.   

Masă rotundă 

-chestionar de 

satisfacție; 

 

Director Adjunct Popa 

Marioara 

Prof. Munteanu Daniela 

Diriginţi 

26 

aprilie 

2018 

4.  Importanţa consilierii şcolare a 

elevilor din clasele a VIII-a în 

alegerea corectă a carierei. 

   

Sesiune de 

comunicări: 

- situația școlară a 

elevilor claselor a VIII 

a A,B,C; 

-analiza opțiunilor 

elevilor de clasa a 

VIII-a 

Director, Dumitriu 

Anamaria 

Director Adjunct, Popa 

Marioara 

Consilier şcolar 

Prof. Dumitru Mirela 

24 mai 

2018, 

Ora 

18,00 

3. Analiza  activităţii Comisiei 

Metodice a Diriginţilor pe 

semestrul II, an şcolar 2017-2018  

 

-prezentare Raport de  

activitate, 

Responsabil Comisie 

Diriginţi,   

- 

Director, 

Responsabil Comisie 

Curriculum, Prof. Aramă 

Lavinia 

Responsabil Comisie 

Metodică  

Diriginți, 

 

 05 

Iunie  

2018, 

Ora 

18,oo 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi 

semestriale realizate conform cu programa pentru 

Consiliere şi orientare şcolară; 

- utilizarea de  modele unitare de elaborare a 

documentelor din portofoliul dirigintelui; 

-  tematica orelor de dirigenţie  respectă 

PUNCTE SLABE: 

- cazuri de absenţe la anumite ore de curs, în 

special la începutul programului şcolar; 

- nerealizarea unei comunicări eficiente între unii 

profesori și responsabilul Comisiei Diriginți, 

datorită programului încărcat și cerințelor 

numeroase; 
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particularităţile de vârstă şi preocupări ale elevilor; 

- parcurgerea temelor propuse este  conformă 

planificărilor personale; 

-  calitatea proiectării  demersului educativ este 

susţinut de experienţa diriginţilor în domeniul 

activităţii educative şcolare şi extraşcolare;   

- organizarea şedinţelor  şi lectoratelor cu părinţii, 

conform programărilor; 

-  informarea permanentă a părinţilor despre nivelul 

performanţei şi starea disciplinară a elevilor; 

-  relaţia director- diriginţi, foarte bună; 

-  relaţia diriginţi- elevi- părinţi, foarte bună; 

-  perfecţionarea constantă a diriginţilor prin 

activităţile metodice ale comisiei; 

- actualizarea panourile din unitatea şcolară, cu 

informaţii specifice şi albume foto de la 

activităţile educative desfăşurate la nivel de clase 

primare şi gimnaziale; 

-popularizarea aspectelor din munca elevilor 

organizate în şcoală, prin afişarea în perimetrul 

claselor a diplomelor, graficelor şi 

responsabilităţilor elevilor; 

- completarea corectă a cataloagelor, informarea 

părinţilor; 

- monitorizarea permanentă a diriginţilor de către 

conducerea şcolii;  

- realizarea unui dialog defectuos între  unii 

diriginţi şi unii părinţi datorită lipsei de implicare 

permanentă a acestora în educaţia elevilor; 

- timp petrecut cu elevii de la clasă, redus; 

- amânarea unor activităţi metodice din motive 

obiective;  

 

OPORTUNITĂŢI: 

- existenţa unei oferte generoase  de activități de tip 

: spectacole, concursuri, excursii, tabere, etc; 

- baza materială bună, dezvoltată în permanenţă de 

către conducere, ca suport pentru desfăşurarea 

activităţilor educative; 

- disponibilitatea consilierului şcolar,  de a 

comunica cu diriginţii în rezolvarea situaţiilor 

problemă și realizarea activităților de sprijin l 

clasele de gimnaziu;  

- disponibilitatea unor instituţii locale prin 

specialiști de a efectua activităţi de consiliere cu 

elevii în probleme de actualitate: prevenire 

/combatere consum de droguri, prevenire 

absenteism, bullying; 

 

 

 

AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr foarte mare de activităţi ce 

trebuie desfăşurate în același interval de timp; 

- numărul mare de elevi cu părinții ce nu au timp 

pentru supravegherea și sprijinirea permanentă a 

elevilor; 

-  starea materială precară a unor familii; 

-  agresivitatea factorilor sociali, care atrag elevii 

spre modele negative de comportament, prin 

prezentarea intensă a unor cazuri; 
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                                                   II. Comitetul de părinţi 

       În luna septembrie 2017 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului 

reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2017-2018 şi elaborării unui regulament intern al acestuia. 

La activitatea organizată de echipa managerială au participat reprezentanţii Comitetelor de părinţi ale 

claselor din întreaga şcoală, aleşi în cadrul şedinţelor cu părinţii derulate pe parcursul lunii septembrie.   

       Programul de activităţi de consiliere a părinţilor s-a desfăşurat conform graficului întocmit la fiecare 

clasă, şi  suplimentar  în cazuri excepţionale atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru 

soluţionarea unor probleme și pe parcursul semestrului al II-lea. 

       Programul cuprinde activităţi tip  şedinţe, lectorat, consultaţii, serbări şcolare, activităţi educative, 

conform graficelor stabilite de cadrele didactice prin planificarea personală şi în concordanţă cu planul 

managerial al echipei manageriale. 

       Părinţii au fost informaţi permanent despre situaţia şcolară şi disciplinară a elevilor conform 

solicitărilor directorului şcolii. Documentele justificative se regăsesc la dosarul –Lectorate cu părinții. 

                    

                                               III.  Consiliului Elevilor 

      Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor claselor, la care s-au discutat probleme de organizare 

(regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au colectat propuneri din partea elevilor 

pentru îmbunătăţirea listei  activităţilor extraşcolare pentru  calendarul activităţilor educative din şcoală 

din anul următor. 

1.  CŞE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează efectuarea activităţilor propuse în campania de 

alegeri, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor Claselor şi Conducerea Școlii pe 

parcursul anilor şcolari 2017-2018 şi 2018-2019. 

2.  Întrunirile CŞE s-au realizat conform graficului întocmit şi atunci când a fost necesară consultarea 

celorlalte părţi implicate în activitatea educativă pentru soluţionarea unor probleme de interes general. 

3.  În cele mai multe cazuri, la întruniri au fost prezenţi toţi membrii CŞE.  

4.  S-au implicat elevii din CŞE și BE  în  activităţi educative la nivel de clase dar şi la nivelul şcolii, 

conform calendarului activităţilor educative exraşcolare. 

5.  Președintele BE al CȘE a fost prezent la toate ședințele forurilor superioare.  

                                      Plan de măsuri propus 

1. Administrarea de chestionare privind activitatea educativă extraşcolară şi impactul asupra elevilor ; 

2. Monitorizarea mai atentă stării disciplinare a elevilor problemă şi aplicarea sancţiunilor/recompensarea 

conform regulamentului; 

3. Colaborarea cu responsabilii Comisiilor pentru Violenţă, Absenteism; 

3. Colaborarea cu Poliţia de Proximitate, IPJ Brăila, Agenţia Antidrog Brăila, pentru reducerea 

absenteismului şi  fenomenului  de violenţă şcolară, bullyng,  ; 

4. Efectuarea de asistenţe şi interasistenţe între membrii Comisiei Diriginţi 

G. COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII, responsabil Terpan Silvia 

 

A elaborat documente specifice comisiei, regulament CEAC, strategia CEAC, planul managerial, 

planul operațional, planificarea activităților pentru asigurarea calității în educație, planul de acțiune, 

inițializarea și finalizarea RAEI, chestionare pentru elevi si parinti. 
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H. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA 

DIDACTICĂ  

     

     În semestrul al II-lea al anului scolar 2017- 2018, urmatoarele cadre didactice au participat la cursuri 

de formare si/ sau perfectionare: 

Nr. 

Crt

. 

Numele si 

prenumele 

Activitatea de 

formare/perfectionare/speci

alizari/ activitati sustinute 

Furnizorul 

de formare 

Calificarea

/diploma 

obtinuta 

Finaliza

t/ in 

curs de 

finaliza

re 

Nr. 

credite/ 

ore 

1. Arama 

Lavinia 
CURS-“ERASMUS PLUS 

PENTRU O EUROPA 

UNITA” 

-LEADERSHIP SI 

MANAGEMENT IN 

EDUCATIE 

-STRATEGII INOVATIVE 

IN PREDARE A 

DISCIPLINEI OPTIONALE 

“DEZBATERE,ORATORIE  

SI  

RETORICA” 

 

 

 

 

 

 

C.C.D.Braila 

 

 

 

 

 

 

Adeverinta 

 

 

 

 

 

 

Finalizat 

 

 

 

 

 

 

15credite 

2. Terpan 

Silvia 
CURS  MANAGEMENT 

2018 

C.C.D Braila Adeverinta  Finalizat 25credite 

3. Epure Carmen ,,ABILITAREACURRICU-

LARĂ A CADRELOR 

DIDACTICE PENTRU 

CLASA PREGATITOARE,, 

 

C.C.D. 

Braila 

Adeverinta Finalizat 24ore 

4. Craioveanu 

Madalina 
,,ABILITAREACURRICU-

LARĂ A CADRELOR 

DIDACTICE PENTRU 

CLASA PREGATITOARE,, 

 

C.C.D. 

Braila 

Adeverinta Finalizat 24ore 

5. Craioveanu 

Madalina 

Curs metodist C.C.D. 

Braila 

Adeverinta Finalizat 24ore 

6. Turcu Lucian CURS CEAC 

CURS MENTOR 

APLICATIA CONCRET 

C.C.D. 

Braila 

I.S.J. Braila 

Adeverinta Finalizat 24ore 
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CURS ERASMUS  

 

7. Bajenaru 

Mihaela 

  

Grad didactic I Universitatea 

Dunarea de 

Jos 

Adeverinta 

 

Finalizat 90credite 

(echivalare) 

8 Antipov  

Nicoleta 

Grad didactic I Universitatea  

Dunarea de  

Jos 

Adeverinta Finalizat 90credite 

(echivalare) 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de metodist in vederea consilierii viitoarelor cadre 

didactice  

- participarea  in numar mare al cadrelor didactice  la cursuri de formare si stagii de perfectionare 

PUNCTE SLABE 

- Alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare personala  

- Imposibilitatea unor cadre de a participa la astfel de cursuri ,deoarece oferta C.C.D. a prevăzut 

doar cursuri  cu plata. 

- Absenta colaborarilor si schimbului de experienta cu cadre didactice din alte tari. 

OPORTUNITATI 

- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare 

- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc a Universitatii Bucuresti 

AMENINTARI 

- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  comparativ cu anii anteriori 

- perfectionarea unui numar mic de cadre didactice,deoarece oferta C.C.D. a prevăzut doar cursuri  

cu plata. 

  

I. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

- A fost revizuit planul de apărare în cazul producerii unei situații specifice riscului de cutremure, 

- Au fost instruiți angajații școlii 

- A fost derulată o activitate de informare preventivă cu reprezentanți ai ISU , urmată de  evaluarea 

exercițiului în cazul producerii unui incendiu 

- Au fost prelucrate elevilor reguli de comportare în cazul cutremurelor și normele de protecția 

muncii 
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J. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR 

DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂȚII, responsabil  Negulescu Asimina 

A. DEFINIRE 

Violenţa! O întâlnim peste tot, pe stradă, la televizor, în ziare, la scoala, în magazine, de multe ori acasă 

şi începem să credem că face parte din existenţa noastră, deci trebuie să nu o tolerăm, ci să o prevenim. In 

spatele oricărei acţiuni există întotdeauna o motivaţie, astfel că în ceea ce priveşte violenţa găsim 

motivaţii şi cauze din cele mai diverse: la nivel individual – lipsa educaţiei, carente în comunicare, o 

imagine de sine slabă, agresivitate şi violenţa în familie etc.; la nivel global – cauze religioase, economice 

si teritoriale. Oricum am privi tipurile de manifestari ale violenţei este nevoie de mai multi indivizi pentru 

a susţine o cauza, fie ea chiar si prin violentă, ceea ce reduce totul din nou la nivel individual 

Din punct de vedere psihologic, atunci când vorbim de agresivitate/violenţa, ne referim si la 

nevoia de putere şi control, nevoie care, dintr-un motiv sau altul, nu pot fi îndeplinite prin căi sănătoase, 

normale. Atunci când nu ne putem exercita puterea şi controlul asupra noastră, tindem să extindem 

aceasta nevoie şi să o satisfacem, în exterior, prin încercarea de a-i controla pe ceilalţi.  

Violenţa poate fi exprimată atât verbal cât şi fizic şi vinovaţia crearii situatiei agresive este 

împaăţită: un procent mare îi revine celui ce nu-şi poate exprima în mod adecvat nevoile si cerinţele şi 

recurge la violenţă şi un alt procent îi revine celui ce tolerează un astfel de comportament şi nu ia nicio 

măsură în a se proteja pe sine, pe ceilalti şi chiar pe agresor. Este vorba de responsabilitate. 

Am selectat în continuare şi câteva citate ale unor mari gânditori care reflectă gândurile lor despre 

violenţă: 

 “Violenţa este arma celor slabi.” – Mahatma Gandhi 
  “Mai mult câştigi prin iertare decât prin violenţă.” – La Fontaine 

  “Orice reformă impusă prin violenţă nu va îndrepta răul: înţelepciunea nu are nevoie de violenţă.” – Lev 

Tolstoi 
 “Victoria obţinută prin violenţă este echivalentul unei înfrângeri, pentru că este temporară.” – Mahatma 

Gandhi 
 “Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de 

aprindere.” – Biblia, Proverbe 20:3 

 “Nu va pot invata violenta, pentru ca nu cred in ea.” – Petre Tutea 

 “Violenta la fel poate ataca celula genetica prin modificari in interiorul organismului.” – Pr. Arsenie 

Boca 

B. ASPECTE VIZATE: 

1. Identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoală şi în mediul proxim  acesteia. 

2. Sensibilizarea tuturor actorilor şcolii cu privire la sursele, cauzele şi efectele fenomenelor de violenţă 

în şcoală. 

3. Implicarea Consiliului elevilor în proiecte de prevenire a comportamentelor agresive. 

4. Atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii în acţiuni de prevenţie şi combatere a  

    violenţei în şcoală. 

5. Elaborarea şi testarea unor instrumente de identificare, monitorizare şi evalare a fenomenelor de 

violenţă în şcoală (care să ducă la elaborarea unui Barometru al violenţei în şcoală, ca instrument operativ 

pentru intevenţie). 

6. Organizarea de activităţi diverse pentru stimularea atitudinilor pozitive în rândul elevilor. 

7. Colaborarea cu învăţătorii, diriginţii, toate cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar dar şi cu alte 

instituţii abilitate – poliţie, primărie, asociaţii, fundaţii, etc. 

8. Asigurarea unui climat favorabil cooperării între familie, şcoală şi societate. 
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C.  MĂSURI ŞI ACŢIUNI 

 

▪ Dezbateri referitoare la fenomenul violenţei, cauze, forme de manifestare, dar, mai ales metode de 

prevenire; 

▪ Prelucrarea cu elevii şi părinţii, precum şi afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune; 

▪ Înregistrarea actelor de violenţă în Nomenclatorul actelor de violenţă înregistrate la nivelul unităţii 

şcolare, pe sem. I, an şcolar 2016-2017: elevul Murea Eduard, clasa a VIIIa A, înregistrat cu insulte 

grave repetate şi sancţionat cu scăderea notei la purtare; 

▪ Introducerea şi dezbaterea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsuri de prevenire a acesteia, în 

planificarea orelor de consiliere şi orientare; 

▪ Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice, în cadrul 

Programului judeţean de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor: 18.XI.2016, cu 

ocazia Zilei Naţionale Antitutun, activităţi cu I.P.J. –Brăila, la cls. aVIIa C „Fumatul. O lume fără 

droguri, canabisul, etnobotanice”(21 elevi participanţi) şi la cls. aIVa A „Siguranţa pe internet. Riscuri, 

măsuri de prevenire” (34 elevi participanţi);  

▪ Realizarera de activităţi de prevenire a absenteismului şi atragerii în anturaje periculoase, în parteneriat 

cu I.P.J. Brăila, la data de 31.03.2017, tema „Absenteismul şi anturajul- paşaport spre delincvenţa 

juvenilă”, clasele a VIII a A şi B; 

▪ Formarea de echipe operative din: psihologul şcolar, diriginţi, membrii ai comisiei de violenţă, părinţi, 

reprezentanţi ai I.P.J.; 

▪ Realizarea de activităţi în parteneriat între Şcoală şi Asociaţia de Părinţi, Şcoală şi Poliţia Brăila, Şcoală 

şi Biserică; 

▪ Consilierea individuală şi în grup a elevilor, în vederea prevenirii comportamentelor agresive;  

▪ Implicarea elevilor şi diriginţilor în activităţi dedicate fenomenului de violenţă; 

▪ Monitorizarea elevilor cu comportament agresiv; 

▪ Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţii ai căror copii au probleme în ce priveşte 

gestionarea comportamentului violent, cât şi în general (activităţi de consiliere în cadrul convorbirilor cu 

părinţii, lectorate, întâlniri cu consilierul şcolar); 

▪ Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu mai lipsi şi a nu 

dezvolta activităţi şi comportament cu potenţial agresiv; 

▪ Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observarea şi 

remedierea comportamentelor de acest fel. 

 

D. ANALIZA SWOT 

▪ Puncte tari: - modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei în unitatea şcolară; 

           - existenţa procedurilor şi a unui sistem de monitorizare a intrării persoanelor  

            străine în şcoală; 

          - implicarea şi colaborarea tuturor membrilor comisiei în activităţi; 

          - implicarea consilierului educativ; 

▪ Puncte slabe: - comunicarea uşor deficitară cu unii dintre părinţii copiilor cu probleme de  

                            comportament; 

             - implicarea sporadică a părinţilor în remedierea manifestărilor negative; 

             - acoperirea vinovaţilor pentru comportamente violente, de către colegii de               clasă. 

▪ Ameninţări: - situaţia social-economică destul de grea;  

                        - lipsa timpului petrecut de elevi cu părinţii lor; 

                        - lipsa de interes în ce priveste activităţile de prevenire a violenţei din partea unor  

                          părinţi; 
▪ Oportunităţi: - posibilitatea parteneriatelor cu diverse instituţii din comunitatea locală, ce  

                            manifestă reală deschidere pentru sprijinirea şcolii în combaterea fenomenului  

                           de violenţă şi a actelor de indisciplină: Poliţie, CJRAE, Centrul Antidrog,  
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                           Biserică, etc. 

 

E. SOLUŢII 

▪ permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilitate în acest domeniu; 

▪ aplicarea de sancţiuni prevăzute de R.O.I.; 

▪ supravegherea mai atentă a elevilor în pauze; 

▪ aplicarea de proceduri de învoire a elevilor; 

▪ notarea, fără excepţie a elevilor în catalog; 

▪ motivarea absenţelor doar în baza documentelor doveditoare şi la timp. 

 

 

K. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE 

 
10.Distincţii la concursuri  şi olimpiade şcolare 

An școlar: 2017-2018 

Clasa in anul 

2017- 2018 

Rezultate la concursuri 

(nr. elevi care au obţinut premii şi 

menţiuni) 

Rezultate la olimpiade şcolare 

(nr. elevi care au obţinut premii şi 

menţiuni) 

N
iv

el
 l

o
ca

l 

N
iv

el
 j

u
d
eţ

ea
n
 

N
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el
 n

aţ
io

n
al
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aţ
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n
al

 

N
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l 

N
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el
 j

u
d
eţ
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n
 

N
iv

el
 n

aţ
io

n
al

 

N
iv

el
 

in
te
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aţ
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n
al

 

pregătitoare - 9 - - - - - - 

I-a - 4 - - - - - - 

a II-a - 140 8 - - - - - 

a III-a - 190 5 - - - - - 

a IV-a - 117 8 2 - - - - 

a V-a - 5 - - - 8 - - 

a VI-a 1 7 2 - - 1 - - 

a VII-a - 18 4 - - 5 1 - 

a VIII-a - 15 - - - 3 - - 

Observație: 

 2 certificate DELF obținute la limba franceză de către elevii claselor gimnaziale, îndrumați de 
prof. Dumitru Mirela 

 34 de certificate CAMBRIDGE obținute la limba engleză de către elevii claselor gimnaziale, 

îndrumați de prof. Aramă Lavinia și prof.  Dumitriu Anamaria; 

 

 

 

 

Director, 

 

prof. Anamaria Dumitriu 
 

 


