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     MINISTERUL  EDUCAȚIEI  NAȚIONALE  
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                        TEL/FAX : +40 239 619940, 
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                             www.ionbancila.ro 

 
 

Nr.2217/ 26.10.2017 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ȘCOLAR 2016-2017 

 

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; 

- Raportul Consiliului Clasei; 
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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 aVIII a 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 5739/2016 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 ; 

 

RESURSE MATERIALE 

- Calculatoare – 32 buc.x 673.32 lei / buc.= 21546.24 lei 

- Dulap cancelarie – 1 buc. – 3751,26 lei 

- Dulap rechizite  – 1 buc.  – 677,30 lei 
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- Mese informatică – 11 buc.x291,75 lei/buc.  = 3209,35 lei 

- Scaune informatică – 32 buc.x 67,71 lei/buc.=  2166,92 lei 

- Echipament sportiv – 3350,48 lei/buc. 

- Reparații curente – 38874,00 lei 

- Copiator – 2599,80 lei/buc. 

- TV smart – 1999,00 lei/buc. 

 

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 

(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 2016-2017 au fost depistaţi un număr de 12 elevi cu CES - 4 la 

primar şi 8 la gimnaziu dintre care 1 cu învăţământ la domiciliu. 

         Pe parcursuul anului au fost orientaţi catre SEOSP din cadrul CJRAE 3 elevi, 2 la primar și 1 la 

gimaziu-toti obţinând Certificatul de Orientare Şcolară şi Profesională. 

 Cei 15 elevi cu CES au următoarele deficienţe: 

- Dificultăţi de învăţare – 5 

- Intelect de limită – 6 

- Handicap asociat – 4 

 

Activităţi Perioada Responsabil Obiective 

Depistare elevi cu 

CES 

Septembrie 2016 Prof. de sprijin Trierea Certificatelor de 

Orientare Şcolară şi 

Profesională 

Curriculum adaptat Octombrie 2016 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 
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testarea iniţială; 

Planuri de interventie 

personalizate 

P.I.P. 

Octombrie 2016 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 colaj 

 Dincă Valentin Cosmin a III-aB  

I 

prof. 

Craioveanu 

Mădălina 

2 „Şi noi suntem flori 

Secţiunea desen 

Fălcaru Emilia a V-a C  

I 

prof. de sprijin 

Hornea 

Florentina 

3 „Şi noi suntem flori 

Secţiunea pictură 

Dănilă Mădălina 

Esmeralda 

a VII-a C  

I 

prof. Dumitriu 

Anamaria 

4 „Ghetuţa Fermecată 

a Moşului Nicolae” 

Roman 

Moise Bogdan George a IV-a B  

I 

prof. de sprijin 

Hornea 

Florentina 

5 ,,De la suflet la 

suflet, sfintele 

sărbători de Paşti” 

Dorohoi 

Dănilă Mădălina 

Esmeralda 

a VII-a C  

III 

prof. de sprijin 

Hornea 

Florentina 

6 „Culorile prieteniei” 

Şc. Gimn. „ Mihail 

Kogălniceanu” 

Dincă Valentin Cosmin 

Botea Andreea Denisa 

Botea Elena Teodora 

Ion Crizantema-Cosmina 

a III-a B 

a IV-a A 

a IV-a A 

a VII-a A 

 

III 

prof. de sprijin 

Hornea 

Florentina 

7 Proiectul„Colorăm 

Viaţa” desfăşrat 

lunar la Biblioteca 

Judeţeană „Panait 

Istrati Brăila 

 

Elevi cu CES 

 

Toate 

clasele 

 prof. de sprijin 

Hornea 

Florentina 
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ANALIZA SWOT 

 

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; 

 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   

 Maginalizarea copiilor/ elevilor cu CES 

 Antrenarea părinţilor în activităţile 
şcolare 

 Cursuri de formare 

 

Raport anual de activitate  privind consilierea şcolară 

Anul școlar 2016-2017 

Tabel nr. 1 Tipul activităţii de consiliere 

Consiliere individuală 

(numar de persoane 

distincte care au 

beneficiat de 

consiliere) 

Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor  de asistenţă psihopedagogică 

Elevi 

15 

Părinți 

15 

Profesori 

7 

Număr beneficiar la grup 

Nr. gr. elevi Nr. gr. părinți/nr. 

părinți 

Nr. gr. prof/nr.prof 

Consiliere de grup în 

cabinet 

0 1/10 0 

Consiliere de grup la 

clasă 

Număr 

total activităţi 7 

Număr total 

beneficiari  117 

Tematica abordată 

-Dezvoltarea carierei; 

Coeziune grup 

 

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

2016-2017 
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Nivelul unitatii de invatamant: Cazuistica  

Școală Gimnazială  1.Autocunoașterea 

2.Comunicare și abilități sociale 

3.Relații interpersonale 

 

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 3 - 

Comunicare si abilitati sociale 4 7 

Managementul informațiilor și 

învățării 

4  

Planificarea și dezvoltarea  carierei 2 3 

Stilul de viață sănătos 2 3 

 

Tabel 4. Consiliere de grup la clasă 

Tematica abordata Nr. total activități 

1.  Autocunoaştere  

2.Comunicare și abilități sociale 2 

3.Managementul informațiilor și învățării  

4. Planificarea și dezvoltarea  carierei 5 

5. Stilul de viață sănătos  

Total activități  7 

 

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 

14 4 

 

 

Tabel 6 Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

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

psihopedagogică 

 5 

 

Tabel 7    Copii în risc de abandon școlar 

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

psihopedagogica 

0 0 

 

Tabel 8. Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară 
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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) 

22 

Număr de părinţi consiliaţi individual 

(părinţi ai copiilor identificaţi având 

comportamente violente) 

1 

Număr cazuri ameliorate în urma 

procesului de consiliere 

25 

 

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 2017-2018, 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: 31 burse de merit, 5 

burse de studiu și 14 de burse sociale repartizate conform HCLM nr. 6/30.03.2017 

 A analizat dosarele depuse și a acordat 28 pachete rechizite școlare. 

 

Comisia de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniu – responsabil Turcu 

Ioana 

 A efectuat inventarierea bunurilor din școală în perioada 02.12.2016-23.12.2016. 
 

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 2016-2017; 

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

 Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru 2017-2018; 

 Prezentarea metodologiilor de evaluare la clasele II, IV, VI şi VIII, precum şi a mişcării 
personalului didactic; 
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 Dezbaterea proiectului de încadrare 2017-2018; 

 

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 2017-2018; 

 Avizarea proiectului de încadrare 2017-2018; 
 

Controale tematice 

 Notă control IȘJ cu tema privind pregătirea unităților în vederea deschiderii anului școlar  ( 
sept 2016) 

 Notă control I.Ș.J. cu tema “Monitorizarea stadiului de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ” (25.11.2016) 

 Notă control I.Ș.J. privind verificarea managementului unităților de învățământ (27.02.2017) 

 Notă control cu tema „Pregătirea unității de învățământ în vederea organizării și desfășurării 
examenelor naționale. Situația școlară la sfârșitul sem II”(26.05.2017) 

 

II. RESURSE UMANE - ELEVI 

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 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 55 56 

I 2 63 63 

II 3 66 67 

III 2 51 50 

IV 2 67 66 

 

Gimnaziu 

 

V 3 66 65 

VI 2 55 54 

VII 3 67 65 

VIII 2 38 38 

Total 

 

I-VIII 21 528 524 

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

an  2016-2017: 

 

Forma de 

învăţământ 

Elevi 

înscriși 

Elevi 

rămași la 

sf. an 

Elevi 

promovati 

Elevi 

abandon 

scolar 

Elevi cu 

situatia 

scolara 

neincheiata 

Elevi 

repetenți 

Primar 302 302 302 - - - 

Gimnaziu 226 222 207 - - 1 

 

Promovabilitatea pe clase la sfârșitul anului școlar 2016-2017: 

 

Clasa Elevi Elevi promovati Promovabilitate(%) 
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CPA 28 28 100% 

CPB 28 28 100% 

I A 31 31 100% 

I B 32 32 100% 

II A 27 27 100% 

II B 26 26 100% 

II C 14 14 100% 

III A 24 24 100% 

III B 26 26 100% 

IV A 34 34 100% 

IV B 32 32 100% 

V A 17 17 100% 

V B 26 26 100% 

V C 22 22 100% 

VI A 28 28 100% 

VI B 26 25 96,15% 

VII A 23 23 100% 

VII B 20 20 100% 

VII C 22 22 100% 

VIII A 17 17 100% 

VIII B 21 21 100% 

 

Medii de absolvire la sf. anului şcolar: 

 

Nivel de 

învăţământ 

Medii de FB Medii de B Medii de S Medii de I 

Primar 259 39 4 - 

 

 

Nivel de 

învăţământ 

Medii de 9-10 7-8,99 5-6,99 

Gimnaziu 129 74 4 

 

Număr elevi cu note scăzute la purtare: 

- La ciclul primar – 2 elevi 

- La ciclul gimnazial – 16 elevi 

Nu există note la purtare sub 7 sau calificative mai mici de Bine. 

 

REZULTATE LA EVALUARE  NATIONALĂ  CLASA A VIII A 

 

Total elevi înscriși în clasa a-VIII-a: 38 de elevi 

Total elevi care au susținut Evaluare Națională: 30 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 2 12 8 4 3 1 - 100% 

Matematică 1 8 8 6 6 1 - 100% 

 

 



 
 

10 
 

REZULTATE ADMITERE LICEE SI SCOLI PROFESIONALE 

 

Numele liceului/Şcolii profesionale Număr elevi 

Liceul teoretic “Nicolae  Iorga” 3 

Colegiul Național “Nicolae Bălcescu” 5 

Colegiul Național “GH. M. Murgoci” 3 

Liceul teoretic “Panait Cerna” 5 

Liceul Pedagogic 2 

Liceul teoretic “Mihail  Sebastian” 4 

Colegiul economic Ion  Ghica 3 

Colegiul tehnic “Edmond  Nicolau” 4 

Colegiul tehnic “C. D. Nenițescu” 1 

Liceul tehnologic “Anghel Saligny” 2 

Colegiul tehnic “Panait Istrati” 2 

 

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 

30,42 4,00 7,00 

 

b) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat 

 

Nr. personal didactic 

necalificat 

Debutant Def. Gr. II Gr. I  

2 4 7 22 - 

 

 

 

 

 

 

 

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; 



 
 

11 
 

 Program de pregătire realizat de către cadrele didactice pentru îmbunătățirea rezultatelor 

școlare: Moroianu Daniela, Craioveanu Mădălina, Epure Carmen, Pavlovschi Adina, Antipov 

Nicoleta și Ivănescu Ionela. 

 Procent de promovabilitate  la Evaluarea Nationala de 100% la limba română și 100% 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 12 certificate DELF obținute la limba franceză de către elevii claselor 
gimnaziale, îndrumați de prof. Dumitru Mirela și 2 certificate Cambridge obținute la limba 

engleză de către elevii claselor VI si VII ăndrumați de prof. Aramă Lavinia 

 

Puncte slabe 

 Superficialitatea unor cadre didactice în completarea documentelor școlare; 

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

 

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 Valentina, 

Manea S., Munteanu Daniela, Iarca Cornelia, Terpan S.) 

- 13 formatori  

- 7 metodiști   

- 9 membri Consiliul Consultativ  

 

Puncte slabe 

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

de curs, ceea ce conduce la rezultate slabe ale elevilor 

 

 

RESURSE MATERIALE 

 

Puncte tari 

 Venituri extra bugetare din sponsorizări şi direcționarea a 2% din impozitul pe salarii către  
Asociația de părinți; 

 Achiziționarea de bunuri materiale pentru desfășurarea în condiții optime a procesului 

instructiv-educativ: 

- Calculatoare – 32 buc.x 673.32 lei / buc.=21546.24 lei 

- Dulap cancelarie – 1 buc. – 3751,26 lei 

- Dulap rechizite (Adina) – 1 buc.  – 677,30 lei 

- Mese informatică – 11 buc.x 291,75 lei/buc.= 3209,35 lei 

- Scaune informatică – 32 buc. x 67,71 lei/buc.= 2166,92 lei 

- Echipament sportiv – 3350,48 lei/buc. 

- Reparații curente – 38.874,00 lei 

- Copiator – 2599,80 lei/buc. 
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- TV smart – 1999,00 lei/buc. 

Puncte slabe 

 Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru 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 2016-2017 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 

la nivelul ariei 

curriculare 

limba 

franceză „J’aime le francais” 

 

a IV a A, B, 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul ariei 

curriculare 

 

informatică „Informatica aplicată” 

a V a , a VI a, 

a VII a 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul 

disciplinei 

limba română „Repere practice pentru 

evaluarea naţională la 

limba română” 

 

a VIII a  A 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul 

disciplinei 

 

matematică „Matematica pentru toţi” 

 

a VIII a A 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul 

disciplinei 

matematică 

„Sinteze matematice” 

 

A VIII a B 

 

 

IV. RAPOARTE DE ACTIVITATE ALE COMISIILOR METODICE 
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1. COMISIA PENTRU CURRICULUM, responsabil prof. Cerchez Daniela 

 

           Obiective urmarite in activitatea comisiei 
 

1. –procurarea documentelor curriculare oficiale (plan –cadru, programe scolare, ghiduri 

metodologice, manuale etc.) 

2. - aplicarea planului-cadru de invatamant ce se realizeaza prin elaborarea ofertei curriculare 

3.- asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare 

4.- organizarea si desfasurarea examenelor de Evaluare Nationala  la clasele a II a , a IV a si a-VIII 

a si a examenelor de corigenta, de incheierea situatiilor scolare 

5.-fundamentarea dezvoltarii locale de curriculum pe baza experientei, resurselor umane ale scolii 

si specificul comunitar. 

6.-consultanta cadrelor didactice in domeniul curricular 

7.-asigurarea coerentei intre curriculumul national si dezvoltarea locala, coordonarea dintre 

diferitele discipline si rezolvarea conflictelor de prioritate dintre profesori si discipline in interesul 

elevilor si al unitatii scolare 

2. Activitati prin care s-au realizat obiective 

Aceste obiective  s-au realizat    prin urmatoarele activitati: 

-activitati interactive privind: - realizarea programului de activitati, 

-revizuirea regulamentului comisiei; 

-realizarea de chestionare de aflare a opiniei elevilor privind disciplina optionala studiata in anul in 

curs si propuneri privind optiunile elevilor pentru anul urmator; 

-centralizarea si interpretarea chestionarelor; 

-centralizarea proceslor verbale de la sedintele cu parintii elevilor claselor I-IV si V-VIII privind 

disciplina optionala pentru anul scolar 2017-2018; 

-asigurarea desfasurarii examenelor de evaluare nationala pentru elevii clasei a-VIII-a; 

-asigurarea bazei logistice pentru activitatile currriculare si extracurriculare; 

 

3. Analiza swot 

Puncte tari Puncte slabe 

Managementul 
-structura organizatorica a comisiei 

metodice este corespunzatoare si 

faciliteaza o buna organizare si 

dezvoltare  profesionala 

-comunicare formala, informala si 

nonformala buna 

Resurse umane 
-membrii comisiei sunt responsabilii 

comisiilor metodice, cadre didactice cu 

gradul didactic I, bine pregatite ; 

Resursele materiale si de TIC 
-spatii adecvate pentru activitatea de 

formare (existenta CDI) 
 
-dotarea cu tehnologie informationala 

corespunzatoare (tv, video, cabinet AEL, 

acces internet), site web, 

mobilier adecvat, planse noi 

Managementul 

 

 
-motivarea morala si salariala nu ajuta 

cadrul didactic in activitate 

-eliminarea fondului de premiere 
 
 
 
 
 
 
Resursele materiale si de TIC 
 
-desi exista o dotare TIC foarte buna, 

materialele nu sunt intotdeauna integrate 

in procesal instructiv- educativ 
 
-lispa spatiilor scolare in conditiile in care 

programul se desfasoara in doua schimburi 
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-fondul de carte din biblioteca scolii este 

suficient si cu noutati editoriale 

 

4. Mijloace de remediere a disfunctionalitatilor constatate 
-o implicare mai activa a tuturor membrilor comisiei; 

-respectarea cu strictete a sarcinilor specifice de catre fiecare membru si a termenelor de 

realizare a activitatilor; 

 

5. Concluzii 

Activitatea comisiei pentru curriculum  , in anul scolar 2016-2017  a fost bine planificata  dar 

nu toate activitatile au fost duse la bun sfarsit. 

 

A. COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE, responsabil Terpan Silvia 

      Activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei metodice Limbă şi comunicare, în anul şcolar  

2016- 2017 ,  a vizat următoarele obiective:  

 optimizarea procesului de predare -învăţare; 

 evaluarea învăţării , accentuându-se funcţia diagnostică prin aplicarea testărilor iniţiale;  

 dezvoltarea competenţelor de lectură; 

 obţinerea performanţelor şcolare prin participarea la Olimpiada de Limbă, Literatură şi 

Comunicare/ Limba engleză / Limba franceză şi la alte Concursuri şcolare. 

 Se pot  menţiona, în acest sens : 

Membrii comisiei metodice au participat la activităţile de perfecţionare desfăşurate în cadrul 

Cercurilor pedagogice, au urmărit  programele şcolare pentru clasele V-VIII, implicit programa 

pentru Evaluarea naţională, au întocmit în mod corespunzător documentele şcolare, inclusiv 

Planificarea orelor de pregătire suplimentară şi Graficul de desfăşurare a acestora. 

Testările predictive, aplicate la toate clasele, au relevat rezultate slabe, medii şi bune de 

pregătire 

 

I .ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ  - DISCIPLINA   LIMBA ROMÂNĂ 

 A . REZULTATE OBŢINUTE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE, dec. 2016 

 

                                     

                                      REZULTATE OBŢINUTE LA SIMULAREA EVALUĂRII  

NAȚIONALE 

                                                 Limba şi literatura română,  martie 2017                    

Limba și 

literatura 

Clasa Nr. Nr. de Note Note Note Note Note Note Note  Promovabili- 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învăţământ 

Disciplina 

 

 

Nr. 

elevi 

înscrişi  

Nr. 

elevi 

prezenţi 

                                 Rezultate 

< 

5.00 

5.00 

5.99 

6.00 

6.99 

7.00 

7.99 

8.00 

8.99 

9.00 

9.99 

10 % note 

≥ 5.00 

1 ŞCOALA  

GIMNAZIALA 

"ION 

BĂNCILĂ"   

LIMBA ŞI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

38 37 12 3 4 5 9 4 0 67,56% 
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română 

 

total 

de 

elevi 

elevi 

prezenţi 

sub 

5 

de 

5-

5,99 

de 

6-

6,99 

de 

7-

7,99 

de 

8-

8,99 

de 

9-

9,99 

de 

10 

Media tate 

Prof. Terpan 

S. 

VIII 

A 

17 17 8 2 1 3 1 2 - 5,58 64,70 

Prof. Popa M. VIII 

B 

21 20 2 - 3 1 7 7 - 8,08 90% 

 VIII 38 37 10 2 4 4 8 9 - 6,83 72,97% 

             

                  

                               CONCLUZII: 

 

        - Se remarcă o promovabilitate de 72,97 %; 

        - Media obţinută la cele două clase relevă un nivel de pregătire slab și mediu: 5,58( cinci )58   la 

clasa a -VIII –a A și 8,08(opt)08% la clasa a-VIII-a B; 

        - Subiectele au fost conform programei,  dificultăți întâmpinate de elevi - subiectul II,A, cerința 1  

a pus probleme de înțelegere a textului. 

 

                                                                        

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI  

- Obținerea unui procent de 45,94% de  

note >8; 

- Realizarea subiectelor B, din structura 

subiectului( peste 90%); 

- Identificarea elementelor de prozodie și a 

figurilor de stil. 

- Explicarea corespunzătoare a rolului 

cratimei.  

 

PUNCTE SLABE : 

- Probleme de înțelegere a 

textului,subiectul II,itemul 1; 

- Confuzii în stabilirea modului verbului  

aflat la diateză pasivă; 

- Dificultăți în stabilirea funcției sintactice 

a pronumelui relativ ,,ce”; 

- Transcrierea incompletă a propozițiilor; 

                                    

 PLAN DE MĂSURI: 

               În vederea recuperării decalajelor constatate, dar şi pentru realizarea de progres : 

                  - se va pune accent pe interpretarea textului literar, pe exemplificarea  trăsăturilor  

distinctive ale  genurilor / speciilor literare; 

                  - se vor realiza exerciţii de   motivare a semnelor de punctuaţie și de ortografie; 

                  - se va insista  pe exerciţii variate de recunoaştere a părţilor de vorbire, a categoriilor 

gramaticale,  a funcţiilor sintactice; 

                  - se vor exersa execiții de construcție a frazelor, în care să existe o propoziție subordonată  

                     (conform programei școlare E.N.),avându-se în vedere un element de relație  dat. 

                  - realizarea orelor de pregătire suplimentară,în continuare, urmărindu-se  recapitularea 

noțiunilor  din clasele V-VII;   
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B.   REZULTATE OLIMPIADE ROMÂNĂ 

        Au fost înregistrate  participări ale elevilor  claselor V-VIII  şi la olimpiada judeţeană de 

.romana , dar si de lectură, de la toate clasele, prof. Popa M., Turcu L.  si Terpan S. Au fost 

inregistrate doua mentiuni la olimpiadele de română ,etapa județeană- Leșu Gabriel- clasa a Va B-

prof. Popa M.(olimpiada de lectură)  și Kerestely A.,  clasa a VIII a A-  prof. TerpanS.(olimpiada de 

limbă si comunicare).  Alt rezultat dec evidentiat este Premiul II la Conc Nat.Cultura si spiritualitate 

Chiscan Geanina,VB,prof.Popa M.. 

     II . ACTIVITATE DESFĂSURATĂ  -LIMBI  STRĂINE- Sem. I 

Activitatea didactică si metodică desfășurată la disciplinile Engleză si Franceză, s-a concretizat 

astfel:  

- octombrie 2016 – initiere concurs interdisciplinar „ The best in all , the best of all” ( clasele 

III – IV ). Componenta echipei coordonatoare este urmatoarea : profesor Dumitriu Anamaria 

, invățator Pavloschi Adina ,profesor Dumitru Mirela, profesor Arama Lavinia. 

- pregătirea elevilor in vederea suținerii examenelor DELF – profesor Dumitru Mirela. 

- pregătirea elevilor in vederea sustinerii olimpiadei de limba engleza si a examenului 

Cambridge PET – profesor Arama Lavinia. 

- activitatea „ Happy Halloween „ – clasa a-III A – a-III B – profesor Tudorache Alina. 

- activitate , traditii de Craciun in in Franta, clasa a- VII A , profesor Dumitru Mirela 

(decembrie 2016) 

-  Ziua  Europeană a Limbilor,activități la clase, prof. Dumitriu Anamaria,prof. Dumitru 

Mirela, prof. Aramă Lavinia.-26 sept. 2016 

- activitate Chrismas Carols, cls IIIA , IIIB, prof. Tudorache Alina. 

- concurs de costume si discursuri in Limba engleză, in cadrul proiectului  județean Călător 

prin România și Marea Britanie-la 1a Sc. Gimnazială Dimitrie,Cantemir.,prof. Aramă 

Lavinia-25 noiembrie 2016, in cadrul proiectului judetean Călător prin România si Marea 

Britanie, activitate desfăsurată la Liceul de Artă, de prof. Aramă Lavinia, 16 decembrie 2016( 

clasa a VI a, a Va C, a VII a A.) 

 

SEM  al- II -lea 

A. LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 

EVALUAREA NATIONALĂ – REZULTATE  LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ 

NR 

ELEVI 

NOTE 

SUB 4 

NOTE 

4-4,99 

NOTE 

5-5,99 

NOTE 

6-6,99 

NOTE 

7-7,99 

NOTE 

8-8,99 

NOTE 

9-9,99 

NOTE 

10 

PROCENT 

PROMOVABILITATE 

30 - - 1 3 4 8 12 2 100% 

 

ANALIZA  SWOT: 

Puncte tari : 

-cunoasterea aprofundată a elementelor de fonetică, vocabular si semantică; 

-identificarea   relativ  corectă  a părtilor de vorbire  și a părtilor de propoziție; 

-redactarea corectă a unei compuneri. 

Puncte slabe: 

-probleme de ortografie si punctuatie; 
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-însușirea precară a elementelor de fonetică și vocabular; 

-dificultăti de identificare a părtilor de vorbire și de propozitie; 

-dificultăți de exprimare corectă. 

 

EVALUAREA NATIONALĂ. REZULTATE . STATISTICĂ MEDIA EVALUARE 

NATIONALĂ  

NR 

ELEVI 

 

NOTE 

SUB 4 

NOTE 

4-4,99 

NOTE 

5-5,99 

NOTE 

6-6,99 

NOTE 

7-7,99 

NOTE 

8-8,99 

NOTE 

9-9,99 

NOTE 

10 

PROCENT 

PROMOVABILITATE 

26 - - 1 3 6 6 10 - 100 % 

 

EVALUAREA NATIONALĂ.REZULTATE. STATISTICĂ  MEDIA DE ADMITERE 

NR 

ELEVI 

NOTE 

SUB 4 

NOTE 

4-4,99 

NOTE 

5-5,99 

NOTE 

6-6,99 

NOTE 

7-7,99 

NOTE 

8-8,99 

NOTE 

9-9,99 

NOTE 

10 

PROCENT 

PROMOVABILITATE 

26 - - - 4 5 7 10 - 100 % 

La proba de Limba si literatura română, in cadrul  Evaluării Naționale s-au inregistrat două 

note de 10, elevele :  Kerestely Alexandra ,cls. VIII A și Stoian Georgiana Diana –clasa a VIIIa B. 

B. REZULTATE CONCURSURI  ȘCOLARE 

     -Premiul al II lea- Concursul National ,,Ion Creangă”-Kerestely A.(clasa a VIIIa A)- prof. Terpan 

S. 

    -Premiul I Concursul National Tinere Condeie, etapa judeteană Kerestely Alexandra 

    -Premiul II –Mihăilă Valentina Maria(VIA)- Conc. Interjudetean-,,Cartea lui Pann”,prof. Terpan 

S./ si Premiul II-Dudulea Andrei, VB, prof. Popa M. 

Este de mentionat si participarea dnelor prof. . Popa M. si Terpan S. in cadrul proiectului judetean 

CARTEA LUI  PANN . 

 

C. LIMBI STRĂINE 

B.1-Limba Engleză 

1. Olimpiada de limba engleză – fazele pe școală – județeană,  ianuarie – mai 2017 - elevi ai claselor 

a VII-a A și B - Eleva Munteanu Andra, cls. A VII-a A – Mențiune, faza județeană 

Faza județeană a Olimpiadei de limba engleză a fost organizată și desfășurată în cadrul Șc. Gimn. 

”Ion Băncilă” 

2. Concursul interdisciplinar ”The best in all – the best of all”, 18.05.2017, organizat și desfășurat în 

cadrul Șc. Gimn. ”Ion Băncilă” de către prof. înv. primar Pavlovschi Adina, prof. Aramă Lavinia, 

prof. Dumitriu Anamaria, prof. Dumitru Mirela, cu participarea unor echipaje de elevi cls a III-a și a 

IV-a din: Lic. Pedagogic, Lic. Tehn. ”Anghel Saligny”, Șc. Gimn. ”Mihai Eminescu”, Șc. Gimn. 

”Dimitrie Cantemir”, Șc. Gimn. ”Vlaicu Vodă” 

3. Pregătirea elevilor în vederea susținerii Olimpiadei de limba engleză și a examenului Cambridge 

nivel PET – prof. Aramă Lavinia 
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4. Promovarea Examenului Cambridge, nivel PET (B1) Elevii Jîtea Ștefan Alexandru, cls. a VI-a  și 

Zetu Diana Flavia, cls. a VII-a A (prof. Aramă Lavinia) 

5. Concurs în cadrul proiectului județean ”Sunt un tânăr european”, 08.06.2017, Șc. Gimn. ”Mihail 

Sadoveanu”, cu participarea unui echipaj al elevilor clasei a VI-a A (Jalbă Marian și Vâlcu Ramona) 

coordonat de prof. Aramă Lavinia 

6. Concursul ”Și noi suntem flori”, organizat de Lic. Tehnologic ”Anghel Saligny” – echipaj de elevi 

coordonați de prof. Dumitriu Anamaria 

7. Proiectul județean ”Călător prin România și Marea Britanie” (coordonator: Șc. Gimn. ”Dimitrie 

Cantemir”, parteneri: Șc. Gimn. ”Ion Băncilă”, Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”, Șc. Gimn. ”Mihai 

Eminescu”, Col. Național ”Nicolae Bălcescu”, Șc. Gimn. ”Vlaicu Vodă”) - Concursuri pe teme 

specifice unor tradiții românești și britanice (Halloween, Crăciun, Valentine’s Day/Dragobete, 8 

Martie, Paște) și expoziție cu lucrările și fotografiile realizate în cadrul proiectului 

8. Proiectul e-Twinning ”Let me introduce my city” (Școli din Polonia, Serbia, Italia, Turcia, 

Portugalia, Croația, Spania, Bulgaria, Slovacia, România, Albania, Bosnia și Herțegovina) – elevi ai 

clasei a VI-a A, coordonați de prof. Aramă Lavinia  

9. Proiectul e-Twinning ”Natural elements” (Șc. Gimn. ”Ion Băncilă”, Brăila și ISC "Nord" di San 

Benedetto del Tronto - Scuola Secondaria di I Grado "Sacconi-Manzoni", Italy) - elevi din clasele a 

VI-a A, a V-a A și C, coordonați de prof. Aramă Lavinia 

10. Proiectul e-Twinning ”The International Day of Water – 22nd March” (Școli din Turcia, Cehia, 

Spania, România) – elevi ai clasei a VI-a A, coordonați de prof. Aramă Lavinia 

11. Proiectul e-Twinning ”Calendars Customs and Traditions” (Școli din Polonia, Slovacia, Turcia, 

Serbia, România și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) - elevi din clasele a VI-a A și a VII-a 

A, coordonați de prof. Aramă Lavinia 

B.2.LIMBA FRANCEZĂ 

1. Pregătirea elevilor în vederea susținerii Olimpiadei de limba franceză și a examenului DELF nivel 

A2 – prof. Dumitru Mirela 

2. Promovarea Examenului DELF, nivel A2  - un număr de 11 elevi , prof. Dumitru Mirela  

3. Olimpiada de limba franceză – fazele pe școală – județeană,  ianuarie – martie 2017 - Elevi cu 

Mențiune, faza județeană – prof. Dumitru Mirela 

4. Participare Concursul internațional ”Mathematiques sans frontieres” – prof. Dumitru Mirela 

B.   COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE, responsabil Chirica Neluța 

Comisia metodică “Matematică şi ştiinţe” şi-a concentrat activitatea pe : 

 Studierea programelor şcolare în vigoare, a metodologiei de desfăşurare a Evaluării Naţionale 
2017 la clasa a VIII-a; 

 Proiectarea calendaristică a materiei din perspectiva adaptării la particularităţile grupului de 
elevi şi în deplină concordanţă cu programa şcolară şi cu modelele elaborate de minister; 

 Elaborarea subiectelor pentru testele iniţiale (matematică, fizică, chimie, biologie), a 

baremelor de corectare şi a matricelor de specificaţii (matematica) după modelul prezentat de 

minister; 
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 Întocmirea unor rapoarte de evaluare care s-au discutat în cadrul întâlnirilor comisiei  şi 

identificarea măsurilor de remediere a deficienţelor semnalate; 

 Monitorizarea progresului şcolar individual; 

 Asigurarea caracterului pactic-aplicativ al proiectării şi al cunoştinţelor predate şi corelarea 
acestora cu achiziţiile anterioare ale elevilor; 

 Identificarea unor metode specifice de predare- învăţare centrate pe elev şi şi adaptarea într-o 
mai mare măsură a strategiilor de lucru la cerinţele colectivelor de elevi; 

 Întocmirea documentelor catedrei; 

 Obţinerea unor rezultate mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri şcolare şi Evaluare 
Naţională; 

 Perfecţionarea membrilor comisiei prin participarea la activităţile cercurilor pedagogice şi 
cursuri de formare; 

 Întocmirea  ofertelor pentru disciplinele opţionale: prof. Chirica N.: Sinteze matematice (8B) 

şi prof. Cherchez D: Matematica pentru toţi (8A), prof. Buțea L:Prietenul meu, 

calculatorul(5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B) 

 Realizarea unui grafic de meditaţii săptămânale pentru pregatirea Evaluării Naţionale 
 

                 TESTĂRI  INIŢIALE-  MATEMATICA-SITUAŢIA STATISTICĂ 

 

SITUAŢIA STATISTICĂ - PE CLASA 

Clasa Nr. 

total de 

elevi 

Nr. 

elevi 

testați 

Note 

sub 5 

Note 5-

5,99 

Note 6-

6,99 

Note 

7-7,99 

Note 8-

8,99 

Note 

9-9,99 

Note de 

10 

Promo- 

vabilitate 

V 66 63 15 9 15 8 9 4 0 76,19% 

VI 54 52 20 15 8 5 3 1 0 61,53% 

VII 67 64 26 19 11 3 4 0 0 59,37% 

VIII 38 36 17 8 4 5 1 1 0 52,77% 

Disciplina 

matematica 

Clasa Nr. 

total 

de 

elevi 

Nr. 

elevi 

testați 

Note 

sub 5 

Note 5-

5,99 

Note 

6-6,99 

Note 

7-7,99 

Note 

8-8,99 

Note 

9-9,99 

Note 

de 10 

Promo

vabili-

tate 

Prof. Cerchez 

D 

V A 17 16 5 2 6 1 1 1 0 68,75% 

Prof. Chirica 

N 

V B 26 24 1 2 4 7 7 3 0 95,83% 

 

Prof. 

Cerchez D 

V C 23 23 9 5 5 2 1 0 0 60,86

% 

Prof. Chirica 

N 

VI A 28 28 8 8 6 3 2 1 0 71,42

% 

 

Prof. 

Cerchez D 

VI B 26 24 12 7 2 2 1 0 0 50% 

Prof. Chirica VII A 24 23 9 5 5 1 3 0 0 60,86 
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Plan de măsuri:  

- Lucrul la clase pe grupe de valori diferite, mai ales la clasele unde este evidentă discrepanţa 

cunoştinţelor dobândite în clasele anterioare de elevii acestor clase. În acest sens se vor indica sarcini 

de lucru suplimentare în clasă şi acasă atât pentru recuperarea rămânerilor în urmă cât şi pentru  

performanţă; 

- Verificarea amănunţită şi permanentă a temelor pentru acasă, în mod special la elevii care au lipsuri 

în munca individuală; 

- Se va stabili un program suplimentar de pregătire cu elevii capabili de performanţă în vederea 

concursurilor şcolare; 

- Stabilirea programului suplimentar de pregătire a elevilor  în vederea recuperării cunoştinţelor din 

clasele anterioare şi pregătirea pentru Evaluarea Naţională. 

- Verificarea amănunţită şi permanentă a temelor pentru acasă, în mod special la elevii care au lipsuri 

în munca individuală; 

- Se va stabili un program suplimentar de pregătire cu elevii capabili de performanţă în vederea 

concursurilor şcolare; 

- Stabilirea programului suplimentar de pregătire a elevilor  în vederea recuperării cunoştinţelor din 

clasele anterioare şi pregătirea pentru Evaluarea Naţională. 

Activităţi desfăşurate de membrii comisiei: 

 Membrii comisiei au participat  la cercurile pedagogice pe specialitate şi  la activităţile 
metodice din cadrul comisiei metodice din şcoală care au avut ca tematică: analiza activităţii 

Comisiei Metodice în anul şcolar precedent,discutarea testelor iniţiale, dezbaterea pe tema 

« Metode de învățare centrate pe elevi utilizate în cadrul orelor de matematică, fizică, chimie, 

biologie, informatică, ed. tehnologică »,analiza rezultatelor obținute la simulările   Evaluării  

Naționale 2017- matematică. 

 organizarea şi sustinerea în cadrul cercului pedagogic al profesorilor de chimie  din şcolile 
gimnaziale şi liceele din municipiu şi judeţ pe data de 20. 02. 2017, a unei lecţii 

demonstrative la clasa a VII-a C cu tema: Strategii de evaluare eficiente în lecţiile de chimie 

din gimnaziu –prof. Duca Valentina 

 Profesorii de matematică, fizică și biologie au participat la Evaluările Naționale pentru clasa a 

II-a, a IV-a și a VI-a. 

 Participare la cursuri de formare : Munteanu Daniela( curs formator, mentor, management 
educațional, evaluatoe de competențe, curs pentru elevii cu CES), Iarca Cornelia 

N 

Prof. Chirica 

N 

VII B 21 20 11 7 2 0 0 0 0 45 % 

 

Prof. 

Cerchez D 

VII C 22 21 6 7 4 2 1 0 0 71,42

% 

Prof. 

Cerchez D 

VIII 

A 

17 16 9 3 2 2 0 0 0 43,75

% 

Prof. Chirica 

N 

VIII 

B 

21 20 8 5 2 3 1 1 0 60 % 
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Centralizarea rezultatelor Simulărilor EVALUĂRII NAȚIONALE la Matematică, se prezintă 

astfel: 

 

MATEMATICA 

Clasa Nr. 

total 

de 

elevi 

Nr. de 

elevi 

pre-

zenţi 

N

ot

e 

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. 

(7.XII.2016) 

 

VIII 

 

38 

 

37 

 

10 

 

5 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

- 

 

6,37 

 

72,97% 

II. SIMULARE 

NAȚIONALĂ 

(16.III.2017 ) 

 

VIII 

 

38 

 

37 

 

9 

 

5 

 

6 

 

6 

 

8 

 

3 

 

- 

 

6,37 

 

75,67% 

III. SIMULARE 

JUD.(10.V.2017) 

 

VIII 

 

38 

 

36 

 

6 

 

3 

 

5 

 

4 

 

12 

 

6 

 

- 

 

7,03 

 

83,33% 

                                                                                                                                                                                                                            

Concluzii 

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

demonstrează  progres, acesta fiind susținut atât prin procentele înregistrate: 72,97%  - 76,67% -

83,33%  cât și prin mediile obținute:    6,37   - 6,37 -7,03. 

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

27,02%-24,32%- 16,66% 

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

procent)                                                              

Rezultatele la Evaluarea Naţională din  iunie 2017 sunt prezentate în  statistica următoare: 

Disciplina 

matematica 

Clasa 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. 

CERCHEZ D. 

 

VIII A 

 

18 

 

- 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2 

 

- 

 

7,83 

 

100% 

Prof. 

CHIRICA N. 

 

VIII B 

 

12 

 

- 

 

- 

 

4 

 

3 

 

4 

 

6 

 

1 

 

8,41 

 

100% 

TOTAL 

 

 30 - 1 6 6 8 8 1 8,18 100% 

 

Se evidenţiază procentul de promovabilitate de 100% şi notele mari  obţinute la această probă, 

fapt ce demonstrează că la clasă şi în orele de pregătire suplimentară a fost o muncă susţinută, bine 

coordonată de profesorii îndrumători. 

REZULTATE OLIMPIADE ŞI CONCURSURI   

Nr. 

crt. 

Premiul Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Denumirea competiției 

(olimpiadă/concurs) 

Etapa la 

care a 

obținut 

Profesor 

îndrumător 
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premiul 

1 Mențiune 

(Medalie 

de aur) 

Andrei Cristian 

Florentin 

5 B Olimpiada națională 

de matematică 

Județeană Chirica 

Neluța 

2 Mențiune Jîtea Ștefan 6 B Olimpiada națională 

de educație 

tehnologică 

Județeană Iarca 

Cornelia 

3 Mențiune Andrei Cristian 

Florentin 

5 B Concurs 

LUMINAMATH 

Județeană Chirica 

Neluța 

4 Mențiune Gorea Sabin 6 A Concurs fizică ”Isaac 

Newton” 

Județeană Rădulescu 

Dragostina 

5 Mențiune Jîtea Ștefan 6B Concurs fizică ”Isaac 

Newton” 

Județeană Rădulescu 

Dragostina 

6 Premiul III Munteanu 

Andra 

7A Concurs Neuroset Proiect 

internațional 

Munteanu 

Daniela 

7 Premiul I Andrei Cristian 

Florentin 

5 B Comper Etapa 

Națională 

Chirica 

Neluța 

8 Premiul I Andrei Cristian 

Florentin 

5B 

 

Comper Etapa I Chirica 

Neluța 

9 Premiul III Ciurea Andrei 5B Comper Etapa I Chirica 

Neluța 

10 Mențiune Leșu Lucian 5B Comper Etapa I Chirica 

Neluța 

11 Mențiune Vâlcu Ramona 6A Comper Etapa I Chirica 

Neluța 

12 Mențiune Bodorin Bianca 7A Comper Etapa I Chirica 

Neluța 

13 Mențiune Munteanu 

Andra 

7A Comper Etapa I Chirica 

Neluța 

14 Premiul II Bădin Valentin 5A Comper Etapa I Cerchez 

Daniela 

15 Premiul II Cușai Rareș 5A Comper Etapa I Cerchez 

Daniela 

16 Premiul III Gurău Dragoș 8A Comper Etapa I Cerchez 

Daniela 

17 Premiul III Marin Mihai 8A Comper Etapa I Cerchez 

Daniela 

18 Premiul III Straua Andrei 8A Comper Etapa I Cerchez 

Daniela 

19 Mențiune Nicolai Andreea 8A Comper Etapa I Cerchez 

Daniela 

20 Mențiune Kerestely 

Alexandra 

8A Comper Etapa I Cerchez 

Daniela 

21 Premiul III Andrei Cristian 

Florentin 

5 B Comper Etapa II Chirica 

Neluța 

22 Mențiune Spiridis 5B Comper Etapa II Chirica 
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Katelaki Melina Neluța 

23 Mențiune Stanciu Bogdan 5B Comper Etapa II Chirica 

Neluța 

24 Mențiune Chiscan 

Gianina 

Manuela 

5B Comper Etapa II Chirica 

Neluța 

25 Mențiune Leșu Lucian 

Ștefan 

5B Comper Etapa II Chirica 

Neluța 

26 Mențiune Beciu Leonard 7A Comper Etapa II Chirica 

Neluța 

27 
Premiul III Cușai Rareș 5 A 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

28 
Mentiune 

Niculescu 

Mihai 
5 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

29 
Mentiune Chiru Sabina 5 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

30 
Mentiune 

Nițu Maya 

Cristina 
5 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

31 
Mentiune Stoian Sabina 5 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

32 
Mentiune 

Bratu 

Alexandra 
7 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

33 
Mentiune Butnaru Răzvan 7 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

34 
Mentiune 

Craioveanu 

Irina 
7 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

35 
Mentiune Cazan Mihai 7 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

36 

 
Mentiune 

Malinchi 

Bianca 
7 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

37 
Mentiune Perianu Ionela 7 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

38 
Premiul II Nicolai Andreea 8 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

39 
Premiul III 

Kerestely 

Alexandra 
8 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

40 
Premiul III Gurău Dragoș 8 

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

41 
Premiul III Straua Andrei 8  

Comper Etapa II Cerchez 

Daniela 

42 

Premiul III 

Echipajul 

Brăileanu 

Tiberiu Mihail 

Cipitu 

Anamaria 

Costache 

Bianca Ioana 

7C 

Concursul “ Noi şi 

chimia” 

CAERI Duca 

Valentina 
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43 

Mențiune 

Echipajul 

Gavrilescu 

Cătălina 

Munteanu 

Andra 

Manea Maria 

Iustina 

7A 

 

 

 

7B 

Simpozionul de 

referate/comunicări 

științifice 

”Călătorie prin 

labirintul științelor” 

 Duca 

Valentina 

 

                                                            ANALIZA SWOT:            

Puncte tari 

 Programarea şi proiectarea activităţii 
didactice; 

 Evaluarea elevilor (teste iniţiale, metode 

clasice şi alternative, programarea 

lucrărilor scrise);  

 Interes pentru formarea-perfecţionarea 
continuă;  

 Buna pregătire de specialitate şi metodică 
a profesorilor, fapt dovedit prin numărul 

mare de profesori titulari, profesori cu 

grade didactice;  

 Stabilirea temelor pentru orele de 

pregătire suplimentară cu elevii claselor a 

VIIIa; 

Puncte slabe 

 Număr mic de interasistenţe; 

 Număr mic de elevi care participă la 

concursuri scolare;  

 Lucrările experimentale nu se pot face  
datorită  lipsei timpului pentru 

pregătirea experimentelor şi lipsa unui 

laborator; 

 Unii dintre elevi sunt din ce în ce mai 
reticenţi faţă de actul învăţării şi 

acumularea reală de cunostinte;  

 Se observă, în cazul unor elevi, din ce în 

ce mai mult interesul acestora doar fată 

de note; 

 

 

Oportunităţi 

 Colaborarea interdisciplinară (profesorii 

de matematică, fizică, chimie, biologie); 

 Implicarea elevilor în actiuni de protecţia 
mediului şi de informare despre o viaţa 

echilibrată şi sanătoasă- științe 

 Posibilitatea de a folosi la clasa mijloace 
audio-video.  

Ameninţări 

 Manuale necorespunzătoare 

programelor; 

 Necorelarea conţinuturilor între obiecte; 

 Lipsa studiului individual precum si 
superficialitatea elevilor;  

 Scăderea interesului elevilor pentru 

studiul  disciplinelor din categoria 

științe 

 

 

 

C.  COMISIA METODICĂ OM ȘI SOCIETATE, responsabil Manea Silvia 

1. Detalierea activităţii metodice 

Nr. 

crt. 

TEMA ACTIVITĂŢII OBIECTIVE 

URMĂRITE 

DATA 

1. Analiza activităţii din anul 

şcolar trecut  

-masă rotundă 

-analiza activităţii din anul 

şcolar trecut  

-planificarea activităţilor 

Septembrie 2016 
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-toţi membrii comisiei 

 

pe semestrul I 

 

2. “Integrarea elementelor de 

istorie locală în predarea 

lecţiilor de istorie” 

-referat susţinut de prof. Manea 

Silvia 

 

-integrarea elementelor de 

istorie locală ăn istoria 

naţională 

-dezvoltarea sentimentului 

de apartenenţă la 

comunitatea locală şi 

naţională 

Octombrie 2016 

3. „Rolul religiei şi activităţilor 

extracurriculare  în formarea 

comportamentului moral-

religios al elevului” 

-dezbatere- moderator:prof. de 

religie Negulescu Asimina 

 

-formarea unui 

comportament moral-

religios la elevi 

Noiembrie 

2016 

4. “Informare artistică” 

-masă rotundă- moderator 

prof. desen Stoian Camelia 

- informare despre 

evenimentele artistice care 

s-au desfăşurat în oraşul 

Brăila în perioada 

septembrie – noiembrie 

2016 

Decembrie 2016 

 

2. Activităţi desfăşurate în parteneriat cu profesorii pentru învăţământul primar  

Nr. 

crt 

Denumirea 

activităţii 

Clasa Parteneri Data 

1. 

 
„Dacii şi romanii”  a IV-a A 

a IV-a B 

Prof. istorie Manea Silvia 

Prof. înv. primar Pavlovschi Adina 

Prof. înv. primar Băjenaru Carmen 

Noiembrie 

2016 

 

2. 
„Simboluri 

naţionale” 

 

a IV-a A 

a IV-a B 

Prof. istorie Manea Silvia 

Prof. înv. primar Pavlovschi Adina 

Prof. înv. primar Băjenaru Carmen 

Noiembrie 

2016 

3. „Mihai Viteazul” a IV-a B Prof. istorie Manea Silvia 

Prof. înv. primar Băjenaru Carmen 

Ianuarie 

2017 

 

 

 

4. Activităţi dedicate sărbătorilor religioase şi istorice 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA ELEVII/CLASA  PROFESOR 

COORDONATOR 

DATA 

1. „1 Decembrie- ziua 

naţională a României” 

clasei a VII-a B Prof. Manea Silvia Dec. 

2016 

2. „Fapte, drame, eroi ai 

Marelui Război” 

Premiului II Craioveanu 

Irina şi Ionescu Bianca – 

cls. a VII-a C 

Prof. Manea Silvia Dec. 

2016 
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Menţiuni 

Munteanu Andra şi Zetu 

Diana- cls. a VII-a A 

3. „Ziua Naţională în 

culori” 

 

Cls. a VI-a B Prof. Stoian 

Camelia Lorena 

Dec. 

2016 

4. Pregătire duhovnicească 

pentru serbarea Naşterii 

Domnului 

 

Elevi din clasele CP-VIII 

 

 

 

 

Prof. Negulescu 

Asimina 

 

 

 

Dec. 

2016 5. Serbarea de Crăciun la 

Biserica„Sfinţii 

Împăraţi  

Constantin şi Elena” 

Elevi din clasele CP-VIII 

 

6. Serbarea de Crăciun- 

desfăşurată în şcoală şi 

la Primăria Brăila 

 

Ansamblul coral Prof. Iancu  

Valentina 

Dec. 

2016 

7. „Ziua Micii Uniri- 24 

ianuarie”- 

Activitate organizată de 

Primăria Brăila 

Elevi din cls. a VI-a A, 

B, a VII-a A,B 

Prof. Manea Silvia Ian. 

2017 

 

4. Simpozioane şi comunicări 

NR. 

CRT. 

SIMPOZIONUL TEMA PROFESOR DATA 

1. Simpozionul 

naţional al 

profesorilor de 

religie- Galaţi 

„Rolul religiei şi activităţilor 

extracurriculare  în formarea 

comportamentului moral-

religios al elevului” 

 

Negulescu  

Asimina 

Nov. 

2016 

2. „Istoria noastră 

văzută prin ochii 

cititorilor români”, 

„Familia Brătienilor- un destin 

împletit cu destinul României” 

 

Manea Silvia Ian. 

2017 

3. „Istoria noastră 

văzută prin ochii 

cititorilor români”, 

„Sfântul Voievod Ștefan cel 

Mare-apărător al credinței, 

patriei și al Europei Creștine „ 
 

Negulescu  

Asimina 

Ian. 

2017 

 

 

 

Semestrul al II-lea 

1. Detalierea activităţii metodice 

Nr. 

crt. 

       TEMA ACTIVITĂŢII OBIECTIVE 

URMĂRITE 

DATA 
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1. 

 

 Analiza activităţii pe semestrul I 

-masă rotundă 

-toţi membrii comisiei 

 

-analiza activităţilor din 

semestrul I 

-planificarea activităţilor din 

semestrul II 

 

Februarie 2017 

2. „Jocul şi sănătatea copiilor”  

-referat susţinut de prof.educaţie 

fizică Antipov Nicoleta 

-rolul educaţiei fizice în 

formarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevilor 

 

Martie 2017 

 

 

3. 

„Importanţa muzicii în viaţa 

copilului” 

- masă rotundă- moderator  

prof. muzică Iancu Valentina 

-rolul muzicii în formarea şi 

dezvoltarea personalităţii 

elevilor 

 

 

Aprilie 2017 

 

 

4. 

 „Obiectivele turistice- modalitate 

de educare a elevilor” 

 -dezbatere- moderator 

prof. geografie Ciupală Corina  

- dezvoltarea sentimentului 

de patriotism prin activităţi 

didactice abordate 

interdisciplinar 

 

Mai 2017 

 

 

2. Concursuri şi olimpiade 

CONCURSUL/ 

OLIMPIADA 

PREMIUL OBŢINUT PROFESOR 

COORDONATO

R 

DATA 

Cupa judeţeană 

 

Locul II  Fotbal primar 

 

Prof. Antipov 

Nicoleta 

Februarie 2017 

Cupa „Mihai 

Viteazul” 

Locul I  Fotbal gimnaziu 

 

Prof. Antipov 

Nicoleta 

Mai 2017 

Locul II  Volei gimnaziu Prof. Bardaş  

Ionela 

Mai 2017 

Cupa „Ion 

Băncilă” 

 

Locul I  Volei gimnaziu 

 

Prof. Bardaş  

Ionela 

Iunie 2017 

Locul II  Fotbal gimnaziu Prof. Antipov 

Nicoleta 

Iunie 2017 

Concursul naţional  

„Din suflet de 

creştin” 

 

Pr. III 

Cazan Mihail, cls. a VII-a C 

 

 

Prof. coordonator: 

Iancu Valentina 

 

 

Iaşi, mai 2017 
Menţiune Corul Şcolii  

„Ion Băncilă” 

Concursul naţional  

„Călător prin 

istorie”- faza 

judeţeană 

 

 

 

 

 

 

Premiul I – proba PPT- 

Băjenaru Mario şi Leşu 

Lucian- cls. a V-a B 

Premiul III– proba PPT- Gorea 

Sabin şi Genan Omer- cls. a 

VI-a A 

Premiul III – proba scrisă- 

Chiscan Geanina- cls. a V-a B 

Premiul III – proba scrisă- 

Jâtea Ştefan - cls. a VI-a B 

Prof. coordonator: 

Manea  Silvia 

Mai 2017 
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- Concursul 

naţional  

„Călător prin 

istorie”-  faza 

naţională 

Premiul III – proba PPT- 

Băjenaru Mario şi Leşu 

Lucian- cls. a V-a B 

 

Prof. coordonator: 

Manea  Silvia 

Iunie 2017 

Olimpiada 

judeţeană de 

religie 

 

Menţiune 

Brăileanu Tiberiu- 

cls. a VII-a C 

Ionescu Bianca Gabriela cls. a 

VII-a C 

Prof. coordonator: 

Negulescu Asimina 

Martie 2017 

                       3. Activităţi în parteneriat 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII  

 

INSTITUŢIA 

PARTENERĂ 

RESPONSABIL DATA 

1. „Victoriile de la Mărăşti, 

Mărăşeşti şi Oituz” 

Muzeul de 

Istorie 

Carol I, Brăila 

Prof. Manea 

Silvia 

Mai 2017 

2. „Rolul tinerilor în Primul 

Război mondial” 

Muzeul de 

Istorie 

Carol I, Brăila 

Prof. Manea 

Silvia 

Mai 2017 

3. „România în Primul Război 

mondial” 

Muzeul de 

Istorie 

Carol I, Brăila 

Prof. Manea 

Silvia 

Iunie 2017 

4. Pregătire duhovnicească 

pentru serbarea Învierii 

Domnului 

Biserica 

„Sfinţii 

Împăraţi 

Constantin şi 

Elena” 

Prof. Negulescu 

Asimina 

Aprilie 2017 

5. „Ziua eroilor” 

 

Iunie 2017 

PUNCTE TARI 

  - 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 

doveditede toate cadrele didactice din alcătuirea 

comisiei; 

  -varietatea tipurilor de activităţi  

derulate în cadrul comisiei: activităţi de 

organizare şi  analiză a activităţii, referate, 

concursuri, activităţi  extracurriculare; 

-activitate la Cercul metodic de specialitate 

-participarea la simpozion naţional şi la 

simpozion internaţional 

-desfăşurarea activităţilor în parteneriat cu 

PUNCTE SLABE 

-lipsa interasistenţelor la ore pentru a învăţa 

din experienţa celorlalţi 

-realizarea insuficientă a lecţiilor în AEL 

-programul diferit al cadrelor didactice, 

colegi care au catedra în două şcoli, fapt care 

îngreunează colaborarea pentru activităţi 

metodice şi practice 

- neîntocmirea imediată a   documentelor 

doveditoare pentru  fiecare activitate derulată 
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COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 
 

Comisia metodică este formată din 11 cadre didactice,10 titulare, cu vechime cuprinsă între 

10 şi 41 de ani ,cu gradul didactic,definitiv, II şi I.  Toate au studii superioare fiind încadrate că 

profesor pentru învăţământ primar şi institutor. 

A. Managementul comisiei metodice 

           Pe parcursul anului şcolar 2016/2017 , 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; 

-Organizarea de activităţi extracurriculare; 

-Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

-Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

-Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; 

-Colaborarea şcoală-familie. 

          Planificarea şi proiectarea unităţilor de învăţare s-au făcut ţinându-se cont de precizările  

făcute în ghidurile metodologice şi respectându-se planurile cadru şi   programele şcolare. 

          Schemele orare sunt bine întocmite respectând caracteristicele colectivului de elevi cu care se 

lucrează şi reflectând nevoile clasei. 

          În general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de învăţare în parte 

făcându-se posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp şi stabilirea unui plan  remedial 

dacă este cazul. 

          Planificarea este personalizată şi reflectă specificul clasei la care se lucrează ţinându–se cont 

de caracteristicile psihice ale colectivului şi de nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 

         Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce şi-au planificat, 

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 

instituţiile locale de cultură 

-desfăşurarea lecţiilor în parteneriat cu 

doamnele învăţătoare de la cls. a IV-a 

-existenţa Ansamblului sportiv şi Ansamblului 

coral 

-premii şi menţiuni la concursurile şcolare 

OPORTUNITĂŢI 

-    posibilitatea abordării interdisciplinare şi a 

multitudinii de moduri de organizare a tuturor 

lecţiilor, la toate disciplinele din cadrul acestei 

arii curriculare; 

-realizarea parteneriatelor şi proiectelor cu mai 

multe instituţii şi ONG-uri 

-orientarea către proiecte internaţionale 

AMENINŢĂRI 

-scăderea interesului părinţilor şi elevilor faţă 

de şcoală şi faţă de activităţile extraşcolare 

-programul încărcat al elevilor 
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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 interrelationarea 

acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru că activitatea de 

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

          Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă  a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar să se regan dească demersul didactic astfel încât 

cadrele didactice să adopte strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii 

optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, 

conducând la formarea un ei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,  problematice. Trebuie 

folosită la întreagă capacitate baza de mijloace didactice existente în şcoală. 

          Analizând activităţile desfăşurate la clasa  în cadrul comisiei metodice se constată următoarele 

aspecte: 

-Pregătire bună şi foarte bună din punct de vederea ştiinţific şi metodic pentru activitate 

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

şi în proiectarea unităţii de învăţare 

-În cele mai multe cazuri există corelaţie între tema lecţiei, obiective, sarcini de învăţare şi strategii 

didactice folosite 

-În majoritatea cazurilor sarcinile de învăţare sunt diverse permiţând elevilor să aplice în contexte cât 

mai variate ceea ce elevii au învăţat 

-Sunt integraţi în activitate toţi elevii din clasa 

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

depinderilor de muncă independenţa . 

-Preocupare pentru realizarea feet -back-ului şi autoregalarea activităţii în funcţie de informaţiile 

primite 

-Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea în echipa şi 

exersarea depinderilor de comunicare în situaţii diverse 

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

comportamentului elevilor, evaluarea prin fişe de muncă independenţa, evaluarea orală, evaluare 

scrisă la tablă, analiză produselor activităţii elevilor, portofoliul etc. 

-Se integrează în lecţie material didactic confecţionat dar şi material didactic din şcoală 

-Unele colege, în lecţiile desfăşurate la clasa, 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 echipa, 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. În urmă evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa 

şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

            În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat : 

-Programe artistice-serbări şcolare (Crăciun, Ziua Naţională, Ziua Unirii,Ziua marelui poet naţional 

M.Eminescu,etc.) 

-Participarea în parteneriate Brăila Mall-Şcoală Micilor bucătari Bella Italia 

           În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică  

s –a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de baza, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin utilizarea 

preponderenţă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la 

experienţele copiilor. 
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            S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea 

desfăşurării procesului instructiv-educativ: 

”Integrarea activităţilor practice în activitatea instrucitv -educativă desfăşurată la clasa ” 

“Stimularea interesului pentru lectură la şcolarul mic”. 

            În luna decembrie, doamna prof.înv.primar Constantin Florica a susţinut activitatea “Bradul”. 

            Elevii ciclului primar au participat la    concursuri  ,unde au obţinut premii şi menţiuni. 

Concursuri judeţene: 

Prof.înv.primar CRAIOVEANU MĂDĂLINA 

Oraşul meu,oraşul nostru-Menţiune(Biblioteca judeţeană) 

Prof.înv.primar BĂJENARU MIHAELA 

Premiul I(Şcoală Mihai Eminescu) 

Prof.înv.primarToma Ionela,Craioveanu Mădălina,Pavlovschi Adina şi Băjenaru Mihaela şi 

inst.Scară Adelina 

„Comper-Comunicare” şi „Comper-Matematică” 

-Premiul I 

-Premiul II 

-Premiul III 

-Menţiune 

-Gazeta matematică 

             Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare 

clasa, programele şcolare în vigoare, schemă orară, planificarea calendaristică şi proiectarea 

unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă.  

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

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

            În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă 

,Împărtăşindu-ne reciproc din experienţă didactică (prezentarea de exemple de bună 

practică,interasistente, activităţi demonstrative). 

            Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţă adecvată (toate 

cadrele didactice care predau la ciclul primar sunt titulare în şcoală şi sunt înscrise pentru obţinerea 

gradelor didaactice II sau I). 

B. Eficacitatea educaţională 

          Disciplină opţională a fost stabilită împreună cu părinţii şi aprobată în Consiliu l de 

Administraţie al şcolii. Discipline opţionale studiate anul şcolar anterior: 

-Limba franceză 

           Pentru disciplinele opţionale s-au întocmit programe şcolare şi acestea au fost însoţite de fişa 

de avizare a opţionalului semnată şi ştampilată de către directorul unităţii şi de inspectorul de 

specialitate. 

          În urmă observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s -a constatat că materia  

planificată 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. 

          S-a folosit o gama de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea 

cu diferite activităţi de evaluare. 

          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 relizarilor lor. Evaluarea sumativă a 

cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat. 
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C. Managementul calităţii 

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

necesar că elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum. 

         În multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasa, 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 extracuricularecare care să lărgească interesul elevilor 

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

dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor 

Sem. II 

Comisia metodică este formată din 11 cadre didactice ,dintre care 10 sunt titulare,1cadru 

didactic detaşat, cu vechime cuprinsă între 10 şi 42 de ani. Toate au studii superioare fiind încadrate 

că profesor pentru învăţământ primar şi institutor. 

OBIECTIVE PROPUSE: 

Activitatea didactică şi metodică a urmărit realizarea misiunii şcolii şi creşterea prestigiului 

unităţii şcolare în comunitate. 

Astfel,obiectivele propuse au asigurat calitatea actului educaţional, fiecare dascăl valorificând 

la maxim potenţialul profesional. 

Asigurarea calităţii actului educaţional. 

La comisia metodică a invatatorilor funcţionează 11 clase  de învăţământ tradiţional.Orele s-au 

desfăşurat conform planificărilor. 

Implicarea învăţătorilor în creşterea prestigiului unităţii prin muncă şi colaborare cu grădiniţă 

– şcoală – ISJ CCD, părinţi a fost valorificată în prezentarea ofertei şcolii şi atragerea elevilor spre 

această instituţie, spre obţinerea de rezultate deosebite şi menţinerea în clasele gimnaziale . 

Realizarea obiectivelor care vizează  CDS. 

Cadrele didactice au asigurat CDS ,urmărind dezvoltarea aptitudinilor de vorbire a limbilor 

străine(engleză şi franceză),încă din învăţământul primar. 

Modernizarea actului educaţional ,dar şi a instituţiei şcolare sunt prioritare pentru cadrele 

didactice. Modernizarea bazei didactice, completarea, confecţionarea bazei didactice cu materiale noi 

optimizează şi modernizează instruirea. 

Accesul la multimedia, folosirea cărţii şi a computerului în clase şi biblioteca, folosirea la 

lecţii, alte activităţi a materialului confecţionat este egal cu muncă, trudă paşi importanţi spre 

înţelegere şi aplicare. 

Preocupările cadrelor didactice au prilejuit sprijinirea elevilor care întâmpina dificultăţi în 

activităţi de învăţare, dar şi a celor cu probleme de comportament agresiv-violent.. 

Modalităţi practice de evaluare a fost un imbold pentru cadrele didactice de a construi itemi 

diversificaţi pentru testele de evaluare iniţială, semestrială şi de a participa la Evaluarea Naţională la 

cls aII-a şi a IV-a . 

Perfecţionarea continuă a fost atinsă prin antrenarea elevilor şi dascălilor de a publică în 

reviste şcolare , dar şi de a realiza ghiduri, auxiliare didactice, alte publicaţii prin CCD Brăila,  sau de 

a participa la sesiuni ştiinţifice de comunicări ,etc. 

Diplome de colaborator al editurilor: Edu,Kreativ ,etc. au fost obţinute prin valorificarea 

experienţei didactice şi îndemnul de a citi, de a folosi CD-uri pe discipline didactice. 

Colaborarea cu  familia este permanent realizată cu discreţie şi înţelegere faţă de copiii cu 

probleme de migraţie a părinţilor, de trăi în medii defavorizate, dascălii fiind „părinţi”, împărtăşind 

experienţă şi altora, căutând să evite eşecul şcolar. 
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           Menţionez acţiunile practice, precum: 

- serbări şcolare (Crăciun,Ziua şcolii ziua copilului,Serbarea la sfârşitul anului       

şcolar) 

- Teatrul de păpuşi Cărăbuş,Teatru Maria Filotti,Brăila 

- Vizite şcolare la Zoo,Muzeul de istorie,Muzeul de ştiinţe ale naturii 

- Excursii în ţară ,de 1,2 sau 4 zile, pentru cunoaşterea frumuseţilor ţării noastre. 

Că activităţi metodice ,s-au desfăşurat mese rotunde,schimburi de experienţă . 

Astfel,s-a desfăşurat activiatea cu elevii claselor aIV-a A şi aIV-a B „În excursie la fermă 

animalelor” susţinută de prof.înv.primar Pavlovschi Adina şi prof.înv.primar Băjenaru 

Mihaela. 

Punctul „forte” îl reprezintă implicarea dascălilor în acţiuni care să faciliteze succesul la 

acţiunile naţionale de evaluare preconizate de legislaţie. 

Astfel, au fost propuse teste, fişe de lucru, exemple practice, iar rezultatele la concursuri sunt 

semnificative. 

Menţionez rezultate deosebit la concursurile şi participarea numeroasă la concursurile 

naţionale: 

         -Gazeta matematică junior- Premiul I,II,III,menţiune 

         -Comper Limba română-Premiul I,II,III,menţiune 

         -Comper Matematică-Premiul I,II,III,menţiune 

Dar şi la concursurile judeţene: 

        -Premiul I –Logicon 

        -Premiul I-Din lumea celor care nu cuvânta 

        -Premiul I-Popas în lumea cărţilor 

        -Premiul III- Întâi învaţă să fii om 

        -Premiul III-Kreativcon 

        -Menţiune-Reciclăm,jucării confecţionăm 

Obiectivul general al comisiei metodice a vizat contribuţia cadrelor didactice – învăţătorilor la 

dezvoltarea instituţională a şcolii prin remedierea punctelor slabe, stimularea excelenţei, într-un 

cuvânt contribuind la creşterea prestigiului unităţii şcolare din care facem parte. 

Continuând tradiţia am valorificat activitatea la clasa prin utilizarea metodelor interactive de 

învăţare-predare, prin programe de cercetare ştiinţifică, prin cooperare naţională, internaţională, 

creaţie, ştiinţifică, tehnică artistică. 

ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN 

ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

Aspecte pozitive:  

- participare activă să viaţă şcolii şi creşterea prestigiului colegiului; 

- CDS – original, creativ,modern ; 

- alegerea unor forme plăcute şi flexibile de desfăşurare a activităţilor; 

- colaborarea în întocmirea documentelor şcolare, a demersurilor didactice; 

- oportunitatea unor colaborări cu CCD, ISJ Brăila şi alte instituţii, precum: Biblioteca Judeţeană 

„Panait Istrati”,  

- existenţa bibliotecii şcolii, a cabinetului multimedia / informatică în care elevii au participat la 

concursuri judeţene şi naţionale on-line; 

- emulaţie şi competiţie în pregătirea elevilor pentru concursuri de creaţie şi cunoaştere; 
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- relaţiile interumane bazate pe respect; 

- coeziune afectivă între colegi; 

- plăcerea de a colabora cu părinţii elevilor, profesorii; 

- autoperfecţionarea; 

- creaţia liberă, neîngrădită de bariere. 

-toate cadrele didactice sunt preocupate pentru obţinerea gradelor didactice. 

  

Aspecte negative: 

- aspecte sporadice de absenteism şi comportament violent verbal, fizic al elevilor; 

- importantă minimă pe care o acordă unii părinţi activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

- fonduri insuficiente pentru a răsplăti rezultatele bune şi foarte bune ale unor elevi merituoşi la 

diferite concursuri, competiţii, spectacole, organizate atât la nivel local cât şi zonal, judeţean sau 

chiar naţional; 

-  implicarea insuficientă a familiei în activitatea de educare a copiilor; 

- starea materială precară şi nivelul de cultură şi instruire scăzut ale unor familii; 

 

MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE 

- Activităţi de păstrare şi transmitere în bune condiţii a manualelor transmisibile, prin 

recondiţionarea celor uzate şi educarea copiilor de a „respectă” lucrurile, mai cu seama CARTEA; 

- O mai atentă selecţie a concursurilor şi a auxiliarelor didactice; 

- Urmărirea parcursului individual al copilului şi atenuarea aspectelor negative prin folosirea 

oportunităţilor: medic / consilier / psiholog / itinerant / familie / învăţător; 

- Lucrul în echipa pentru a iniţia proiecte, pentru a crea „banca de itemi”, pentru a veni în sprijinul 

elevului; 

- Modernizarea metodelor şi a resurselor materiale ale şcolii; 

 

 

 

                                         

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII  COMISIEI METODICE: 

- Crearea de „colective” de lucru pe domenii în raport cu talentul, aptitudinile fiecăruia. 

- Găsirea de soluţii de a fi şi după şcoală alături de elevii superdotati sau cer care necesită sprijin; 

- Valorificarea experienţei didactice prin publicaţii metodice; 

- Perfecţionarea continuă prin deschidere spre tot ce e în folosul succesului personal şi profesional; 

- Respectul pentru muncă fiecăruia şi conduită etică în relaţiile profesionale; 

- Lupta cu inerţia, comoditatea şi automulţumirea; 

- Acceptarea noutăţilor în demersul didactic. 

 

E. COMISIA DIRIGINȚILOR, responsabil Munteanu Daniela 

                                               I.  Comisia Metodică a Diriginţilor 

    La începutul semestrului I. prin propunerile înaintate de către  Directorul unităţii şcolare şi 

cu aprobarea C.A. s-a stabilit componenţa Comisiei Metodice a Diriginţilor cu un număr de 11 cadre 

didactice la ciclul gimnazial şi 11 cadre didactice la ciclul primar.  
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    Responsabilul Comisiei metodice a diriginţilor, prof. Munteanu Daniela a realizat şi înaintat 

spre aprobare,  documentele specifice de  planificare a activităţii educative: Planul managerial al 

comisiei şi programul de activităţi metodice, realizat prin consultarea membrilor acesteia. 

 

                             Obiectivele activităţii metodice a Comisiei Diriginţi:  

 

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

şi Orientare Şcolară,  predarea lor la termen; 

-  actualizarea permanentă a  portofoliului dirigintelui; 

-  implicarea tuturor diriginţilor în cât mai multe activităţi educative,  şcolare şi extraşcolare; 

-  monitorizarea predării la termen şi respectarea planificărilor calendaristice,  cu concursul 

directorului adjunct, prof. Popa Marioara, conform termenelor; 

- eficientizarea relaţiei şcoală- părinţi- elevi; 

- stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă, 

conform propunerilor cadrelor didactice; 

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

prelucrarea regulamentelor școlare, administrarea de chestionare, prezentarea situaţiei şcolare şi 

disciplinare a elevilor, întocmirea şi predarea proceselor verbale;     

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

desfăşurării unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 

- desfăşurarea activităţilor conform graficului respectând tematica din Planului managerial al 

activităţii de consiliere şi orientare şcolar.    

 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2016-2017, s-au derulat următoarele activităţi: 

Nr.

crt. 

Tema Tipul activităţii Responsabil Termen 

 

1. Prezentarea materialului 

de la  Consfătuirea 

judeţeană- Educaţie 

permanentă. 

Prezentare PPt 

Stabilirea graficului 

activităţilor 

Comisiei Diriginţi. 

 

Director adjunct, 

prof. Popa Marioara 

Responsabil Comisie 

Metodică a Diriginţilor, 

Prof. Munteanu Daniela 

28 

octombrie 

2016 

2. ,,Violenţa în şcoală” Susţinere referat, 

Ateliere de lucru 

Prof. Cerchez Daniela 

 

23 

noiembrie 

2016 

3. ,, Tradiţii şi obiceiuri la 

români„-  clasa a V-a B 

Lecţie demonstrativă Prof. Manea Silvia 13 

decembrie 

2016 

4. Relaţia părinte-şcoală şi 

impactul în relaţia elev- 

şcoală, reflectată în nota la 

purtare. 

Susţinere referate 

Studiu de caz, 

cls VIII A 

 

Diriginţii claselor 

V-VIII. 

 

27 

ianuarie 

2017 

 

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 

PUNCTE SLABE: 

- cazuri de absenţe la anumite ore de 

curs, în special la începutul 

programului şcolar; 

- nerealizarea unei comunicări 
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documentelor din portofoliul dirigintelui; 

-  tematica orelor de dirigenţie  respectă 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;  

eficiente între unii profesori și  unii 

elevii; 

- 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 mari de spectacole, concursuri; 

- 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;  

- disponibilitatea unor instituţii locale de a efectua 

activităţi de consiliere cu elevii; 

 

 

 

AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr foarte mare de 

activităţi ce trebuie desfăşurate; 

- numărul mare de elevi cu părinții 

plecați în străinătate; 

-  starea materială precară a unor 

familii; 

- lipsa unor instrumente reale de 

stimulare a elevilor participanți la 

activitățile educative extracurriculare 

și extrașcolare ; 

-  existenţa absenteismul şcolar în 

condiţiile în care actuala legislaţie nu 

oferă suficiente pârghii pentru 

prevenirea şi combaterea  reală a 

acestui fenomen; 

 

                           

II. Comitetul de părinţi 

 

            În luna octombrie 2016 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 
Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2016-2017 şi elaborării unui regulament 

intern al acestuia. La activitatea organizată de echipa managerială au participat reprezentanţii 
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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. 

 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.  

 

                                                      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 prevăzute în calendarul activităţilor educative 

din şcoală. 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa 

şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru 

anul şcolar 2016-2017.  

               Pentru aceasta: 

 1.S-au organizat alegeri pentru actualizarea departamentelor, la fiecare clasă, responsabili-

prof. diriginţi.  

 2. B.E.  al 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 şcolii pe parcursul anilor şcolari 2015-2016 şi 2016-2017. 

-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 

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

 - S-a implicat CŞE în  activităţi educative la nivel de clase dar şi la nivelul şcolii, conform 

calendarului activităţilor educative exraşcolare. 

 

          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 

conform regulamentului; 

 3. Colaborarea cu responsabilii Comisiilor pentru Violenţă, Absenteism; 

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

reducerea absenteismului şi  fenomenului  de violenţă şcolară ; 

    5. Efectuarea de asistenţe şi interasistenţe între membrii Comisiei Diriginţi.                   

     Pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2016-2017, s-au derulat următoarele 

activităţi metodice: 

Nr.

crt. 

Tema Activităţi desfăşurate Responsabil Termen 
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- parcurgerea temelor propuse este  conformă 

planificărilor personale; 

-  calitatea proiectării  demersului educativ 

susţinut de experienţa diriginţilor în domeniul 

activităţii educative şcolare şi extraşcolare;   

- organizarea şedinţelor  şi lectoratelor cu părinţii, 

conform programărilor de pe semestrul II; 

-  informarea permanentă a părinţilor despre 

nivelul performanţei şi starea disciplinară a 

elevilor; 

-  relaţia director- diriginţi, foarte bună; 

-  relaţia diriginţi- elevi- părinţi, foarte bună; 

PUNCTE SLABE: 

- cazuri de absenţe la anumite ore de curs, în 

special la începutul programului şcolar; 

- nerealizarea unei comunicări eficiente între 

unii profesori și  unii elevii; 

- 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; 

OPORTUNITĂŢI: 

- existenţa unei oferte mari de spectacole, 

concursuri; 

- baza materială bună, dezvoltată în permanenţă 

de către conducere, ca suport pentru desfăşurarea 

activităţilor educative; 

- disponibilitatea instituţiilor locale de a efectua 

activităţi de consiliere cu elevii, inclusiv pentru 

orientare şcolară şi carieră; 

 

 

AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr foarte mare de activităţi 

ce trebuie desfăşurate; 

- numărul mare de elevi cu părinții plecați în 

străinătate; 

-  starea materială precară a unor familii; 

- lipsa unor instrumente reale de stimulare a 

elevilor participanți la activitățile educative 

extrașcolare ; 

-  existenţa absenteismul şcolar; 

1. Activitatea 

extraşcolară şi 

impactul asupra 

dezvoltării 

elevului 

-prezentare referat- extras din 

ROFUIP,2016; analiza rezultatelor 

administrării chestionarului privind 

oportunitatea activităţilor extraşcolare 

elevilor Consiliul Şcolar al Elevilor; 

discutarea propunerilor privind 

Programul şcolar ,,Şcoala Altfel,, iunie 

2017; 

Responsabil 

 Comisie 

Metodică  

Diriginţi,  

Prof. 

Munteanu 

Daniela 

Diriginţi, 

clasele V-

VIII 

24 februarie 

2017 

2 Relaţia profesor-

elev, diriginte-

elev şi impactul 

asupra 

progresului 

şcolar. 

-prezentare referat, ateliere de lucru; Prof. Terpan 

Silvia 

Prof. 

Antipov 

Nicoleta 

24 martie 

2017 

3 Analiza anuală a 

activităţii 

desfăşurate 

-prezentare raport, chestionar Responsabil  

Comisie 

Diriginţi, 

Prof. 

Munteanu 

Daniela 

  

7 iunie 2017 
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5. 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. 

 

6. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ, responsabil 

Craioveanu Mădălina                                 

Indicatori/nr.                         PRIMAR GIMNAZIU 

2016/2017 Nr./titlul cursuluin/Titlu activ.metodica Nr./titlul cursului/Titlu activ. metodica 

Grade 

didactice 

sustinute 

 MICU SIMONA 

“Clasic si modern in procesul de 

invatamant din ciclul primar” 

                       

TURCU LUCIAN 

 Modalități de stimulare a creativității  

elevilor prin valorificarea educațională a 

prozei fantastice                           

Formări POPA MARIOARA 

- MANAGEMENT EDUCATIONAL 

 

MOROIANU DANIELA 

Master S.I.A. 

 

Formatori MICU SIMONA DUMITRIU  ANAMARIA 

TERPAN SILVIA 

DUMITRU MIRELA 

CERCHEZ DANIELA 

CHIRICA NELUTA 

POPA MARIOARA 

Metodiști PAVLOVSCHI ADINA 

CONSTANTIN FLORICA 

DUMITRIU  ANAMARIA 

TERPAN SILVIA 

DUMITRU MIRELA 

CERCHEZ DANIELA 

CHIRICA NELUTA 

POPA MARIOARA 

NEGULESCU ASIMINA 

Membru în 

Consiliul 

consultativ  

I.S.J. 

CRAIOVEANU MADALINA TERPAN SILVIA- CONSILIERE  SI 

ORIENTARE 

TERPAN SILVIA-LB.ROMANA 

POPA  MARIOARA-LB.ROMANA 

DUMITRU MIRELA-LB.FRANCEZA 

NEGULESCU ASIMINA-RELIGIE 

MANEA SILVIA-ISTORIE 

DUMITRIU ANAMARIA –

LB:ENGLEZĂ 

Mentor                      IARCA CORNELIA 

Formări 

director 

 POPA MARIOARA 

- MANAGEMENT EDUCATIONAL 
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Participări  

la activități 

metodice  

Cercuri 

pedagogice 

ACTIVITĂȚI METODICE 

-Lecție demonstrativă Bradul  (Florica 

Constantin)-comisia învățători 

-Lecție demonstrativă În vizită la ferma 

animalelor (Pavlovschi Adina si 

Băjenaru Mihaela). 

CERCURI PEDAGOGICE 

Chimie-Strategii de evaluare eficiente în 

lecțiile de chimie din gimnaziu 

Geografie-Drumuri și zile-proiect 

interdisciplinar/Rolul evaluării inițiale 

în determinarea parcursului școlar al 

elevilor. 

Limba engleză-Olimpiada de limba 

engleză 

Om și societate-Abordări metodologice 

privind noile programe școlare pentru 

gimnaziu. 

  

7. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ, responsabil Turcu Ioana 

- 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 

 

8. 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 
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  “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. 

 

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; 
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▪ 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,  

                           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. 

 

9. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE, responsabil 

Munteanu Daniela 

   I.  Activitatea  educativă şcolară şi extraşcolară s-a derulat conform Programului activităţilor 

educative  aprobat în unitatea şcolară de către C.A. şi  validat de către  membrii C.P . la începutul 

semestrului în curs.  

       Activitătile realizate au vizat următoarele componente ale educaţiei:  Educaţie pentru sănătate,  

Educaţie pentru dezvoltare personală şi protecţie civilă, Educaţie pentru receptarea valorilor 

culturale, Educaţie estetică, Educaţie pentru valorile democratice, Educaţie civică, Educaţie pentru 

drepturile copilului, Educaţie incluzivă pentru elevii cu CES,  Educaţie ecologică. 

       Obiective ale activităţii educative extraşcolare: 

 - dezvoltarea  personalităţii elevilor, prin consolidarea valorilor culturale naţionale; 

- formarea unei atitudini tolerante şi incluzive faţă de elevii cu CES sau alte nevoi speciale; 
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- identificarea şi promovarea unor strategii de ameliorare a comportamentului elevilor în şcoală şi în 

afara şcolii în vederea reducerii incidenţei cazurilor de  violenţă; 

- formarea la elevi, prin activităţile educative şcolare şi extraşcolare  a unui comportament civilizat în 

şcoală şi în familie;  

- dezvoltarea fizică prin  practicarea sportului şi  activităţilor de educaţie pentru sănătate în aer liber; 

- formarea unui comportament responsabil faţă de propria persoană, prin educaţie rutieră; 

- formarea unui comportament responsabil faţă de propria persoană şi cei din jur, pentru cazuri de 

calamităţi naturale sau incendii ; 

- dezvoltarea respectului pentru mediu; 

- dezvoltarea respectului şi aplecării pentru voluntariat; 

- atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de experiență 

cu alte unităţi de învăţământ şi instituţii locale pentru promovarea imaginii şcolii; 

 PUNCTE TARI 

-desfăşurarea unui număr mare de activităţi dintre cele propuse; 

- varietatea parteneriatelor cu instituţii locale; 

- disponibilitatea cadrelor didactice pentru efectuarea activităţilor extraşcolare chiar dacă timpuleste 

limitat;    

PUNCTE   SLABE 

- descreşterea   interesului unora dintre  elevi  şi  a   familiei  acestora  faţă  de  activităţile  educative 

extraşcolare; 

- unele  carenţe  în colaborarea  între  diriginţi  şi Consilierul  educativ legate de orarul şcolar; 

- responsabilizarea elevilor din   ,,Consiliului Elevilor,,  în problemele   specifice  şcolii, datorită 

orarului încărcat şi lipsei spaţiului. 

OPORTUNITĂŢI 

- colaborarea   cu :  

a) consilierul   şcolar pentru analiza  mediului  educaţional, consilierea  în vederea  carierei- cls. a 

VIII-a, consilierea  elevilor şi părinţilor  pentru  prevenirea  abandonului   şcolar şi a violenţei  în 

rândul  copiilor; 

b) familiile   elevilor prin şedinţe, lectorate; 

c)  Politia   de  Proximitate, IPJ- Brăila, Agenţia Antidrog,  pentru reducerea  absenteismului/   

abandonului    şcolar/  delincventei juvenile; 

AMENINŢĂRI 

- influenţa anturajului dublată de lipsa supravegherii de către părinţi, uneori plecaţi în afara ţării la 

muncă,  reflectată  în acte  de indisciplină, lipsa de interes  faţă de învăţătură  şi activităţile  

educative, tendinţă  de abandon  şcolar, absenteism sau chiar abandon. 

       Activităţi educative extraşcolare derulate în unitatea de învăţământ în intervalul 

septembrie 2016- ianuarie 2017 sunt: 

1.  Septembrie 2016: 

 ACTIVITĂŢI- ,,World’s Larges Lesson,, din cadrul  PROGRAMULUI de :  

,,Promovare a Obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în Agenda ONU,, pentru   

domeniul de activitate-  ,, Oameni, Planetă, Prosperitate, Pace, Parteneriat,, derulate la orele de 

dirigenţie, în intervalul 19- 25 septembrie 2017, clasele gimnaziale; 

 Activitate de ecologizare în cadrul programului naţional derulat de asociaţia  – Let s 

Do It- România, pe 24 septembrie , cu elevi din clasele gimnaziale- VI B, VII A, VII B, VIII A şi B, 

însoţite de prof. Munteanu Daniela şi prof. Cerchez Daniela, clasele gimnaziale;  

2. Octombrie 2016:    

 Activităţi dedicate anotimpurilor - ,, Fanteziile toamnei,, - CPB sub îndrumarea 

doamnei prof. Învăţământ Primar Caragaţă Gicuţa; 
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 Activităţi tip concurs, în parteneriat cu ,, Edu,,- CPA , prof. Învăţământ primar 

Constantin Florentina, CPB, ; 

 ,, În vizită la biblioteca judeţeană,,- IV A, , prof. Învăţământ primar Pavlovschi 

Adina; 

 Activităţi pentru timpul liber- ,, O zi în parc,,- VB,  prof. Diriginte Manea Silvia, ,,La 

mulţi ani, dragi colegi!,,- V B,  prof. Diriginte Manea Silvia; ,,Plimbare, joc, distracţie în parc,,- VII 

B , prof. Diriginte Negulescu Asimina;  ,, Minte sănătoasă, în corp sănătos,,- VIII A, prof.diriginte 

Munteanu Daniela; 

 Activitate în parteneriat cu Muzeul Brăilei ,,Carol I,, cu tema ,, Adolescentul Ion 

Băncilă, participant la Primul Război Mondial,,- concurs pentru clasele VIII A, VIII B, clase  

îmdrumate de prof.  de istorie Manea Silvia; 

 Activitate în parteneriat cu Muzeul Brăilei ,,Carol I,, cu tema ,, Embleme ale Brăilei,, 

- un concurs palpitant adresat claselor a VI a A, B şi a VII a A, B, C cu prezentare de postere cu 

informaţii despre semnificaţia monumentelor importante pentru Brăila, desfăşurat  în incinta 

Muzeului Brăilei,, Carol I,, . Concursul s-a finalizat cu premierea elevilor creativi de către 

colaboratorul de la muzeu. La activitate au participat profesorii Manea Silvia, Negulescu Asimina, 

Munteanu Daniela şi părinţi ai elevilor;   

 ,,Sărbătoarea dovleacului,, cu modelarea de dovleci şi paradă de costume- II B, prof. 

Învăţământ primar, Simona Micu; 

 Activităţi  pentru popularizarea semnificaţiei zilei de Halloween şi a diversităţii 

culturale din U.E.,  precum: 

 

 ,, Halloween- a funny day,,- II A, prof. Învăţământ primar Toma Ionela, ,,Happy 

Haloween,,- II B,  prof. Învăţământ primar Scară Adelina Elena, III A, III B sub îndrumarea prof. 

Învăţământ primar Epure Carmen şi Craioveanu Mădălina, V A, prof. Diriginte Terpan Silvia Elena, 

V C, prof. Diriginte Ivănescu Ionela,,, Haloween în costume şi discursuri în limba engleză, activitate 

desfăşurată în cadrul proiectului judeţean ,, Călător prin România şi Marea Britanie,, în parteneriat 

cu Şcoala Gimnazială ,, Dimitrie Cantemir,, - VI A;  ,, Happy Halloween,- cea mai frumoasă 

mască,,- concurs adresat clasei VII C, prof. Diriginte Cerchez Daniela. 

3. Noiembrie 2016: 

 ,,Prietenii lecturii,,- CPB, prof. Învăţământ primar Caragaţă Gicuţa, în parteneriat cu 

biblioteca şcolii; 

 ,,În vizită la biblioteca şcolii,,- II B, prof. Învăţământ primar, Micu Simona; 

 ,, Vizită la Muzeul de istorie ,, Carol I,, Brăila,,- IV A, IV B împreună cu prof . 

Învăţământ primar Pavlovschi Adina şi Băjenaru Mihaela; 

 ,, Fetelor să discutăm fără perdeluţă,,- activitate de consiliere pe problem specifice de 

igiena personal, medic Urse Alina- IV A, prof . Învăţământ primar Pavlovschi Adina; 

 ,, Doza de sănătate în parc,,- VI B, prof. Diriginte Antipov Nicoleta; 

 ,,SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE ,,  14-19 NOIEMBRIE 2016, vizând 

domeniul,, Împreună pentru pace,,cu   

             de către toţi profesorii diriginţi; 

 Campanie de educare a elevilor de la ciclul primar privind igiena orală şi individuală, 

desfăşurată voluntar de prof . biologie , Munteanu Daniela; 

 Activităţi de consiliere a elevilor de gimnaziu privind securitatea personală, 

absenteism şi delicvenţa juvenilă, în parteneriat cu IPJ Brăila şi Agenţia Naţională Antidrog- clasele 

VII- VIII; 

  Activităţi dedicate zilei de 1 Decembrie- Ziua Naţională a Românilor- III A, prof. 

Învăţământ primar Epure Carmen( 25 noiembrie); 

4. Decembrie 2016: 
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 Activităţi dedicate zilei de 1 Decembrie- Ziua Naţională a Românilor, de tip: 

momente artistice cu recitaluri de poezii, cântece, expoziţii de desene: I B,  II A, II B,  VI A, derulate 

împreună cu diriginţii claselor atât la clasele primare cât şi la clasele gimnaziale; 

 ,, Carnavalul iernii,,- III A, prof. Învăţământ primar Epure Carmen;  

 ,,Domnule poliţist, am o întrebare!,, IV A, prof. Învăţământ primar, Pavlovschi Adina, 

în parteneriat cu IPJ Brăila;  

 ,, Eroi şi drame ale Primului Război Mondial,,- activitate desfăşurată de profesor  

istorie Manea Silvia, în cadrul Proiectului educativ - ,, Valori locale şi naţionale,, adresată claselor a 

VII a A,B, C; 

  Proiect naţional ,,Pagini de cultură şi istorie naţională,,- simpozion , Familia 

Brătienilor – un destin împletit cu destinul României,, 

 ,, Eroi brăileni în Primul Război Mondial, concurs adresat elevilor clasei a VII a B, 

profesor istorie Manea Silvia; 

 ,, La Mulţi Ani,  dragi colegi!,, - V B, prof. diriginte Manea Silvia;  

  ,, Activităţi dedicate Crăciunului,,: 

- Împodobirea bradului de Crăciun-clasele pregătitoare, I-VIII B, în şcoală şi la 

Biserica Sfinţii Constantin şi Elena, prof. religie Negulescu Asimina; 

- Program de spovedanie- Postul Crăciunului, adresat tuturor elevilor- prof. religie 

Negulescu Asimina; 

- Program de împărtăşanie- Postul Crăciunului, adresat tuturor elevilor şcolii- prof. 

religie Negulescu Asimina; 

- De altfel doamna professor Negulescu Asimina derulează permanent Programul 

Catehetic Naţional,, Hristos împărtăşit copiilor,, în fiecare duminică, la ora 11,30, la Biserica Sfinţii 

Constantin şi Elena, cu excepţia vacanţelor. 

- Ca exemplu de bună practică trebuie menţionată şi activitatea derulată la clasa a VII a 

B, unde se completează periodic – Jurnalul clasei;  

Serbarea pentru Moş Crăciun...,,Vine Moş Crăciun,, ,̧De la Moşul adunate,, ,, Aşteptându-l 

pe Moş Crăciun,, Christmas Party,,  Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun la români, Concurs în parteneriat 

cu Liceul de Artă- Haricleea Darclee, în cadrul Proiectului   Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun la 

români, Concurs în parteneriat cu Liceul de Artă- Haricleea Darclee, în cadrul Proiectului  Judeţean,, 

Călător prin România şi Marea Britanie,, V C, VI A, VII A( felicitări, scenete în limba engleză), 

Secret Santa.  De precizat şi iniţiativa doamnei professor de religie care a desfăşurat o serbare 

destinată Crăciunului la Biserica ,, Sfinţii Constantin şi Elena,,. 

5. Ianuarie 2017 
 Activităţi de comemorare a poetului neamului, Mihai Eminescu- ,, Luceafărul poeziei 

româneşti,,- CPA, CPB,  

 Şi ,, Dor de Eminescu,,- III A, B ce au cuprins recitaluri de poezie şi expoziţii de desene;  

 Activităţi dedicate zilei de 24 Ianuarie - ,, Hai să dăm mână cu mână,,- I B, prof. 

Învățământ primar Micu Simona;  

                 expoziţie de desene- III A, prof. Învăţământ primar Epure Carmen; ,, 24 Ianuarie- 

Mica Unire,,- VII A, B, C, 

                  prof. istorie Manea Silvia; 

 În afara activităţilor menţionate, se remarcă participarea doamnelor profesor de sport, 

Antipov Nicoleta,  la numeroase competiţii atât cu elevi de primar cât şi gimnaziu: Fotbal primar, 

Cupa Mihai Viteazul, gimnaziu, Cupa Învingătorului, handball fete, gimnaziu, Cupa Kinder, 

asemeni, ONSS fete handbal şi băieţi fotbal şi Ivănescu Ionela – Olimpiada gimnaziilor –volei fete, 

gimnaziu , fotbal, primar, badminton, gimnaziu.  

 Participarea la spectacole de teatru: păpuşi- CPA, noiembrie, ,, Minie şi Miky 

abramburici,,- sala de sport, II A, B,  

                  Teatru de marionette, III B. 

                                                                      



 
 

46 
 

SEMESTRUL II  

N

r.  

cr

t. 

Denumire 

activitate 

Termen Locaţia Conţinuturi  

activitate 

Tipul  

activităţii 

Grup ţintă Parteneri 

1.  

 

 

 

Să prevenim 

pericolele 

 

februari

e  

2017 

Sala de 

clasă 

acţiuni de 

informare 

protecţie  

 

Clasele 

pregătitoare A,B 

Prof. Înv. Primar 

Trezi Aneta, 

Caragaţă Gicuţa 

ISU – 

Dunărea 

de Jos 

2. 

 

 

 

 

 

Dragobetele 

copiilor 

 

 

 

 

23 

februari

e  

2017 

 

 

Sala de 

clasă 

vizionare 

PPt,   

confecţiona

re cutie de 

bomboane 

cu  mesaje 

pentru 

cineva drag 

 cultural  

artistică 

 

 

 

 Clasa  

a II-a B 

Prof. Înv Primar 

Scară Adelina 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragobetele- 

Ziua 

Dragostei la 

români 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

februari

e 

2017  

Sala de 

sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bal tematic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultural 

 artistică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele  

V-VIII, 

Director Adjunct,  

Popa Mariaora 

Consilier 

educativ,  

Munteanu 

Daniela, 

prof. Manea 

Silvia,   

prof. Negulescu 

Asimina,  

prof. Rădulescu 

Dragostina 

 

 

4. 

 

Şi noi avem 

drepturi şi 

îndatoriri 

 

februari

e 

2017 

  

dezbatere  

 

civică 

Clasa 

 a IV-a A 

Prof. Înv. Primar  

Pavlovschi Adina 

 

Părinţi 

5. O zi altfel- La 

Mall, 

împreună 

 

18 

februari

e 

2017 

Mall 

Brăila 

exersare 

comportam

ente de 

grup 

Timp 

 liber 

Clasa 

 a V-a B 

Diriginte Prof. 

Manea Silvia 

Părinţi 

6. Ziua Sfântului 

Valentin 

14 

februari

e 

2017 

Sala de 

clasă 

proiecte de 

grup, 

expoziţii 

cultural  

artistică 

Clasa 

A V-a C 

Diriginte Prof. 

Ivănescu Ionela 

- 

7. De Dragobete, 

iubeşte 

româneşte!  

24 

februari

e 

2017 

Sala de 

clasă 

confecţiona

re şi 

schimb de 

cadouri  

culturală Clasa 

a VI-a B 

Diriginte Prof. 

Antipov Nicoleta 

- 
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7. 

 

 

Micii pietoni 

 

 

 

 

martie 

2017 

 

 

Sala de 

clasă 

informare 

privind 

regulile de 

circulaţie 

Educaţie 

 rutieră 

clasele 

pregătitoare A, B 

Prof. Înv. Primar 

Trezi Aneta, 

Caragaţă Gicuţa 

- 

8. Activităţi 

dedicate 

mamei: 

Martie, 

mărţişor. 
 La mulţi ani, 

măicuţa mea! 

Un mărţişor 

pentru mama! 

Te iubesc, 

măicuţa mea! 

De ziua ta, 

mămico! 

Pentru mama 

mea cea 

dragă! 

De ziua 

mamei. 

De ce ne 

iubim mama 

şi bunica!? 

De ziua 

femeii! 

1-8 

martie 

2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de 

clasă 

 

Cofetăria 

Mall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

confecţiona

re de 

mărţişoare, 

felicitări 3 

D; 
vizionare 

de filme, 

PPt-uri;  

borcanul cu 

mesaje- 

,,Dulceaţă 

de suflet 

pentru 

mama,, 

recital de 

poezii şi 

cântece 

pentru 

mame şi 

bunici; 

 

 

 

cultural- 

artistică 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele 

pregătitoare 

A,B; 

Clasele I-IV; 

Clasele V-VIII; 
Diriginţi 

 

 

 

 

 

 

 

- 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

. 

 

 

 

Pregătirea 

pentru 

Învierea 

Domnului 

 

 

 

 

 

 

16-18 

martie 

2017 

 

 

 

 

biserică 

 

 

spovedire; 

împărtăşire

; 

 

 

 

civică,  

religioasă 

Clasa 

a VII-a B 

 

Ziua 

internaţionaă 

a francofoniei 

20 

martie 

2017 

 

Sala de 

clasă 

 

 

scenete, 

poezii, 

cântece; 

 

cultural 

 

 

Clasa  

a VII –a A 

Diriginte, 

Prof. Dumitru 

Mirela  

 

11

. 

Să circulăm 

corect, factori 

de risc rutier 

  

24 

martie 

2017 

Sala de 

clasă 

dezbatere; 

joc de rol; 

Educaţie 

 rutieră 

 

Clasa  

a VI-a A 

Diriginte Prof.  

Aramă Lavinia 
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12

. 

 

 

 

 

 

Suntrack-la 

film 

 

  

2 

aprilie 

2017 

 

 

Cinema 

City 

 

 

piesă de 

teatru 

 

 

cultură 

 

 

Clasele  

aV-a B, 

 a VII-a B 

Diriginţi, 

Prof. Manea 

Silvia, Negulescu 

Asimina 

 

 

 

13

. 

 

 

 

 

 

Ziua mondială 

a sănătăţii 

 

 

 

 

 

7 

Aprilie 

2017 

 

 

Sala de 

clasă 

 

 

dezbatere-

boli cu 

transmitere 

concurs 

 

Educaţie 

 Pentru 

 sănătate 

 

 

Clasa  

a VII- a C 

 

 

 

 

14

. 

 

 

 

 

 

Un mediu mai 

curat, o viaţă 

mai bună!  

 

 

 

 

22  

aprilie 

2017 

 

Parc 

Monu-

ment 

vizită în 

natură; 

ecologică Clasele 

pregătitoare 

A,B 

Diriginţi Prof. 

Înv. Primar 

Trezi Aneta, 

Caragaţă Gicuţa 

Părinţi 

15

. 

 

 

 

 

Salvaţi 

pădurea! 

 

22  

aprilie 

2017 

 

Sala de 

 clasă,  

lecţia de 

ecologizare 

expoziţie 

de desene 

ecologică Clasa  

a I–a B, 

Prof. Înv. Primar 

Micu Simona 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

. 

 

 

 

 

 

 

 

Pădurea, 

plămânul 

verde al 

planetei  

 

Săptămâna 

culorii verzi 

22  

aprilie 

2017 

 

Curtea  

şcolii, 

 

 

dezbatere 

 

 

ecologică Clasa  

a III-a A, 

a IV-a A 

Prof. Înv. Primar 

Epure Carmen, 

Pavlovski A. 

17

. 

 

 

 

 

 

Un ghiveci, o 

floare 

 

 

22  

aprilie 

2017 

 

Sala de  

clasă 

 

plantare în 

ghivece , 

decorare 

clasă, 

 

ecologică Clasa  

a V-a A, 

Diriginte, 

Prof. Terpan 

Silvia 

 

18

. 

 

 

 

 

Împreună în 

parc. La 

grădina 

zoologică. 

 

 

10 

aprilie 

2017 

Parc 

Monu-

ment,  

Grădina 

zoologică

. 

vizită în 

medii de 

viaţă 

diferite; 

 

 

ecologică Clasa 

a V-a B, 

Diriginte, 

Prof. Manea  

Silvia 
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19

. 

 

 

De Ziua 

Mondială a 

Pământului-

22 aprilie 

 

22 

aprilie 

2017 

Sala de 

clasă 

dezbatere, 

referate; 

desene, 

expoziţie 

ecologică Clasa 

a V-a C 

Diriginte, 

Prof. Ivănescu 

Ionela 

20

. 

Cum protejăm 

viaţa? 

 

 

7 

aprilie 

2017 

Parc 

Monu-

ment 

dezbatere; 

jocuri; 

ecologică Clasa 

a VI-a A 

Diriginte, Prof. 

Aramă 

Lavinia 

21

. 

Învierea 

Domnului 

 

14 

aprilie 

2017 

Biserica  

Vinerea 

Mare 

asistat 

slujbă 

civică Clasa 

a VI-a A 

Diriginte, Prof. 

Aramă 

Lavinia 

 

22

. 

Cine ştie cele 

mai multe 

poveşti? 

 

7 

aprilie 

2017 

Sala de 

clasă 

 

concurs, 

confecţiona

re de afişe 

artistică Clasa  

a II-a C 

Prof. Înv. Primar 

Moroianu Daniela 

- 

23

. 

Tradiţii de 

Paști 

 

 

 

Aprilie 

2017 

Sala de  

clasă 

expoziţie 

lucrări 

elevi 

cultură Toate clasele, 

Toţi diriginţii 

- 

24

.  

 

 

 

 

 

Europa, La 

mulţi ani! 

 

 

9 Mai 

2017 

 

 

 

 

Sala de 

clasă 

desene civică, 

cultură 

 

 

Clasele 

pregătitoare 

A,B 

Prof. Înv. Primar 

Trezi Aneta, 

Caragaţă Gicuţa 

- 

25

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Mai – Ziua 

Uniunii 

Europene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mai 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de  

Clasă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ateliere de 

lucru;  

creaţii 

plastice;  

 

cultural- 

civică 

Clasa  

a I-a B 

Diriginte, 

Prof. Înv. Primar  

Micu Simona,  

- 

PPt;  

ateliere de 

lucru- 

,,Copacul 

diversităţii. 

cultural- 

civică 

Clasa 

 a II-a  B 

Diriginte, 

Institutor 

Scară Adelina 

PPt,; 

parada 

steguleţelor

; 

cultural- 

civică 

Clasa  

a IV-a B 

Diriginte, 

Prof. Înv. Primar 

Băjenaru Mihaela 
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program 

artistic 

cultural- 

civică 

Clasa 

 a V-a C 

Diriginte, 

Prof. Ivănescu 

Ionela 

concurs cultural- 

civică 

 Clasa  

a VII –a A 

Diriginte, 

Prof. Dumitru 

Mirela 

26

. 

 

 

Drepturile 

copilului 

 

 

12 mai 

2017 

Sala de 

clasă 

lectură, 

dezbatere; 

ateliere de 

lucru; 

expoziţie; 

cultural-

artistic 

Clasa 

 aII-a A  

Diriginte, 

Prof. Înv. Primar 

Toma Ionela 

- 

27

. 

Salvăm natura  

 

15 mai 

2017 

Sala de  

clasă 

ateliere de 

lucru; 

expoziţii de 

afişe; 

ecologie Clasa 

 a II-a C  

Pro. Ănv. Primar 

Moroianu Daniela 

- 

28

. 

Pământul, 

planeta 

tuturor 

 

 

15 mai  

2017 

Sala de  

clasă 

dezbatere, 

desene; 

expoziţie în 

clasă; 

 

ecologie Clasa 

 a III –a A 

Diriginte,  

Prof. Înv. Primar 

Epure Carmen 

- 

29

. 

La mulţi ani! 

Dragi colegi. 

luna 

mai 

2017 

Sala de 

clasă 

program 

artistic; 

civică Clasa  

a V-a B  

Diriginte, 

Prof. Manea 

Silvia  

 

30

. 

 

 

Să facem 

cunoştinţă cu 

viitorul 

 

 

 

luna 

mai- 

iunie 

2017 

 

 

 

Licee 

 

 

 

 

 

Vizite la 

licee 

 

 

 

 

 

Consilier

e şi 

orientare 

şcolară 

 

 

 

Clasele VIII 

A,B 

Diriginţi, 

Prof. Chirica 

Neluţa, Munteanu 

Daniela 

 

31

. 

1 Iunie – Ziua 

Copilului: 

- Copilărie 

fericită; 

- Copile, e ziua 

ta; 

- Copilăria, dar 

nepreţuit; 

1 iunie 

2017 

 

şcoală, 

cinema, 

parc,  

Dino 

Park, 

Braşov 

jocuri-club 

de joacă; 

jocuri în 

aer liber; 

excursie; 

desene; 

vizionare 

filme; 

cultural, 

artistic, 

educaţie 

pentru 

sănătate, 

D. 

Clasele:  

Pregătitoare 

A,B; I B;  

II A; III A; 

VA; VI B; 

VII A; VIIC 
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32

. 

Serbarea  

Abecedarului 

 

 

iunie 

2017 

sala de 

clasă 

premiere artistică Clasa I B 

Diriginte, 

Prof. Inv. Primar 

Micu Simona 

Părinţi 

33

. 

Pe drumurile 

ţării 

 

 

 

 

 

 

15 

iunie 

2017 

Castelul 

Râşnov, 

Dino 

Park, 

Vulcanii 

noroioşi,  

Castelul 

Peleş,   

excursie  Clasa 

 a II –a B 

Diriginte, 

Prof. Învăţământ 

Primar Scară 

Adelina 

 

 

34

. 

Rămas bun, 

clasa a… 

iunie  

2017 

Sala de 

clasă 

Festivităţi 

pentru 

sfârşit de 

an şcolar; 

Seară 

distractivă; 

Banchet 

artistică Clasa  

a II –a C, 

a III-a B, 

a V-a A,  

a VIII-a A ,B 

   

Părinţi, 

profesori  

 

 

 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari 

 

-desfăşurarea unui număr mare de activităţi 

educative dintre cele propuse; 

- varietatea activităţilor educative desfăşurate; 

- disponibilitatea cadrelor didactice şi a elevilor  

pentru implicarea în efectuarea activităţilor 

extraşcolare; 

-varietatea parteneriatelor cu instituţii locale; 

- mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare în comunitate prin mass-media 

locală şi judeţeană; 

 

 

 

Puncte slabe 

 

-numărul  mic al elevilor care solicită consiliere 

individuală; 

- dezinteres pentru crearea unui mediu adecvat în 

unele  clase prin activităţi expunere a produselor 

rezultate din activitatea elevilor ;                                                   

- utilizarea unui limbaj agresiv, cu accente 

violente de către unii  elevi ,în spaţiul şcolar  şi 

în afara şcolii; 

- incapacitatea de a antrena elevi cu probleme de 

comportament în activităţi educative 

extraşcolare; 

-nu se depun la termen documente justificative la 

dosare; 

Oportunităţi 

 

- creşterea nivelului atenţiei unor părinţi în 

rezolvarea problemelor de comportament  al 

elevilor ; 

- realizarea parteneriatului şcoală- părinţi prin 

Comitetul de păriţi pe clase şi  şcoală, pentru 

susţinerea activităţilor specifice ; 

- implicarea în  accesarea  de programe şi 

proiecte de cooperare internţionale; 

Ameninţări 

 

- exemple negative de comportament din mass 

media; 

-plecarea la muncă în exterior a părinţilor; 

- lipsa spaţiului necesar derulării unor activităţi 

educative; 

-lipsa resurselor pentru derularea tuturor 

activităţilor propuse; 
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10. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADELOR ȘI 

CONCURSURILOR ȘCOLARE, responsabil –   prof. Dumitru Mirela  

 

Distincţii la Concursuri  şi Olimpiade şcolare 

Clasa în anul 

2015-2016 

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
iv

el
 n

aţ
io

n
al

 

N
iv

el
 

in
te

rn
aţ

io
n
al

 

N
iv

el
 l

o
ca

l 

N
iv

el
 j

u
d
eţ

ea
n
 

N
iv

el
 n

aţ
io

n
al

 

N
iv

el
 

in
te

rn
aţ

io
n
al

 

pregătitoare - - - - - - - - 

I-a  99 5   I-IV-1   

a II-a  178 8      

a III-a  91 3      

a IV-a  95 13   II-IV-2   

a V-a  9 1   2 1  

a VI-a  5 -   1   

a VII-a  1 2   2 2  

a VIII-a  
V-

VIII-6 
-   

V-

VIII- 2 
  

Observație: 

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

 2 certificate CAMBRIDGE obținute la Limba engleză de către elevii claselor gimnaziale, 
îndrumați de prof. Aramă Lavinia 

 

 

Director, 

 

prof. Anamaria Dumitriu 
 


