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RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ȘCOLAR 2015-2016 

 

 

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; 

mailto:bancila_school@yahoo.com
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- Aplicarea de chestionare cadrelor didactice, elevilor și părinților; 

- Verificarea bazei de date privind absențele; 

- Verificarea cataloagelor și a notării ritmice; 

- Raportul Consiliului Clasei; 

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

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

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

locală, respectarea programului școlii, activitățile extrașcolare și activitatea compartimentelor 

secretariat și administrativ-contabil. 

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

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

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

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

Profesorale sau de Administrație. 

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

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

fiecare. 

 

 

Realizarea obiectivelor din planul managerial 

 

CURRICULUM 

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

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

 au fost informați elevii claselor 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 OMECTS 5559/2015privind 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 ; 
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RESURSE MATERIALE  

 

 Panou baschet 

 Motocositoare 

 Computer integrare+monitor 

 Fax secretariat 

 UPS – sursă tensiune 

 Mingi handbal -10 buc 

 Imprimantă secretariat 

 Scule muncitor 

 Bormașină cu percuție 

 Mașină de găurit, burghie, set șurubelnițe 

 Imprimantă contabilitate 

 Set palete tenis- 8 buc 

 Mingi volei- 3 buc 

 Mingi fotbal -5 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, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului (Acord de colaborare în cadrul Proiectului 

,,Prietenie,compasiune și dragoste”) 

 s-au derulat activități în cadrul Proiectelor educaționale,respectiv: 

-  internațional ,,ERATOSTENE 2016” 

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

- interjudețean ,,Fii părintele de care ai Tu nevoie!” 

- interjudețean ,,Școala prieteniei” 

- județean,,Nicolae Iorga-omul și epoca” 

- județean ,,Oameni sănătoși,oameni bogați” 

- județean ,,Frumusețea tradițiilor românești” 

- județean ,,Sărbătorile, prilej de bucurie”(ed.incluzivă)  

 

 

 

Activitatea comisiilor de lucru 

 

Comisia elevilor cu CES 

 Au fost identificaţi 16 elevi cu CES, 7 elevi la ciclul primar şi 9 elevi la ciclul gimnazial. 

 A fost întocmit curriculum adaptat pentru elevii de la ciclul primar şi parţial pentru elevii din 

ciclul gimnazial. 

 S-au realizat ore de curs după un orar stabilit cu prof. de sprijin Hornea Florentina, care a 

participat cu elevii cu CES la diverse activităţi în afara şcolii(concursuri). 

 

Comisia de orientare şcolară şi profesională 

 A centralizat opţiunile şcolare ale elevilor de clasa a-VIII-a pentru fundamentarea planului de 

şcolarizare la licee 2016-2017, prin aplicarea  chestionarelor de către  diriginţii  claselor 

a-VIII-a. 
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Comisia pentru acordarea burselor sociale şi a rechizitelor şcolare 

 A analizat dosarele depuse în vederea obţinerii de ajutoare sociale şi s-au acordat 20 burse de 

merit, 10 burse de studiu și 20 de burse sociale repartizate conform HCLM nr. 1/29.01.2016. 

 

Comisia de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniu 

 A efectuat inventarierea bunurilor din școală în perioada 02.12.2015-20.12.2015. 

 

Comisia PSI și protecție civilă 

 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 2015-2016; 

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

 Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru 2016-2017; 

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

personalului didactic; 

 Dezbaterea proiectului de încadrare 2016-2017; 

 

 

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 2016-2017; 

 Avizarea proiectului de încadrare 2016-2017; 

 

 

Controale tematice 

 

 Vizita de evaluare externă periodică în vederea atestării nivelului calității serviciilor 

educaționale oferite de unitatea de învățământ (22-23 oct.2015) 

 Notă control IȘJ cu tema “Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității și 

organizarea documentelor manageriale” (14.10.2015) 

 Notă control cu tema “Verificarea respectării programului activităților instructiv-educative” 

(06.11.2015) 

 Notă control privind respectarea legislației și desfășurarea activităților în școală (29.02.2016) 

 Notă control cu tema „Pregătirea unității de învățământ în vederea organizării și desfășurării 

examenelor naționale” 

 

 

 

 



5 
 

II. RESURSE UMANE - ELEVI 

 

Planul de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 a fost aprobat cu următoarea structură : 21clase, 

din care 12 clase la ciclul primar și 9 clase la ciclul gimnazial, după cum urmează: 

 

Nivel Clasa Nr. clase Nr. elevi 

început an 

şcolar 

Nr. elevi rămaşi 

înscrişi la sf. sem 

II 

 

 

Primar 

 

 

pregătitoare 2 63 62 

I 3 65 64 

II 2 50 50 

III 2 65 65 

IV 3 67 68 

 

Gimnaziu 

 

V 2 52 58 

VI 3 60 61 

VII 2 40 41 

VIII 2 49 48 

Total 

 

I-VIII 21 511 517 

 

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

sem I, 2015-2016: 

 

Forma de 

învăţământ 

Elevi la sf. 

sem I 

Elevi 

promovati 

Elevi 

corigenti 

Elevi 

abandon 

scolar 

Elevi cu situatia 

scolara 

neincheiata 

Primar 309 305 4 - - 

Gimnaziu 205 180 24 - 1 

 

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

sem II, 2015-2016: 

 

Forma de 

învăţământ 

Elevi la sf. 

sem I 

Elevi 

promovati 

Elevi 

corigenti 

Elevi 

abandon 

scolar 

Elevi cu situatia 

scolara 

neincheiata 

Primar 309 308 - - 1 

Gimnaziu 208 180 26 - 2 

 

 

Promovabilitatea pe clase la sfârșitul anului școlar 2015-2016: 

 

Clasa Elevi Elevi promovati Promovabilitate(%) 

CPA 31 31 100% 

CPB 31 31 100% 

I A 23 23 100% 

I B 25 25 100% 

I C 16 16 100% 

II A 25 25 100% 

II B 25 25 100% 

III A 32 32 100% 

III B 33 33 100% 

IV A 21 20 95,23% 
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IV B 24 24 100% 

IV C 23 23 100% 

V A 28 28 100% 

V B 30 27 90% 

VI A 23 23 100% 

VI B 18 18 100% 

VI C 20 20 100% 

VII A 19 17 89,47% 

VII B 22 22 100% 

VIII A 23 23 100% 

VIII B 25 25 100% 

 

Situatia disciplinară- mediile la purtare la sf. anului şcolar: 

 

Nivel de 

învăţământ 

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

Primar 309 - - - 

 

 

Nivel de 

învăţământ 

Medii de 

10 

9-9,99 8-8,99 7-7,99 6-6,99 

Gimnaziu 22 89 41 20 26 

 

 

REZULTATE LA EVALUARE NATIONALA CLASA A VIII A 

 

Total elevi înscriși în clasa a-VIII-a: 48 de elevi 

Total elevi care au susținut Evaluare Națională: 39 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 - 9 11 11 5 3 - 100% 

Matematică 1 12 11 5 7 2 1 97,43% 

 

REZULTATE ADMITERE LICEE SI SCOLI PROFESIONALE 

 

Din totalul de 48 de  elevi care au absolvit clasa a VIII a, 39 au susținut Evaluarea Națională și au fost 

repartizaţi la licee şi şcoli profesionale după cum urmează: 

 

Numele liceului/Şcolii profesionale Număr elevi 

Liceul teoretic “N. Iorga” 11 

Colegiul Național “N. Bălcescu” 3 

Colegiul Național “GH. M. Murgoci” 4 

Liceul teoretic “P. Cerna” 8 

Liceul Pedagogic 1 

Liceul teoretic “M. Sebastian” 2 

Liceul Economic 2 

Colegiul tehnic “ED. Nicolau” 3 

Colegiul tehnic “C. D. Nenițescu” 2 

 Liceul tehnologic “A.Saligny” 1 

Colegiul tehnic “P. Istrati” 2 
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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 

30,06 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 6 7 21 - 

 

 

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 MENCS; 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de material curricular auxiliar                                   

(  auxiliare curriculare – manuale,  culegeri de probleme, îndrumătoare etc.); 

 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 primar și gimnazial,în vederea 

participării la concursurile şi olimpiadele școlare și a susținerii Evaluării Naționale; 

 Procent de promovabilitate de 100% la Evaluarea nationala la limba română și 97,43% 

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; 

 Existenţa curriculum-ului adaptat şi a planurilor de intervenţie personalizate pentru elevii cu 

CES; 

 10 certificate DELF obținute la limba franceză de către elevii claselor gimnaziale, îndrumați de 

prof. Dumitru Mirela 

 

Puncte slabe 

 

 Achiziționarea manualelor pentru clasa a-III-a cu întârziere, fapt ce nu a depins de organizarea 

instituției școlare; 

 Numărul mic de asistențe efectuat de directorii școlii și de șefii de catedre. 
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RESURSE UMANE 

 

Puncte tari 

 

 Creșterea  numărului de elevi ; 

 80% din cadrele didactice sunt  titulare; 

 personal didactic calificat în proporţie de 100 %; 

 cadre didactice competente şi cu experienţă (62,50% au gradul didacticI, 15,62% au gradul 

didactic II, 18,75% au gradul didactic definitiv, 0,03% debutanți); 

 colaborarea școlii cu familia prin intermediul cadrelor didactice și prin diverse activități 

susținute la nivel de școală ; 

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

discipline 

 

Puncte slabe 

 

 Absentarea nemotivată a unor copii de la cursurile școlare; 

 Ritmul lent de învățare al unor elevi veniți din străinătate; 

 Toleranța excesivă a unor cadre didactice față de elevi 

 Slaba implicare a unor familii în viața școlară a copiilor 

 

 

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 

 

Puncte slabe 

 

 Biblioteca nu este conectată la reţeaua Internet; 

 Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale 

didactice moderne; 

 Utilizarea insuficientă a laboratorului de informatică din cauza degradării morale a 

caculatoarelor. 

 

 

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; 

 Contractele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum : 

excursii, vizite la diferite instituţii, vizionări de spectacole, acţiuni de voluntariat ; 
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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. 

 

IV. OFERTA CURRICULARĂ 

Pentru anul școlar 2015-2016 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, 

C 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul ariei 

curriculare limba engleză „Discover English” 

 

a IV a B 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul ariei 

curriculare 

matematică 

Universul numerelor 

 

a V a  A 

Şcoala 

Gimnazială "Ion 

Băncilă" Brăila 

la nivelul ariei 

curriculare 

informatică 
„Prietenul meu 

calculatorul” 

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” 

 

aVIII a B 

 

 

V. RAPOARTE DE ACTIVITATE ALE COMISIILOR METODICE 

 

 

A. COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

Activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei metodice Limbă şi comunicare, în anul şcolar 2015-

2016 a vizat următoarele obiective:  

 optimizarea procesului de predare - învăţare; 

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

 dezvoltarea competenţelor de lectură; 
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 obţinerea performanţelor şcolare prin participarea la Olimpiada de Limba și literatura română/ 

Limba engleză / Limba franceză şi la alte Concursuri şcolare. 

 

 I.  Nivelul conceptual managerial  

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

Cercurilor pedagogice, au analizat  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. 

 

 II. Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului de catedră și s-a concretizat 

în : 

1. Testări initiale , pentru o diagnoză corectă a nivelului de cunostințe și deprinderi; 

2. Testări periodice și teze cu subiecte structurate după modelul celor de la evaluările nationale; 

3.Simularea Evaluării naționale la Limba și literatura română  demonstrează progresul în timp ,(7.XII. 

2015 - 22.II.2016-  16.V.2016), implicit prin raportarea  la Evaluarea naţională: 

      În mod evident, rezultatele obținute la cele trei Simulări aplicate la disciplina Limba și literatura 

română, precum şi la Evaluare naţională, demonstrează  progres, acesta fiind susținut prin:  

- procentele înregistrate:S.I.-71,53%  -  S.II.-75,55% -  S.III.-80,43% - E.N.- 100%  

- mediile obținute:        S.I.- 6,25   - S.II- 6,75 -   S.III- 6,76 –  EN.- 7,95(sapte)95% . 

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

 S.I-28,26% - S.II-23,91% - S.III- 19,56%  - E.N. - 0% ( 7,69% note de 5-5,99)                            

4.Olimpiada de Limba și  literatură română  - la etapa pe școală  au participat 29 de elevi şi s-au 

calificat pentru etapa locală din data de 13. II. 2016,  16  elevi. Dintre aceştia, conform punctajului 

obţinut şi a Regulamentului de participare, s-au calificat pentru etapa judeţeană (din data de 

27.II.2015) , 12 elevi( 1- Premiul III). 

5. Olimpiada de lectură- L.A.V.- la etapa locală au participat 18 elevi, etapa judeţeană 8 elevi (1-

Premiul III). 

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

pregătire, după cum urmează: 

 

RAPORT PRIVIND SITUAŢIA   STATISTICĂ A TESTĂRILOR  INIŢIALE  

DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

AN ȘCOLAR: 2015-2016      

Disciplina  

Limba și 

literatura 

română 

Clasa  Numă

r total 

de 

elevi 

Număr 

elevi 

testați 

Note 

sub 

5 

Note5

-5,99 

Note  

6-

6,99 

Note  

7-7,99 

Note     

8 -

8,99 

Note     

9-9,99 

Note 

de 10 

Popa 

Marioara 

V 53 50 3 8 9 12 9 9 - 

Terpan 

Silvia 

VI 60 59 7 9 11 15 11 6 - 

 VII 40 38 2 5 8 9 10 4 - 
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 VIII 48 47 5 5 8 12 14 3 - 

 

 

SITUAŢIA   STATISTICĂ A TESTĂRILOR  INIŢIALE -  PE CLASE 

AN ŞCOLAR:  2015-2016 

Disciplina  

Limba și 

literatura 

română 

 

Clasa 

Nr. 

total 

de 

elevi 

Nr.  

de  

elevi 

testaţi 

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 

No

- 

te 

de 

10 

Medie/ 

Promo-

vabilita

-te 

Prof. Popa 

Marioara 

V  A 29 28 1 

 

1 6 9 6 5 - 7,60 

96,55% 

Prof. Terpan  

Silvia Elena 

V   B 24 22 2 7 3 3 3 4 - 7,45 

81,81% 

Prof. Popa 

Marioara 

VI A 23 23 3 2 5 6 6 1 - 6,99 

89,95% 

Prof. Popa 

Marioara 

VI B 17 17 3 4 3 4 2 1 - 6,38 

82,35% 

Prof. Terpan  

Silvia Elena 

V I C 20 19 1 

 

3 3 5 3 4 - 7,73 

94,70% 

Prof. Terpan  

Silvia Elena 

VII A 18 17 2 

 

3 3 4 3 2 - 7,52 

88,2% 

Prof. Popa 

Marioara  

VII B 

 

22 21 - 

 

2 5 5 7 2 - 7,40 

100% 

Prof. Terpan  

Silvia Elena  

VIII 

A 

23 22 5 3 4 5 3 2 - 7,18 

77,27% 

Prof. Popa 

M. 

VIII 

B 

25 25 - 2 4 

 

7 11 1 

 

-  7,68/ 

100% 

 

 

ANALIZA SWOT 

CLASA a V a 

PUNCTE TARI 

- despărțirea cuvintelor în silabe; 

- precizarea cuvintelor cu sens opus; 

-  realizarea compunerii ; 
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PUNCTE SLABE 

-  dificultăţi în recunoaşterea părţilor de vorbire; 

-  ilustrarea în enunț a unei funcții sintactice; 

-  limbajul  facil în compuneri. 

 

CLASA a VI a 

PUNCTE TARI 

- recunoașterea procedeului de formare a cuvintelor; 

       -      identificarea personajelor literare; 

       -     selectarea figurii de stil ; 

 

PUNCTE SLABE 

         - motivarea cratimei; 

         -  prezentarea semnificației; 

         -  identificarea valorilor morfologice/cazurilor; 

         -  limbajul  facil în compuneri. 

        

CLASA a VII a 

PUNCTE TARI        

- recunoașterea modurilor de expunere; 

- motivarea apartenenței la genul epic; 

- realizarea compunerilor 

PUNCTE SLABE 

- motivarea semnelor de punctuație; 

-recunoașterea cazurilor; 

-ilustrarea funcției sintactice de c.d. în enunț; 

 

CLASA a VIII a 

PUNCTE TARI 

       -      identificarea procedeului de formare a cuvintelor; 

       -     stabilirea  rimei; 

       -      realizarea compunerilor ; 

PUNCTE SLABE 

- motivarea semnelor de punctuație; 

- ilustrarea funcției sintactice de atribut în enunț; 

       -    prezentarea semnificației unei sintagme date.        

Plan de măsuri 

- realizarea orelor de pregătire suplimentară în vederea recuperării decalajelor ,dar şi pentru 

performanţă /  în vederea susţinerii Evaluării Naţionale; 

-realizarea unor exerciţii de identificare a valorilor morfologice şi funcţiilor sintactice, în mod 

constant; 

- exerciții de reactualizare a cazurilor; 

- respectarea momentului ortografic în lecţie; 

-insistenţă pe lecţiile de lectură în vederea îmbogăţirii exprimării; 
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- întocmirea jurnalului de lectură  de către fiecare elev  (ClaseleV-VIII) şi evaluarea acestora în cadrul 

orelor de  lectură; 

-exersarea scrierii imaginative ,cu accent pe limbajul expresiv. 

  

 Centralizarea rezultatelor Simulărilor la Limba și literatura română,  prin raportare 

la rezultatele de la Evaluarea naţională se prezintă astfel: 

 

Disciplina 

Limba și 

literatura 

română 

Clasa Nr. 

to 

tal 

de 

elev

i 

Nr. 

de 

elevi 

preze

nţi 

No

te 

su

b 

5 

Not

e 

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 

Medi

a 

Promo 

vabilita 

te 

I. 

Simulare 

jud. 

7.XII.201

5 

VIII  46 46 13 

28,

26

% 

5 

 

8 10 

 

6 4 - 6,25 71,53% 

II. 

Simulare 

națională 

22.II.2016  

 

VIII  46   45 11 

23,

91

% 

2 7 8 9 8 - 6,75 75,55% 

III. 

Simulare 

județeană 

16.V.2016 

VIII 

 

46 

 

 

46 

 

 

9 

19,

56

% 

5 

 

7 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

- 

 

 

6,76 80,43% 

Evaluare 

națională 

VIII 46 39 

 

- 3 

7,69

% 

5 11 11 9 - 7,95

% 

100% 

  

  PUNCTE TARI :                                                                      PUNCTE SLABE  :  

- identificarea claselor lexicale;                                - motivarea semnelor de punctuație; 

- realizarea compunerilor de către                            - prezentarea semnificației unor sintagme date; 

 majoritatea elevilor;                                                 - transcrierea propozițiilor; 

- rezolvarea cerințelor de înțelegere                           - recunoașterea funcțiilor sintactice. 

a textului nonliterar ;      

                                                                                                                                                                                                                                                                               

III. Participarea la olimpiade, concursuri şcolare s-a concretizat în rezultate notabile, după cum 

urmează: 

Concurs şcolar,etapa naţională: 

- Premiul I, Concursul Naţional de creaţie literară ,,Ion Creangă”, eleva Kereştely Alexandra,clasa a 

VII-a A, coordonator prof.Terpan Silvia; 

- Premiul III, Concursul Naţional de creaţie literară ,,Mihai Eminescu”,eleva Manea Maria Iustina, 

din clasa a -VI -a B , coordonator prof. Popa Marioara. 
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- Premiul III, Concursul Naţional ,,Bogdania”, eleva Bratu Alexandra, clasa a -VI-a C, coordonator 

prof. Terpan Silvia 

Olimpiade şcolare, concursuri, etapa judeţeană: 

- Premiul III, obținut la L.A.V.( Olimpiada -Lectura ca abilitate de viață),etapa județeană, eleva 

Mohorea Ana-Maria, clasa a- VII-a B, coordonator-prof. Popa Marioara. 

- Premiul III obținut la O.L.L.R. - eleva Scarlat Andreea ,clasa a-VIII-a B, coordonator- prof. Popa 

Marioara. 

- Menţiune, Concursul, naţional interdisciplinar ,,Cultură şi spiritualitate”,etapa judeţeană, eleva 

Craioveanu Irina,clasa a VI-a C,coordonator prof. Terpan Silvia 

 

IV. ACTIVITĂȚI LA NIVELUL ȘCOLII 

-omagierea poetului M. Eminescu, prin activităti desfăşurate în colaborare cu d-na biblitecar Mănăilă 

Vasilica ;  

 

V. PERFECŢIONARE 

În cadrul Cercului pedagogic (27.XI.2015), d-le prof. Terpan Silvia și Popa Marioara au 

prezentat câte  un referat ( Terpan S.- Jurnalul de lectură între lectorul inocent și lectorul competent;  

Popa M.-  Rolul formativ al lecturii) 

 

VI. ACTIVITĂȚI   EXTRAȘCOLARE  

- organizarea Sesiunii județene de comunicări științifice  - ,,Cărțile- prieteni tăcuți,dar siguri”; 

Ca urmare a analizei swot , se constată următoarele: 

                                                                

PUNCTE TARI : 

-organizarea Cercului pedagogic la Limba și literatura 

română(27.XI.2015) 

Performanţele obţinute la nivelul comisiei: 

-  şase premii şi menţiuni la Olimpiade şi concursuri 

şccolare, (L.și literatura română) ; 

-două Menţiuni obţinute la etapa judeţeană a 

Olimpiadei de L.engleză; 

-10 Certificate DELF obţinute de către către elevii 

coordonaţi de d-na prof. Dumitru M.; 

-100% promovabilitate Evaluare naţională. 

PUNCTE   SLABE : 

-  nerespectarea tuturor termenelor pentru 

activitățile propuse în Graficul de activități 

al Comisiei ,,Limbă și Comunicare”; 

 

OPORTUNITĂŢI : 

-  organizarea Sesiunii județene de comunicări 

științifice ,,Cărțile-prieteni tăcuți,dar siguri” 

AMENINŢĂRI : 

-  motivaţia slabă a  unor elevi pentru 

învăţătură ; 
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B. COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE- SEMESTRUL I 

La sfârşitul unui semestru, facem analiza rezultatelor,punând in balanță toate 

realizările sau neîmplinirile ,in dorinta de a le corija.  

Calea  cea  mai  eficientă  de  prevenire  a  corigenţelor  şi  a  repetenţiei  constă  în pregătirea  

temeinică  a  fiecărui  copil  în  ritmul  său  propriu,  combaterea  rămânerii  în  urmă  la învăţătură 

în faza incipientă. În acest scop ne-a revenit sarcina de a găsi mijloacele potrivite pentru a-i ajuta 

pe toţi copiii să-şi însuşească cunoştinţele  corespunzătoare organizând ore suplimentare de 

pregătire. 

În primul semestru al anului şcolar 2015-2016 am ţinut cont de restructurarea materiei făcută 

la disciplinele din aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii. 

De  aceea  am  acordat  atenţia  cuvenită  studierii cu  mare  atenţie  a  programelor  şcolare,  şi 

întocmirea cu multă atenţie a planificărilor anuale şi semestriale. 

În atenţia profesorilor din   aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii a fost selectarea 

conţinuturilor şi parcurgerea programelor şcolare cu evitarea supraîncărcării, cu raportarea la clasă 

şi elevi, pentru reuşita demersului învăţării în condiţiile noi ale manualelor alternative, surselor de 

informare-documentare diversificate. 

Ne-a preocupat şi ne preocupă realizarea unei integrări intra şi interdisciplinare minimale, 

dar autentice   (cu   efecte   imediate   în   descongestionarea   conţinuturilor   şi   fluidizarea   

cunoaşterii); eficientizarea învăţării în şcoală şi la şcoală. 

 

 

 

MATRICEA DE EVALUARE A ELEVILOR – TESTE INIȚIALE 
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CLASA Nr 

total 

elevi 

prezenti Note 

<5 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 MEDIA 

CLASEI 

Obiectul 

V A 29 28 2 3 2 6 5 6 5 8,80 Biologie 

 

29 29 9 7 2 6 4 1 - 5,97 Matem. 

 

V B 23 23 8 5 5 1 3 1 - 4,62 

 

Matem. 

23 23 - 3 2 6 4 5 3 8,95 Biologie 

 

VI A 22 22 - 2 2 6 4 5 3 8,60 Biologie 

 

23 23 11 5 2 2 2 1 - 4,80 Matem. 

 

VI B 17 16 13 2 1 - - - - 3,67 fizica 

17 15 - 2 1 4 3 3 2 7,80 Biologie 

 

17 17 10 3 3 1 - - - 3,94 Matem. 

 

VI C 20 19 2 

 

3 6 4 4 - - 6,82 matem 

20 18 4 5 5 4 - - - 5,81 fizica 

20 19 1 2 2 5 5 2 2 8,39 Biologie 

 

VII A 18 18 4 4 5 3 2 - - 5,45 

 

matem 

18 17 8 2 3 - 3 1 - 5,31 fizica 

18 18 3 1 2 4 5 1 2 7,60 biologie 

VII B 22 21 7 6 2 2 2 2 - 5,86 Fizica 

22 22 8 5 3 3 2 1 - 4,82 Matem 

22 22 - 2 2 4 5 5 3 8.30 biologie 

VIII A 24 21 6 7 4 3 2 - - 4,70 matem 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor cu performanțe scăzute  

 reactualizarea cunoștințelor de bază 

 lucru diferențiat 

 fișe de lucru (după caz) 

 pregătire suplimentară (după caz) 

 Elevii cu rezultate bune și foarte bune vor fi încurajați și ajutați să participle la concursuri și la 

olimpiadă. 

 În perspectiva susținerii examenului de Evaluare Națională la clasa a VI-a matematică și științele 

naturii, la sfârșitul anului școlar 2015-2016, se vor rezolva teste tip PISA, pentru acomodarea elevilor 

cu cerințele specific unor astfel de teste. 

 Se vor efectua ore de pregatire suplimentara la matematica la clasele a VIII a 

 

În cadrul întâlnirilor membrilor comisiei, in activitățile programate pe semestrul I  

Referate 

„ Social media în învâțământul românesc”- prof. D. Cerchez  

   „Asupra unor probleme de fizică date la concursuri școlare ”-profesor R.Perianu 

    Lectie susținută și proiecte de tehnologie didactică 

„Cunoasterea principiilor de utilizare elementara a aplicatiilor pentru procesarea textelor-Tabele- 

aplicatii” ,clasa a VII-a B,  d-na prof. M.Untaru 

Proiecte pentru discipline opţionale 

Proiect de CDŞ pentru opţionalul:”Matematica pentru toti” d-na. Prof. D.Cerchez 

Proiect de CDŞ pentru opţionalul:”?.Universul numerelor ”  d-na prof.N.Chirica 

Proiect de CDŞ pentru opţionalul:”Informatica aplicată”  d-na prof.M.Untaru 

Prezentări de cărţi 

„Culegeri de matematică pentru clasele 5-8” ed. Paralela 45 

„Culegeri de matematică pentru clasele 5-8” ed. Art 

„Gazeta matematică” 

Ghiduri de pregatire pentru Evaluarea Nationala la matematica. 

Culegeri pentru pregatirea elevilor pentru olimpiadele scolare 

   Consultaţii 

Deoarece rezultatele la testarile iniţiale au aratat si unele greseli in insusirea materiei de catre elevi, 
la clasele a VIII -a ,  d-nele. Prof. D .Ce rch ez  s i  N .Ch i r i ca au organizat ore de pregătire 
suplimentară în cursul semestrului I. 

Au avut loc simularile judetene ale Evaluarii Nationale  la nivelul claselor a VIII-a,în vederea unei 

bune pregatiri pentru examen. 

 

 

  

24 20 13 1 3 3 - - - 4,35 fizica 

24  3 3 8 2 2 5 1 6,90 biologie 

VIII B 25 24 3 2 10 6 2 1 - 6,67 Fizica 

25 25 1 4 5 4 4 3 3 7,60 biologie 

25 25 12 4 1 5 1 2 - 5,01 Matem 
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REZULTATE OBŢINUTE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE 

DISCIPLINA MATEMATICĂ 

9.XII.2015 

Clasa Nr. 

elev

i / 

clas

ă 

Nr. 

elevi 

prezen

ți 

Tranșe de note Procent 

de 

promovab

ilitate 

100% 

Media 

notelo

r/  

clasă 

Prof. clasei 

1,00

-

4,99 

5,0

0-

5,9

9 

6,0

0-

6,9

9 

7,0

0-

7,9

9 

8,0

0-

8,9

9 

9,0

0-

9,9

9 

10,0

0 

VIII A 23 20 12 2 - 4 2 - - 40%   Cerchez D 

VIII B 25 25 8 7 2 2 3 3 - 68%  Chirica N  

Total 48 45 20 9 2 6 5 3 - 53,33%   

Concluzii 

-elevii nu sunt obisnuiți să dea decât rezultatul,greșind pe parcursul exercițiilor și nu obtin astfel 

rezultatul corect; 

- problema de geometrie plana din sub III  creeaza dificultati unui numar mare de elevi,deoarece este 

din capitolul Cercul, si nu s-a recapitulat toata materia din clasele V-VIII; 

-un nr. mic de elevi nu s-au putut incadra in timp; 

- elevii care nu stăpânesc geometria plană, nu pot întelege geometria în spațiu. 

 

Măsuri  luate în urma rezultatelor 

- lucrul  pe grupe de valori diferite, avand in vedere discrepanta cunostintelor dobandite in 

clasele anterioare   

- verificarea amanuntita si permanenta a temelor pentru acasa ,in mod special pentru elevii ce au 

obtinut note sub 5,  elevii avand lipsuri in munca individuala. 

- s-a stabilit un program suplimentar de pregatire cu elevii capabili de performanta, in vederea 

pregatirii pentru concursurile scolare. 

- continuarea programului suplimentar de pregatire a elevilor in vederea recuperarii 

cunostintelor din clasele anterioare si pregatirea pentru Evaluarea Nationala.   

 

Olimpiade școlare 

Etapa pe şcoală, -  profesorii membri ai comisiei au avut activitatile : 

-fixarea subiectelor,corectare 

-intocmirea situatiilor statistice 

-stabilirea masurilor de imbunatatire a situatiei 

 La  matematica au participat un numar de 30  elevi dintre care s-au calificat la Etapa Locala(din 21 

feb. 2016) 27 elevi . 

 

Au avut loc concursuri școlare si cercurile pedagogice pentru  fiecare obiect. 

 
Concursul de matematica  „Comper” a avut 60 de participanti, cu urmatoarele rezultate: 

REZULTATE  CONCURSUL COMPER –MATEMATICA, ETAPA I(19.01.2016) 

MENTOR PROF. CERCHEZ DANIELA 

 

ELEVUL CLASA PUNCTAJ PREMIUL 
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MALINCHI 

BIANCA 
6C 90 puncte 

Premiul  II 

BRATU 

ALEXANDRA 
6C 85 puncte 

Premiul  II 

CRAIOVEANU 

IRINA 
6C 85 puncte 

Premiul  II 

BRAILEANU 

TIBERIU 
6C 75 puncte 

Premiul  III 

BUTNARU 

RAZVAN 
6C 75 puncte 

Premiul  III 

CAZAN MIHAI 6C 70 puncte Mentiune 

CIUPITU ANA 

MARIA 
6C 65 puncte 

Mentiune 

CRISTESCU 

ANDREI 
8A 65 puncte 

Mentiune 

NEACSU CRISTINA 8A 65 puncte Mentiune 

 

MENTOR  PROF.  CHIRICA NELUȚA 

ELEVUL CLASA PUNCTAJ PREMIUL 

BANICA  ANDREI 5A 80.00 puncte PREMIUL  III 

GOREA SABIN GABRIEL 5A 65.00 puncte MENTIUNE 

BODORIN BIANCA 6A 70.00 puncte MENTIUNE 

MUNTEANU ANDRA 6A 70.00 puncte MENTIUNE 

POPA ANDREI SEBASTIAN 8B 75.00 puncte PREMIUL  III 

SCARLAT ANDREEA 8B 75.00 puncte PREMIUL  III 

DUMITRIU MIRCEA 8B 70.00 puncte MENTIUNE 

MARIN ANDREI 8B 75.00 puncte PREMIUL  III 

CHIRIAC STEFAN 8B 75.00 puncte PREMIUL  III 

POETASU ANCA 8B 65.00 puncte MENTIUNE 

 

    De asemenea,s-au desfașurat etapele pe școală la chimie, fizică, biologie,informatică și 

educație tehnologică. 

Perfectionare 

    Profesorii   se   preocupă   de   perfecţionarea   lor   prin   prezentarea   la   cercurile   metodice 

organizate  de  Inspectoratul  Şcolar  .   

            Organizarea muncii elevilor în afară de clasă şi şcoală este o operă de creaţie şi de iniţiativă 
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personală  care  scoate  în  evidenţă  personalitatea  profesorului,  puterea  de  muncă  şi  iniţiativa 

creatoare. 

           Calde mulţumiri domnilor profesori din această comisie pentru răbdarea, migala, apropierea 

sufletească de care au dat dovadă în cursul primului semestru. 
 

 

SEMESTRUL II 

 

1. OBIECTIVE PROPUSE 

Activitatea catedrei s-a desfasurat în  semestrul al II-lea, având următoarele obiective: 

 Stabilirea cadrului organizatoric 

 Diversificarea resurselor strategice si materiale 

 Valorificarea rezultatelor inregistrate la evaluari 

 Valorificarea valentelor formative 

 Aplicarea principiului interdisciplinaritatii 

 Realizarea de mijloace de invatare 

   Obiectivele stabilite au fost realizate prin intocmirea planificarilor calendaristice la matematica 

pentru clasele V-VIII respectand programa in vigoare. 

    Proiectarea judicioasa a unitatilor de invatare a fost realizata de fiecare membru al catedrei in 

functie de potentialul colectivului cu care a lucrat. 

            2.  ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE  

 In cadrul comisiei au fost tinute 2 mese rotunde,unde s-a discutat metodologia de Evaluare 

Nationala la clasa a 6-a si s-au stabilit teste dupa care elevii sa fie pregatiti in ore suplimentare. 

 S-au sustinut lectii- la clasa aVII a B , “Tabele in word”,prof.Untaru M. 

 D-na Cerchez D. A prezentat  referatul:”Social media in invatamantul romanesc” 

  Profesorii au urmat cursuri de perfectionare: 

Cerchez D ,.-curs pentru profesorii metodisti (CCD Braila) 

 Au fost stabilite in functie de orarul scolii si de cate ori a fost necesar un program de meditatii 

si consultatii. 

    La clasele a VIII-a, d-nele profesoare D.Cerchez si N.Chirica , in vederea pregatirii elevilor 

pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala , au intocmit un program suplimentar de de 

pregatire, saptamanal, respectand planificarea intocmita conform programei pentru E.N .    Se 

evalueaza continuu  elevii, realizandu-se teste pe fiecare capitol, respectand criteriile de notare 

stabilite in cadrul comisiei, cat si teste la clasele a VIII-a urmand testele publicate pe internet. (edu.ro) 

Acestea sunt corectate si analizate , asigurandu-se notarea ritmica a elevilor, dar si pentru a restructura 

dupa caz activitatea cu elevii..   

 Pregatirea elevilor pentru Olimpiada scolare si alte concursuri a avut un caracter permanent 

,profesorii indrumand activitatea individuala a elevilor cat si pe grupe de performanta, prin meditatii 

suplimentare. 

 probleme propuse la Olimpiada Nationala de Matematica –etapa locala (Cerchez D.) 

 au avut loc Olimpiadele –faze judetene ,  

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

a II a. a IV a si a VI a(supraveghere si evaluare 

 Concursul judetean interdisciplinar « 10 pentru 10 » , concursul national « Comper », unde 

elevii au obtinut premii.  
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 In cadrul catedrei de matematica, s-au sustinut la clasele a VIII-a simulari ale 

E.N.conformprocedurilor nationale (feb) si judetene (mai),  

La ultima simulare judeteana a Evaluarii Nationale se observa fata de primul semestru o crestere a 

procentului de promovabilitate  la cls a VIII-a, datorita masurilor luate de profesori la fiecare clasa, 

conform cu planificarea . 

Apreciem ca supravegherea elevilor a fost corecta si examenul s-a desfasurat in conditii bune. 

 

3.REZULTATE OBŢINUTE LA SIMULAREA EVALUĂRII NAŢIONALE 

DISCIPLINA MATEMATICĂ 

                                                               

 Februarie 2016 

Clasa Nr. total de 

elevi 

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 

Promovabili- 

tate 

VIII 48 45 17 7 6 7 5 3 - 62,22% 

  

Mai  2016 

  

Clasa 

Nr. total 

de elevi 

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 

Promovabili- 

tate 

VIII 48 45 14 7 3 7 6 6 1 68,88% 

  

               4.REZULTATE  EVALUARE NAŢIONALA MATEMATICĂ  

Iunie 2016 

  

Clasa 

Nr. 

total 

de 

elevi 

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 

Promovabili- 

tate 

VIII A 14 14 1 1 4 1 3 4 - 92,85% 

VIII B 25 25 0 1 3 4 8 8 1 100% 

Promovabilitate :97,43% 

Comparând cu rezultatele  anterioare, se constată la ambele clase creșteri semnificative,  

5. REZULTATELE CONCURSULUI COMPER- MATE2000, ETAPA a II-a  
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ELEVUL CLASA PUNCTAJ Premiu 

GOREA SABIN GABRIEL 5A 65.00 puncte MENTIUNE 

MUNTEANU ANDRA 6A 85.00 puncte PREMIUL  II 

ZETU DIANA 6A 85.00 puncte PREMIUL  II 

BODORIN BIANCA 6A 65.00 puncte MENTIUNE 

EFTIM LAURENTIU 6A 65.00 puncte MENTIUNE 

MUSTATAT IONUT 7B 65.00 puncte MENTIUNE 

SCARLAT ANDREEA 8B 75.00 puncte PREMIUL  III 

ENE ALECSANDRU 8B 77.00 puncte PREMIUL  III 

POETASU ANCA 8B 65.00 puncte MENTIUNE 

 

Prof.Cerchez Daniela , Chirica Neluta 

6. Rezultate  OLIMPIADA JUDETEANA DE EDUCATIE TEHNOLOGICĂ 

FEBRUARIE, 2016 

Nr. 

crt 

Numelesiprenumele Clasa Scoala de  

provenienta 

Premiul 

1 Iordache Maria Cristina a V-a Sc. “Ion Bancila” mentiune 

2. Bodorin Bianca a VI-a Sc. “Ion Bancila” mentiune 

3. Zetu  Diana a VI-a Sc. “Ion Bancila” III 

4. DumitruAndreea a VII-a Sc. “Ion Bancila” II 

    Prof. Iarca Cornelia 

 Rezultate concursul judetean interdisciplinar “10 pentru 10” 

 

Mentiune –Cazan Alexandra,cls. aV-aB, prof.Cerchez D si  

 - Gorea Sabin , cls.,Prof.Chirica N si Munteanu D 

 Concurs national de educatie pentru mediu 

Premiul III- Gavrilescu Catalina , aVI-a A, prof. Munteanu D 

ELEVUL CLASA PUNCTAJ Premiu 

CRAIOVEANU IRINA 6 C 65 puncte Mentiune 

MALINCHI BIANCA 6 C 65 puncte Mentiune 

GURAU DRAGOS 7 A 85 puncte Premiul II 

NEACSU CRISTINA 8 A 70 puncte Mentiune 
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 Simpozion Județean ,, Stop consumurilor excesive de apă,, 

 Premiul II/ Ceauș Elena și Nicolai Andreea,clasa VIIA,  

 Premiul III/ Ouatu CristianVIIA, , prof. Munteanu D 

Puncte tari  

 Pentru asigurarea unui bun nivel de pregatire al elevilor ,cadrele didactice ,profesorii , au 

sustinut activitati diverse, de perfectionare continua, in cadrul catedrei cat si la nivel 

judetean(propunerea de subiecte la Olimpiada de matematica, fazele locale si judetene) si au urmat 

cursuri de perfectionare . 

 Obtinerea procentului notelor peste 5 de 97,43%, avand in vedere faptul ca la clasa a VIII a A 

au fost elevi care nu frecventau  cursurile  

 O buna colaborare a fost intre profesori si invatatorii claselor a IV-a , prin dezbateri si discutii 

ad-hoc , astfel realizand o buna planificare a materiei la clasele a V-a cat si stabilirea corecta a 

obiectivelor la testele initiale. 

 Buna colaborare a profesorilor din cadrul catedrei,care prin dezbaterile organizate a condus la 

un salt calitativ in pregatirea metodica a fiecaruia. 

 Stabilirea temelor pentru orele de pregatire cu elevii claselor a VIII-a 

 Stabilirea programului de pregătire a elevilor capabili de performanță. 

 Desfășurarea simulărilor  pentru  E.N la matematică 

Puncte slabe  

 Obținerea unui număr mic de note de 10 la Evaluarea Națională,comparativ cu anul trecut 

 Lipsa interesului unor elevi fata de orele de curs 

 Colaborarea defectuoasa cu parintii unor elevi, mai ales cei care sunt plecati din tara si se poate 

greu pastra o consecventa in transmiterea rezultatelor copiilor 

 Indiferenţă, pasivitate, lipsa de atitudine, solidarizare în rău în ceea ce priveşte relaţia elev-

elev. 

C. COMISIA METODICĂ OM ȘI SOCIETATE 

 DETALIEREA  ACTIVITĂŢII  METODICE DESFĂŞURATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 

metodică 

Tema activității Data / 

perioada 

Susținător Tipul 

activității 

Obiective 

urmărite 

„ANALIZA 

ACTIVITĂŢII ANULUI 

ŞCOLAR TRECUT” 

 

septembrie 

2015 

Toţi membrii 

comisiei. 

∙   masă rotundă ∙  analiza activităţii metodice 

desfăşurate în anul şcolar 

trecut; 

∙  planificarea activităţilor 

comisiei metodice pe  

semestrul I. 

„VALORILE 

NAŢIONALE – 

MĂRTURIE A 

PERENITĂŢII 

POPORULUI ROMÂN 

LA NORD DE 

DUNĂRE” 

octombrie 

2015 

prof. de istorie 

MANEA SILVIA 

 

∙work-shop 

 

∙ cunoaşterea valorilor 

naţionale; 

∙ cultivarea sentimentului de 

apartenenţă la comunitatea 

naţională; 

∙ descoperirea dovezilor 

perenităţii poporului  român la 

Nord  de  Dunăre. 

„METODE MODERNE 

ÎN PREDAREA 

DISCIPLINEI 

GEOGRAFIE” 

noiembrie 

2015 

prof. de geografie, 

SUBŢIRICĂ 

SIMONA 

 

∙   referat 

∙   masă  

rotundă 

∙ precizarea  importanţei  
metodelor moderne în 

procesul de predare-învăţare; 

∙ cunoaşterea celor mai 
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desfășurată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 eficiente metode  moderne în 

predarea disciplinei 

geografie; 

∙ evidenţierea celor mai bune 

modalităţi de lucru pentru 

performanţa fiecărui elev în 

parte. 

„MUZICA PATRIOTICĂ 

– REPER ÎN 

FORMAREA 

PERSONALITĂŢII 

ELEVILOR” 

decembrie 

2015 

∙   prof  de 

educaţie  muzicală  

IANCU 

VALENTINA. 

  referat  ∙  întărirea şi cultivarea 

sentimentului de patriotism 

prin audiţii de muzicale; 

∙ dezvoltarea simţului artistic 

muzical şi lărgirea orizontului 

cultural;  

∙ formarea unui sistem de 

valori moral-civice. 

„UNIREA CEA MICĂ”  24 ianuarie 

 2016 

∙Toţi membrii 

comisiei. 

∙   activitate 

interdis-

ciplinară 

∙ cunoaşterea marelor modele 

oferite de personaje marcante 

ale istoriei naţionale; 

∙ dezvoltarea sentimentului de 

patriotism prin activităţi 

didactice abordate 

interdisciplinar; 

∙ formarea unui comportament 

demn de jertfa şi dragostea 

strămoşilor pentru ţara, limba, 

credinţa şi neamul lor. 

ianuarie 

 2016 

∙   prof. de istorie 

MANEA SILVIA 

 

∙lecţii 

demonstrative 

la cls. III A,B şi 

IV A,B,C 

∙ dezvoltarea sentimentului de 

patriotism 

∙ formarea unui comportament 

demn de jertfa şi dragostea 

strămoşilor pentru ţara, limba, 

credinţa şi neamul lor. 

 

 

 

 

Concursuri 

„TE SALUT 

GENERAŢIE ÎN 

BLUGI!” 

6 decembrie 

2015 

∙   prof de educaţie 

muzicală IANCU 

VALENTINA 

∙ concurs 

muzică folk 

Premiul II – Frîncu Bianca, 

clasa a VIII a A 

„CUPA KINDER” Decembrie 

2015 

∙   prof de educaţie 

fizică  ANTIPOV 

NICOLETA 

∙fotbal primar 

băieţi 

Locul  I 

„OLIMPIADA 

GIMNAZIILOR” 

octombrie 

2015 

noiembrie 

2015 

∙   prof de educaţie 

fizică  

ANTIPOV 

NICOLETA 

∙fotbal băieţi 

 

∙volei fete 

Locul V 

 

Locul VI 

„NICOLAE IORGA ÎN 

VIAŢA POLITICĂ A 

ROMÂNIEI” 

ianuarie 2016 ∙   prof. de istorie 

MANEA SILVIA 

 

∙activitate în 

cadrul 

Proiectului 

interjudeţean 

„Nicolae Iorga 

în viaţa politică 

a României” 

Premiul II –secţiunea 

postere Ionescu Alin şi 

Nicolai Andreea –  cls. a VII 

a A 

Premiul III – secţiunea ppt-

uri Frîncu Bianca şi 

Cristescu Andrei – cls. a 

VIII a A 

 

 

„OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ A 

SPORTULUI SCOLAR” 

noiembrie 

2015 

∙   prof de educaţie 

fizică  

ANTIPOV 

∙fotbal primar 

băieţi 

Locul  VI 
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Olimpiade 

NICOLETA 

„OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ LA 

RELIGIE” 

22 ianuarie 

2016 

∙   prof de religie 

NEGULESCU 

ASIMINA 

∙ faza locală 25 participanţi, 12 calificaţi:  

-Cls. aVIII a: Poetaşu Anca 

9,60, Scarlat Andreea  9,30, 

Aramă Sabin 9,20, Căldăruş 

Elena 8,55, Frîncu 

Bianca8,50, Sbîrcea Daniela 

8,50; 

-Cls. aVIIa: Zaharia Bianca 

9,50, Dumitru Andreea 9,10, 

Enescu Miruna 9,00, Nicolai 

Andreea 9,70, Mohorea 

Ana-Maria 8,70, Stoian 

Georgiana 8,60  

Serbări / 

spectacole 

„ÎN PRAGUL IERNII 

ABSOLUTE” 

5 noiembrie 

2015 

∙   prof de educaţie 

muzicală IANCU 

VALENTINA 

∙   prof. de istorie 

MANEA SILVIA 

∙ spectacol 

omagial  

∙ activitate artistică dedicată 

poetului Adrian Păunescu 

„COLINDE, 

COLINDE...” 

17 decembrie 

2015 

∙   prof de educaţie 

muzicală IANCU 

VALENTINA 

∙ program 

artistic 

∙ serbare dedicată Crăciunului 

derulată în şcoala noastră, la 

IŞJ şi CCD – Brăila 

„ASTĂZI S-A NĂSCUT 

HRISTOS!” 

25 decembrie 

2015 

∙   prof de religie 

NEGULESCU 

ASIMINA 

∙ program 

artistic 

∙ serbare dedicată Naşterii 

Domnului în biserica 

parohială „Sf. Împ. Constantin 

şi Elena” – Brăila 

Simpozioane 

/ sesiuni de 

comunicări 

„GÂNDURI ŞI SIMŢIRI 

PRIN FAPTE, 

CULTURĂ ŞI 

VALOARE 

NAŢIONALĂ, 

OGLINDITE ÎN PRESĂ, 

ISTORIOGRAFIE ŞI ÎN 

LITERATURĂ DIN 

PERSPECTIVA 

PRIMULUI RĂZBOI 

MONDIAL” 

ianuarie 2016 ∙   prof. de istorie 

MANEA SILVIA 

∙activitate în 

cadrul Proiectu-

lui Naţional 

„Istoria văzută 

prin ochii 

cititorului 

român” 

∙ participare cu lucrarea 

„Nicolae Iorga – model de 

gândire şi simţire 

românească” 

„ANUL OMAGIAL AL 

EDUCAŢIEI 

RELIGIOASE A 

TINERETULUI 

CREŞTIN ORTODOX. 

ANUL OMAGIAL AL 

SFÂNTULUI IERARH 

MARTIR ANTIM 

IVIREANUL ŞI AL 

TIPOGRAFILOR 

BISERICEŞTI” 

18 februarie 

2016 

∙ prof de religie 

NEGULESCU 

ASIMINA 

∙deschiderea 

oficială a 

activităţilor cu 

tineretul în 

Arhiepiscopia 

Dunării de Jos  

∙ participare în calitate de 

profesor metodist la disciplina 

religie 
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-Semestrul  al II-lea -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea 

metodică 

desfășurată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema întâlnirii Data / 

perioada 

Susținător Tipul 

activității 

Oiective urmărite 

„ANALIZA 

ACTIVITĂŢII 

SEMESTRULUI I” 

 

 

februarie 

2016 

 

∙   Toţi membrii 

comisiei. 

 

∙   masă 

rotundă 

∙  analiza activităţii metodice 

desfăşurate în semestrul trecut; 

∙  planificarea activităţilor 

comisiei metodice pe  

semestrul II. 

„PREVENIREA 

OBEZITATII SI A 

SEDENTARISMULUI 

CU AJUTORUL 

SPORTULUI” 

 

 

martie 

2016 

 

∙   Prof. Educaţie 

fizică  BARDAŞ 

IONELA 

 

 

∙ referat 

 

 

∙ cunoaşterea pericolului 

reprezentat de cele două boli 

actuale în rândul copiilor: 

sedentarismul şi obezitatea; 

∙descoperirea metodelor de 

combatere a bolilor amintite, 

prin sport; 

∙ descoperirea importanţei 

sportului pentru menţinerea 

sănătăţii copiilor. 

 

„ZONELE BIOGRAFICE 

ALE GLOBULUI” 

 

 

aprilie 

2016 

 

∙  prof. de 

geografie, 

SUBŢIRICĂ 

SIMONA 

 

 

∙  Lecţie 

demonstrativă  

 

∙cunoaşterea zonelor biografice 

ale Globului pîmântesc; 

∙ Familiarizarea elevilor cu 

zonele mari ale Globului şi cu 

specificul acestora; 

∙ cunoaşterea celor mai eficiente 

metode moderne în predarea 

disciplinei geografie. 

 

„TRADIŢII 

STRĂMOŞEŞTI LA 

ÎNVIEREA 

DOMNULUI” 

 

 

mai 

2016 

 

∙Toţi membrii 

comisiei.  

 

∙ Lecţie 

demonstrativă 

interdiscipli 

nară 

  

∙ dezvoltarea sentimentului de 

patriotism prin activităţi 

didactice abordate 

interdisciplinar ; 

∙ formarea unui comportament 

demn de jertfa şi dragostea 

strămoşilor pentru ţara, limba, 

credinţa şi neamul lor;  

∙formarea unui sistem de valori 

moral-civice. 

„”9 MAI –ZIUA 

INDEPENDENŢEI 

mai 2016 ∙   prof. de istorie 

MANEA SILVIA 

 

∙lecţii 

demonstrative 

la cls. IV 

A,B,C şi cls 

III A,B  

∙ dezvoltarea sentimentului de 

patriotism 

∙ formarea unui comportament 

demn de jertfa şi dragostea 

strămoşilor pentru ţara, limba, 

credinţa şi neamul lor. 

 

 

 

 

 

 

„DUMINICA 

ORTODOXIEI” 

Postu l  Mare 

2016 

∙   prof de religie 

NEGULESCU 

ASIMINA 

∙ concurs 

pictură icoane 

50 elevi participanţi: 

11 Premii I 

13 Premii II 

10 Premii III 

11 Meniuni 

5 Premii de participare 
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Concursuri 

 

 

 

 

 

 

 

„CUPA SF. ANDREI” Mai 

2016 

∙   prof de 

educaţie fizică  

ANTIPOV 

NICOLETA 

∙handbal  

Gimnaziu fete 

Locul III 

 

„CUPA DIANA” 

 

Mai 

2016 

∙   prof de 

educaţie fizică  

IVĂNESCU 

IONELA 

∙volei  

gimnaziu fete 

Locul II 

Olimpiade „OLIMPIADA 

NAŢIONALĂ LA 

RELIGIE” 

5 martie 

2016 

∙   prof de religie 

NEGULESCU 

ASIMINA 

∙ faza 

judeţeană 

Premiul II - Scarlat Andreea 

Menţiune - Aramă Sabin 

Menţiune - Căldăruş Elena  

(clasa a VIII a B)   

 

 APRECIEREA  ACTIVITĂŢII  COMISIEI  PRIN  ANALIZA  SWOT: 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

    - disponibilitatea 

tuturor cadrelor didactice 

de a susţine activităţi 

diferite şi interesante în 

cadrul comisiei; 

    - comunicarea sinceră 

şi deschisă între membrii 

comisiei; 

    - tact pedagogic şi 

competenţă profesională 

dovedite de toate cadrele 

didactice din alcătuirea 

comisiei; 

   - varietatea tipurilor de 

activităţi derulate în 

cadrul comisiei: activităţi 

de organizare şi  analiză 

a activităţii, lecţii 

demonstrative, referate, 

concursuri, activităţi 

extracurriculare; 

   - pregătirea temeinică a 

tuturor cadrelor didactice 

pentru derularea 

activităţilor planificate; 

   - dragostea şi interesul 

sporit al elevilor pentru 

toate disciplinele ce 

compun această comisie. 

       - slaba implicare a 

unora dintre părinţii 

elevilor în derularea 

activităţii educative;                                           

      - orarul cadrelor 

didactice diferit şi greu 

de sincronizat în 

vederea susţinerii 

activităţilor programate; 

      - neîntocmirea 

imediată a 

documentelor 

doveditoare pentru 

fiecare activitate 

derulată. 

        

      - posibilitatea abordării 

interdisciplinare şi a 

multitudinii de moduri de 

organizare a tuturor lecţiilor, 

la toate disciplinele din cadrul 

acestei arii curriculare; 

      - posibilitatea încheierii 

de parteneriate educaţionale 

cu instituţii/comunitatea 

locală sau a invitării 

reprezentanţilor acestora la 

orele de curs din cadrul 

comisiei: Teatru, Biserică, 

Poliţie, Centrul Antidrog, 

Muzeul de Istorie ş.a. 

       - posibilitatea optării 

pentru diverse cursuri de 

perfecţionare pe disciplina 

predată, propuse de C.C.D. – 

Brăila. 

      - rapida 

derulare a 

evenimentelor şi 

confuzia 

generală ce 

planează la 

nivelul întregii 

societăţi 

româneşti, în 

care ne derulăm 

activitatea. 

      

                                                                                                                                          

D. COMISIA ÎNVĂȚĂTORILOR 

Comisia metodică este formată din 12 cadre didactice,11 titulare, cu vechime cuprinsă între 10 

şi 40 de ani cu gradul didactic,definitiv, II si I. Opt dintre acestea au studii superioare fiind incadrate 

ca profesor pentru invatamant primar si institutor. 
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A. Managementul comisiei metodice 

Pe parcursul anului şcolar 2015/2016 , 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 si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de precizarile  facute 

in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si   programele scolare. 

Schemele orare sunt bine intocmite respectand caracteristicele colectivului de elevi cu care se 

lucreaza si reflectand nevoile clasei. 

In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de invatare in parte 

facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si stabilirea unui plan  remedial 

daca este cazul. 

Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la care se lucreaza tinandu–se cont 

de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte, priceperi si deprinderi. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-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 

operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi 

standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea 

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

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

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

mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regan deasca demersul didactic astfel incat 

cadrele didactice sa adopte strategii de provocare şi dir ijare 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 

folosita la intreaga capacitate baza de mijloace didactice existente in scoala. 

Analizand activitatile desfasurate la clasa  în cadrul comisiei metodice se constata urmatoarele 

aspecte: 

-Pregatire buna si foarte buna din punct de vederea stiintific si metodic pentru activitate 

-Temele abordate la lectie sunt in conformitate cu ceea ce este prevazut in planificarea calendaristica 

si in proiectarea unitatii de invatare 

-In cele mai multe cazuri exista corelatie intre tema lectiei, obiective, sarcini de invatare si strategii 

didactice folosite 

-In majoritatea cazurilor sarcinile de invatare sunt diverse permitand elevilor sa aplice in contexte cat 

mai variate ceea ce elevii au invatat 

-Sunt integrati in activitate toti elevii din clasa 

-Se imbina activitatea directa cu cea independenta manifestandu -se preocupare pentru exersarea 

depinderilor de munca independenta . 
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-Preocupare pentru realizarea feet -back-ului si autoregalarea activitatii in functie de informatiile 

primite 

-Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistandu-se pe activitatea in echipa si 

exersarea depinderilor de comunicare in situatii diverse 

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

elevilor, evaluarea prin fise de munca independenta, evaluarea orala, evaluare scrisa la tabla, analiza 

produselor activitatii elevilor, portofoliul etc. 

-Se integreaza in lectie material didactic confectionat dar si material didactic din scoala  

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

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

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

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

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

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

nivele: FB, B şi S. În urma 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 (Craciun, Ziua Nationala, Ziua Unirii,Ziua marelui poet 

national M.Eminescu,etc.) 

-Participarea in parteneriate Braila Mall-Scoala Micilor bucatari Bella Italia 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s –a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

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

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

experienţele copiilor. 

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

desfasurarii procesului instructiv-educativ: 

”Integrarea activitatilor practice in activitatea instrucitv -educativa desfasurata la clasa ”  

“Stimularea interesului pentru lectura la scolarul mic” 

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

Concursuri  naţionale: 

Prof.inv.primar CRAIOVEANU MADALINA 

„Pasaport pentru cultura”-5 Premiul I  

                                               3 Premiul II 

                                              2 Premiul III 

                                                5 Mentiuni 

Prof.inv.primarToma Ionela,Craioveanu Madalina,Pavlovschi Adina si Bajenaru Mihaela si 

inst.Scara Adelina 

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

clasă, programele şcolare în vigoare, schema 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 experienţa didactică (prezentarea de exemple de buna 

practica,interasistente, activitati demonstrative).  
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Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată (toatecadrele 

didactice care predau la ciclul primar sunt titulare in scoala si sunt înscrise pentru obţinerea gradului 

didactic I. 

B. Eficacitatea educaţională 

Majoritatea cadrelor didactice au avut la clasa curriculum extins la limba si literatura  romana 

si matematica.  

Disciplina optionala a fost stabilita impreuna cu parintii si aprobata in Consiliu l de 

Administratie al scolii. Discipline optionale studiate anul scolar anterior: 

-Limba franceza 

Pentru disciplinele optionale s-au intocmit programe scolare si acestea au fost insotite de fisa 

de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul unitatii si de inspectorul de 

specialitate. 

În urma 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 gamă 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 relizărilor lor. Evaluarea sumativă a 

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

 

C. Managementul calităţii 

 

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

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

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

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

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

elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare care să lărgească interesul elevilor în 

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

dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor 

 

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM, responsabil prof. Cerchez Daniela 

Obiectivele Comisiei pentru curriculum a  Școlii gimnaziale „Ion Băncilă” pentru anul     școlar 

2015-2016 au fost : 

-Asigurarea calităţii actului educaţional 

-Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional 

-Valorificarea şi valorizarea în procesul educaţional a valenţelor formative şi a experienţelor 

individuale de învăţare- formale, informale, nonconformale 

-Dezvoltarea competenţelor profesionale, sociale, metodice, personale prin consiliere şi sprijin 

acordat cadrelor didactice de toate specialităţile(colaborare permanentă cu ofertanţii de formare 

continuă) 

-Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii comunitatii locale; 

-Modernizarea bazei materiale din şcoală 

-Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, integrarea elevilorin liceu , 

susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor in pregatirea 

examenelor nationale(clasele a VI-a si a VIII –a); 

-Orientarea si consilierea  elevilor ; 



31 
 

 Comisia pentru curriculum  a urmarit  atingerea obiectivelor enumerate mai sus ,prin 

aplicarea curriculum-ului national , a curriculum-ului la decizia scolii . 

         S-a urmărit, în special, realizarea  cerințelor din  Standardele de pregatire referitoare la 

curricul-um național. 

          În vederea  realizării ofertei de școlarizare  pentru anul 2015-2016 s-au realizat si aplicat 

sondaje ,în rândul elevilor și părintilor, în special pentru a afla familiile cu copii de vârstă preșcolară. 

        De asemenea aceste sondaje au avut si scopul orientarii elevilor spre continuarea studiilor la licee 

teoretice, vocaționale , grupuri școlare sau scoli de arte și meserii. 

         S-a realizat un necesar în ceea ce priveste materialul didactic și s-au comandat aceste materiale 

didactice pentru majoritatea  disciplinelor scolare;  

a) softuri educationale : matematica,fizica ,chimie ,geografie  istorie ,discipline tehnice; 

             b)- planse didactice ; matematica,limba romana, geografie, istorie, fizica ,chimie,discipline 

tehnice ; 

            c)- materiale si echipamente pentru laboratoare : fizica ,chimie, tehnologie ,instruire practica 

; 

        S-au întocmit baze de date privind: 

 - utilizarea manualelor școlare la toate disciplinele;                                                       

 - pregătirea și perfecționarea cadrelor didactice;                                                              

 -  rezultatele elevilor pe ultimii 3 ani școlari ;                                                          

 -  activități de orientare și consiliere.  

  

        Comisia pentru intocmirea orarului a avut in vedere in principal beceficiile acestuia pentru 

elevi  si mai ales s-a tinut cont de elevii claselor a 5-a ,care se acomodeaza cu ciclul gimnazial, cât și a 

elevilor de clasa a -VIII-a, în vederea unei bune pregătiri pentru examenul de Evaluare Națională. 

          Activitătile extrașcolare s-au proiectat astfel încât să fie cuprinsi un număr cât mai mare de elevi 

de la toate clasele. 
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                                                           ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 

 

PUNCTE SLABE 

 

 

Managementul 
-structura organizatorica a comisiei 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 bine 

pregatite ; 

Resursele materiale si de TIC 

- spatii adecvate pentru activitatea de formare 

-dotarea cu tehnologie informationala 

corespunzatoare (tv, video, cabinet AEL, acces 

internet), site web, mobilier adecvat, planse no 

Activitatea de bază 

-sustinerea activitatilor din planul anual de 

activitati; 

-obiectivele propuse sunt in conformitate cu 

nevoile de formare ale cadrelor didactic si 

raspund nevoilor scolii si ale colectivului de 

elevi. 

 

 

elevi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sustinerea activitatilor din planul anual de 

activitati; 

-obiectivele propuse sunt in conformitate 

cu nevoile de formare ale cadrelor didactic 

si raspund nevoilor scolii si ale colectivului 

Managementul 
-motivarea morala si salariala nu ajuta cadrul 

didactic in activitate 
 
 
 
 
 
 
Resursele materiale si de TIC 

-desi exista o dotare TIC, 

materialele nu sunt întotdeauna integrate in 

procesal instructiv-educativ 

 

2. 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. 

 

3. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ, responsabil 

Craioveanu Mădălina 

          Formarea continua a cadrelor didactice este esentiala in cresterea performantei didactice si 

implicit,in cresterea calitatii procesului educational.Competentele dobandite in formarea initiala a 

cdrelor didactice trebuie sa fie actualizata cu noi instrumente si metode,corelate cu nevoile societatii 

actuale.Astfel,calitatea instruirii si dobandirea unor  noi abilitati  de catre cadrele didactice ,devin 

factori  de competitivitate si asigura oportunitati in vederea participarii pe o piata a muncii moderna si 

flexibila. 

         Programele de formare ne ajuta sa fim la curent cu noutatile aparute si completarea  

experientelor noastrebde la catedra ,prin diverse abordari teoretice legate de metode interactive de 

predare-invatare-evaluare,metode eficiente de management al clasei de elevi,scopul educatiei ,rolul si 

sarcina adultului /profesorului in educatia copilului/adultului, etc. 
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        In vederea imbunatatirii managementului si calitatii procesului educational  au participat la 

cursuri de  formare: 

 CRAIOVEANU  MADALINA- MANAGEMENT EDUCATIONAL 

 BAJENARU MIHAELA-INTEGRARE T.I.C. 

 SCARA ADELINA-INTEGRARE TIC 

 CONSTANTINFLORICA-INITIERE PENTRU CLASA PREGATITOARE. 

Toate cursurile s-au finalizat cu adeverinta. 

  Cercuri pedagogice -In semestrul I, in scoala noastra s-a desfasurat Cercul pedagogic la 

limba română,activitate desfasurata de doamnele profesoare Terpan Silvia si Popa Marioara si 

Cercurile pedagogice la clasa a IIIa sustinute de prof.inv.primar Băjenaru Mihaela 

,prof.inv.primar Pavlovschi Adina si professor educatie  fizica BARDAS IONELA. 

 

     În semestrul al II-lea al anului scolar 2015- 2016, urmatoarele cadre didactice au participat la 

cursuri de formare si/ sau perfectionare: 

Nr. 

Crt

. 

Numele si 

prenumele 

Activitatea de 

formare/perfectionare/speciali

zari/ activitati sustinute 

Furnizorul 

de formare 

Calificarea/d

iploma 

obtinuta 

Finaliza

t/ in 

curs de 

finaliza

re 

Nr. 

credite/ 

ore 

1. Popa 

Marioara 

“Inovare si schimbare in 

managementul institutiilor de 

invatamant preuniversitar” 

Egomundi 

Calarasi 

Adeverinta Finalizat 60credit

e 

2. Terpan 

Silvia 

Oscint C.C.D Braila Adeverinta  Finalizat 25credit

e 

3. Dumitru 

Mirela 

E-Calitate C.C.D. Braila Adeverinta Finalizat 25credit

e 

4. Dumitru 

Mirela 

Curs metodist C.C.D. Braila Adeverinta Finalizat 24ore 

5. Cerchez 

Daniela 

Curs metodist C.C.D. Braila Adeverinta Finalizat 24ore 

6. Manea 

Silvia 

Curs metodist I.S.J. Braila Adeverinta Finalizat 24ore 

7. Negulescu 

Asimina 

Curs metodist C.C.D. Braila Adeverinta 

 

Finalizat 24ore 

8 Antipov  

Nicoleta 

Grad didactic I Universitatea 

Bucuresti 

Adeverinta Finalizat 90credit

e 

(echival

are) 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

 

PUNCTE TARI 

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

cadre didactice  

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

perfectionare 

 

PUNCTE SLABE 

- Alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare personala  
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- Imposibilitatea unor cadre de a participa la astfel de cursuri ,deoarece oferta C.C.D. a prevăzut 

doar cursuri  cu plata. 

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

 

OPORTUNITATI 

- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare 

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

 

AMENINTARI 

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

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

cursuri  cu plata. 

   

4. COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ, responsabil prof. Mizdrea Săndel 

 

- 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 

 

5. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR 

DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂȚII, responsabil prof. Cerchez Daniela   

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare 

specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, 

violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente 

precum”: 

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, 

vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de 

cadrul didactic) ; 

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în 

şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 

La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor 

de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o 

comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre 

didactice-poliţie-biserică-primărie).  

 

ASPECTE VIZATE 
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- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare 

în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul 

sensibilizări acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi părinţi (pentru:  identificarea 

formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, 

cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor 

didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către 

elevi şi profesori a unor semne distincte; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor 

şi planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 

- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de 

prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi Poliţia 

Braila; 

- Cooperarea interinstituţională (şcoală-CJRAE-) în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a 

activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale; 

- Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter 

sportiv (fotbal, ,volei,baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme 

de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de 

întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura 

activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”. 

 

ANALIZA SOWT  

PUNCTE TARI 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizare a a intrării persoanelor străine în 

incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ. 

 

PUNCTE SLABE 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 
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- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

 

 

AMENINŢĂRI 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

 

OPORTUNITĂŢI 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia 

de proximitate, Asistenţa sociala. 

 

SOLUŢII  DE REMEDIERE  

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea unei proceduri de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

 

 

6. COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE 

                                                                       SEMESTRUL  I 

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

activităţilor educative  aprobat în unitatea şcolară de către C.A. şi  validate de către  membrii C.P .  

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 activităţi: 

 - dezvoltarea  personalităţii elevilor, prin consolidarea valorilor culturale naţionale; 

- formarea unei atitudini tolerante şi incluzive faţă de elevii cu CES; 

- 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 unui comportament 

civilizat în şcoală şi familie;  

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

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

- formarea unui comportament responsabil în caz de calamităţi naturale, 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; 

- îmbunătăţirea permanentă a parteneriatului şcoală- familie;  
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Nr. 

crt. 

Denumire  

activitate 

Mod de realizare Locul  

desfăşurării 

Grup ţintă Termen Responsabilitaţi 

1. ,,Atenţie la 

neatenţie, 

cum circulăm?”      

- prezentare de 

informaţii prin 

desen şi expoziţie. 

Sala de clasă C.P.B. 25.09. 

  2015 

Director, 

Prof. Dumitriu 

Anamaria 

Înv. Micu Simona 

Diana 

2.  ,,Biblioteca – 

izvor de 

cunoaştere” 

- incursiune în 

lumea cărţilor din 

biblioteca şcolii. 

Biblioteca 

şcolii 

I A 30.09. 

2015 

Înv. Toma Ionela,  

Bibliotecar 

Mănăilă  

3. 

 

 

 

 

,, A venit 

toamna!” 

- plimbare în 

apropierea şcolii 

pentru colectarea 

de materiale şi 

impresii despre 

toamnă. 

Împrejurimile 

şcolii 

I C 30.09. 

2015 

Director adjunct 

Prof. Manea Silvia 

Prof. Înv. Primar 

Moroianu Daniela 

 

4.  

 

 

,,A venit, a venit 

toamna!” 

Drumeţie, colectare 

de materiale 

specifice toamnei 

pentru compoziţii 

aplicative.  

Zona şcolii  a II a A 30.09. 

2015  

Prof. Înv. Primar 

Epure Carmen 

5. ,, Să ne 

cunoaştem 

localitatea.” 

Recunoaşterea unor 

obiective din 

localitate şi 

reprezentarea prin 

desen. 

Biblioteca 

Judeţeană- ,, 

Panait Istrati 

” 

a III a A- a 

III a B 

18.09. 

2015  

Prof. Înv. Primar  

Pavlovschi Adina 

 Prof. Înv. Primar 

Băjenaru Carmen -

Mihaela 

6. ,, Toamna pe 

Dunăre.” 

Plimbare pe malul 

Dunării, porţia de 

educaţie fizică. 

Faleza 

Dunării 

a V a B 09.2015 Prof. Antipov 

Nicoleta 

7.  ,,Nocturna 

Bibliotecilor.” 

Ateliere de lucru, 

vizionarea unui 

spectacol.   

Biblioteca 

Judeţeană,,,P.

Istrati,, 

a VII a A 25.09. 

2015 

Prof. Munteanu 

Daniela 

8.  ,, Sărbătoarea 

dovleacului.” 

Realizarea de 

sculptură în 

dovleac, expoziţie, 

jocuri, acordarea de 

diplome. 

Sala de clasă C.P.B. 30.10. 

2015 

Înv. Micu Simona 

Diana 
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9. ,, Prinţesa şi 

broscoiul.” 

Vizionarea unei 

piese de teatru. 

Sala de sport   I A, I B,  

a II a A,  

a II a B 

15.10. 

2015 

Prof. Înv. Primar- 

Toma Ionela, 

Prof. Înv. Primar 

Adelina Scară, 

Prof. Înv. Primar 

Epure Carmen, 

Prof. Înv. Primar 

Craioveanu 

Mădălina.   

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

,, Ridichea 

uriaşă.” 

 

 

 

,, A venit 

toamna.” 

 

,,Vizită la 

Muzeul de 

Ştiinţele 

Naturii.,, 

Vizionarea unei 

piese de teatru. 

Interacţiunea cu 

actorii teatrului 

Cărăbuş. 

Drumeţie, 

colectarea de 

materiale specifice. 

 

Analiză crâmpei 

din natură 

 

Teatrul 

Cărăbuş 

 

 

 

Şcoală 

 

 

Muzeul 

I. A 

 

 I. B 

 

 

I C 

 

 

a III a  A 

a III a B 

16.10. 

2015 

23.10. 

2015 

 

06.10. 

2015 

 

09.10. 

2015 

Prof. Înv. Primar- 

Toma Ionela, 

Prof. Înv. Primar 

Adelina Scară. 

 

 

 

Prof. Înv. Primar 

Moroianu Daniela 

Prof. Înv. Primar  

Pavlovschi Adina, 

Băjenaru Mihaela 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

,,Halloween- 

carnaval.” 

 

 

 

 

,,Ziua 

Educatorului,, 

 

 

 

 

,,Să alegem 

lideri,  într-o 

societate 

democratică,, 

 

Decorare bostani, 

realizare desene, 

amenajare sală de 

clasă, defilare 

costume specifice. 

 

 

Recital, desene, 

expoziţii  

 

 

Organizarea şi 

derularea alegerilor 

pentru Biroul 

Executiv al CŞE.  

 

Săli de clasă 

 

 

 

 

 

Săli de clase 

 

 

 

Săli de clase 

I A 

I B 

a II a A 

a II a B 

a III a A 

 

 

clasele I-

VIII 

 

 

 

clasele IV-

VIII 

 

 

30.10. 

2015 

 

 

 

 

 

5.10.201

5  

 

 

 

10 .10. 

2015 

 

Director, Prof. 

Dumitriu Anamaria 

Prof. Înv. Primar- 

Toma Ionela, 

Prof. Înv. Primar 

Adelina Scară, 

Prof. Înv. Primar 

Epure Carmen, 

Prof. Înv. Primar 

Craioveanu 

Mădălina.   

Director, Prof. 

Dumitriu Anamaria 

Prof. Înv. Primar  

Pavlovschi Adina 

Toţi diriginţii 

Prof. Manea Silvia,  

Prof. Negulescu 

Asimina 

 Prof. Munteanu 

Daniela 

16. 

 

,,Stil de viaţă 

sănătos, igiena 

alimentaţiei.” 

Organizarea unui 

concurs culinar 

între clasele  

Sala de clasă aVII a A 

a VII a B 

16.10. 

2015 

Director adjunct, 

prof. Manea Silvia 

Prof. Munteanu 
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       a VII a A şi B Daniela 

Prof. Chirica 

Neluţa 

17. ,,  Mereu 

împreună în ora 

de sănătate.” 

Vizită la patinoar Patinoar BR a VII a A, 

a VII a B 

28.10. 

2015 

Prof. Munteanu 

Daniela 

Prof. Chirica 

Neluţa 

18. ,,Să vizionăm un 

film.” 

Vizionarea unui 

film, aplicarea 

regulilor de 

circulaţie 

Promena-da 

Mall 

a VIII a B 10.2015 Prof. Ion Lucia 

19.  ,, Stop traficului 

de persoane.” 

Derulare de 

activităţi de 

informare,  în 

parteneriat cu  

rganizaţia,,eLiberar

e” întocmire panou 

tematic.  

Sala de 

proiecţie, 

clase 

V-VIII 12-18. 

10. 

2015 

Director adjunct ,  

Prof. Manea Silvia,  

Profesori Diriginţi 

Prof. Munteanu 

Daniela,  

 

20. ,, Vaniuşa cel 

viteaz.” 

Vizionare spectacol Teatrul ,, 

Maria Filoti” 

a VI a  A 

a VI a B 

24.10 

2015 

Prof. Dumitru 

Mirela, 

Prof. Negulescu 

Asimina 

 

21. 

 

 

22. 

,,Provocare de 

Halloween.”  

,, Halloween 

Festival.”  

,,Halloween vs 

Sf. Andrei .” 

,,Happy 

Hallowen.” 

Amenajare sală de 

clasă, defilare în 

costume specifice. 

Amenajare sală de 

clasă, defilare în 

costume specifice, 

seară de dans. 

 

 

Sala de clasă 

 

Săli de clasă 

aVa A 

a V B 

a VI a  A 

 

a VI a B 

 

30.10. 

2015 

30.10. 

2015 

 

Director, Dumitriu 

Anamaria 

Prof. Popa 

Marioara 

Prof. Antipov 

Nicoleta 

Prof. Dumitru 

Mirela, 

Prof. Cerchez 

Daniela 

 

23.  Săptămâna 

Educaţiei 

Globale-,, 

Egalitatea 

trebuie să fie 

reală” 

,,Povestea 

prieteniei”,desene , 

eseuri 

Sala de clasă CPA,  I C  

 

9-13. 11. 

2015 

 

 

Înv. Constantin 

Florentina 

Prof. Înv. Primar 

Moroianu D. 

,,Iepurele şi 

ariciul”, lectură 

Sala de clasă CPB Înv. Micu Simona 

Diana 

,, Gânduri pentru 

oameni”, felicitări 

Sala de clasă I A,  Prof. Înv. Primar 

Adelina Scară 
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pentru cineva drag. 

 

 

 

,,Toţi avem cinci 

degete”, 

Postere cu mesaje 

de prietenie. 

 

 

 

 

Sala de clasă 

 

 

a III a A,  

a III a B  

 

 

 

a II a B  

 

  

 

 

 

 

 

 

9-13. 11. 

2015 

 

 

 

Prof. Înv. Primar 

Pavlovschi Adina,  

Prof. Înv. Primar 

Băjenaru Mihaela 

 

 

Prof. Înv. Primar 

Craioveanu 

Mădălina 

,, Vorba dulce, 

mult aduce”, 

postere cu mesaje 

pozitive 

Sala de clasă a IVa 

A, B, C 

Înv. Mizdrea 

Săndel 

Înv. Prefac 

Cleopatra 

Înv. Trezi Aneta 

,, Vorba dulce, 

mult aduce”, 

postere cu mesaje 

pozitive 

Sala de clasă a V a A  Prof. Popa 

Marioara  

,,Povestea 

prieteniei”- 

desene , eseuri 

Sala de clasă a V a B 

a VI a A 

 

a VI a B 

9-13. 11. 

2015 

 

 

9-13. 11. 

2015 

 

 

Prof. Antipov 

Nicoleta 

Prof. Dumitru 

Mirela 

Prof. Negulescu 

Asimina 

 

,, Vorba dulce, 

mult aduce”, 

postere cu mesaje 

pozitive 

Sala de clasă a VI a C Prof. Cerchez 

Daniela 

,, Drogurile între 

poveste şi 

realitate.” – Ziua 

fără tutun 

Sala de 

proiecţie 

a VII a A, 

a VII a B 

Prof. Munteanu 

Daniela 

Prof. Chirica 

Neluţa 

Prof. Munteanu 

Daniela 

,,Toţi avem cinci 

degete- Mânuţa 

prieteniei,,. 

Sala de 

proiecţie 

a VIII a  

Director,  

Director adjunct, 

Toţi diriginţii ,, Gânduri pentru 

oameni”, serbări de 

Crăciun 

Şcoală Toate 

clasele 

24. ,,Adoptă un stil 

de viaţă 

Confecţionare de 

obiecte din 

Sala de clasă CPB 26.11. 

2015 

Înv. Micu Simona 

Diana 
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durabil”, 

reciclează 

materiale 

reciclabile 

 

25.  ,, În vizită la 

biblioteca 

şcolii.” 

Recital de poezie Bibliotecă I B 11. 2015 Prof. Înv. Primar 

Scară Adelina  

26. Preadolescenţa, 

un prag, o 

provocare   

Masă rotundă, 

specialişti, conform 

parteneriatelor 

Sala de 

proiecţie 

Clasele 

 a VI a 

18. 11. 

2015 

Director adjunct,  

prof. Manea Silvia 

Prof. diriginţi,  

27. ,,Ziua naţională 

fără tutun,,- 19 

Noiembrie  

Masă rotundă, 

specialişti, conform 

parteneriatelor, 

voluntari - Centrul 

Antidrog, Brăila 

Sala de 

proiecţie 

a VI a 

A,C,B 

a VII a  

A, B 

19-

20.11. 

  2015 

Director adjunct,  

prof. Manea Silvia 

Prof. diriginţi, 

28.  ,, Să ne amintim 

istoria oraşului 

Brăila” 

Vizitarea  

obiectivelor 

istorice din Brăila 

şi întocmirea unui 

album foto.  

Brăila a VII a A  21.11. 

2015 

Prof. Munteanu 

Daniela,  

Cercetaşi Brăila 

29. ,, O după amiază 

fără prietenul 

meu 

calculatorul.” 

Drumeţie pe faleza 

Dunării,  Brăila  

Brăila a VII a B 14. 11. 

2015 

Prof. Chirica 

Neluţa 

30. 

 

 

,, 1 Decembrie – 

Ziua naţională a 

românilor” 

 

Momente artistic-

culturale, dedicate 

zilei 

 

Şcoală 

 

 

Toate 

clasele 

 

27-30. 

11.  

2015  

Director 

Director adjunct,  

Diriginţi 

 

31. 

 

,,Stop 

accidentelor 

rutiere,, 

 

Patrula rutieră 

 

Intersecţie 

semafori-zată 

 

    

Clasele 

primare 

  

Director, 

Prof.Dumitriu 

Anamaria 

Prof. Învăţământ 

Primar, clasele 

primare 

32.  ,, În aşteptarea 

lui Moş 

Crăciun.” 

Serbări, Momente 

artistic-culturale, 

dedicate zilei,  

Vizită la Căminul 

de copii 

Şcoală 

 

Cămin de 

copii 

Toate 

clasele 

 

a VII a  

A, B 

14-18.12 

2015 

Director 

Director adjunct,  

Diriginţi 

Director adjunct 

Prof. Munteanu 

Daniela 

Prof. Chirica 

Neluţa 

33.  ,,Balul 

Bobocilor,, 

Concurs, dans  Sala de sport V-VIII 18.12. 

2015 

Director adjunct,  

Diriginţi, 

CŞE 

34. ,,  Mihai 

Eminescu, poet 

naşional,, 

Recital poezii Sala de clasă Toate 

clasele 

15.01. 

2016 

Director adjunct 

Diriginţi 

Profesori limba 

română 
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35. 

 

,, Apelează 

112!” 

Acordarea primului 

ajutor 

Sala de clasă a VII a A 11. 01. 

2016 

Prof. Munteanu 

Daniela 

36. 

 

 

,, Hai să dăm 

mână cu 

mână...” 

Concurs pe teme de 

istorie 

Sala de 

proiecţie 

a VII a  

A, B 

a VI a B  

25.02 

2016 

Prof. Manea Silvia 

Prof Munteanu 

Daniela 

Prof. Chirica 

Neluţa 

37. 

 

 

Ziua 

internaţională de 

comemorare a 

Holocaustului 

PPt, Concurs pe 

teme de istorie 

Sala de 

proiecţie 

V-VIII 27.02. 

2016 

Prof. Manea Silvia 

 

                   PUNCTE TARI                     PUNCTE SLABE  

- existenţa unor documente care reglementează  

proiectarea şi derularea activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare, transmise de către 

inspectorul şcolar, prin inspectorul de 

specialitate,  la începutul acestui an şcolar în 

cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor 

educativi; 

- adaptarea demersului la nivelul unităţii de 

învăţământ în conformitate cu direcţiile 

stabilite de proiectarea managerială ; 

- realizarea la timp a documentelor specifice  

de planificare a activităţii educative : Planul 

managerial al  Comisiei Metodice a 

Diriginţilor, Graficul activităţilor comisiei 

metodice a diriginţilor,  Programul activităţilor 

educative şcolare şi extraşcolare, Graficul 

desfăşurării acestor activităţi, Planificarea 

şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii, 

Planificarea orelor de Consiliere a părinţilor; 

- folosirea modelelor unitare de elaborare a 

documentelor din portofoliul responsabilului; 

-  diversitatea programului de activităţi 

educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

- disponibilitate din partea diriginţilor şi a 

elevilor pentru implicarea în  diverse activităţi 

şi concursuri şcolare şi extraşcolare; 

- programul încărcat al diriginţilor, părinţilor, 

elevilor a dus  la depăşirea unor termene propuse 

pentru derularea activităţilor educative;  

- lispa spaţiilor şcolare în condiţiile în care 

programul se desfaşoară în două schimburi care 

ocupă toate spaţiile disponibile; 

- susţinerea parţială a activităţilor din planul anual 

de activităţi; 

- puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa 

comunităţii locale, datorită programului încărcat; 

- profesorii diriginţi  nu au  mediatizat suficient 

activităţile pe care le-au desfăşurat;  

 

OPORTUNITAŢI AMENINŢĂRI 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Biserica ,, Sfinţii Constantin şi 

Elena,,  Poliţia de Proximitate, Cabinetul 

medical din şcoală, Biblioteca Judeţeană,,P. 

Istrati,, ISU); 

- disponibilitatea altor şcoli din oraş, judeţ, alte 

- inexistenţa unor modele morale corecte în viaţa 

elevilor; 

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii 

datorate mediului urban, vehiculate de mass 

media; 

- criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice şi slaba supraveghere a elevilor;  
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localităţi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi 

la nivel de şcoală; 

- existenţa resurselor materiale variate  

necesare diriginţilor în vederea organizării  

demersului educativ;  

- vizionarea unor spectacole de teatru, 

spectacole de circ, în contextul realizării 

acestora în incinta şcolii;  

 

 

- influenţa anturajului; 

- existenţa unor elevi cu probleme de 

comportament care perturbă disciplina prin 

comiterea unor acte de violenţă verbală sau chiar 

fizică;  

 

 

   

                                   E. COMISIA DIRIGINȚILOR 

   La începutul semestrului I. la propunerea Directorului unităţii şcolare şi cu aprobarea C.A. s-a 

stabilit componenţa Comisiei Metodice a Diriginţilor care cuprinde un număr de 9 cadre didactice la 

gimnaziu şi 11 cadre didactice la primar. 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, a întocmit împreună cu Director adjunct, prof. Manea Silvia, modele de 

documente necesare întocmirii portofoliului dirigintelui.  

      Obiectivele activităţii metodice a Comisiei Diriginţilor 

-  întocmirea documentelor de lucru ale 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. Manea Silvia, 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 predarae 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 şcolară; 

  

 

 

 

 Pe parcursul semestrului s-au derulat următoarele activităţi 

Nr. 

crt. 

Denumire activitate Scopul activităţii Termen Responsabil 

1.  Planificarea activităţilor 

comisiei Diriginţi pe 

semestrul I. 

1.Prezentarea raportului de 

analiză pentru anul şcolar 

2014-2015; 

2. Stabilirea calendarului 

activităţilor comisiei 

21.09. 

2015 

Director 

Prof. Dumitriu 

Anamaria 

Director adjunct 

Manea Silvia 
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metodice pentru semestrul în 

curs; 

3. Comunicarea 

informaţiilor- Cercul de 

Consiliere şi Orientare 

Şcolară;  

  

Prof. Munteanu 

Daniela 

 

 

 

2. ,, Către cine strig 

ajutor?,,-  activitate 

demonstrativă la clasa  

VI B   

 

 

 

 

,, Etichetarea elevilor, 

barieră în calea 

comunicării,,-PPT. 

1. Identificarea instituţiilor şi 

persoanelor care pot ajuta 

elevii în situaţii date; 

2. Utilizarea jocului pentru 

desfăşurarea activităţii cu 

elevii clasei a VI a B; 

2. Dezvoltare capacităţii de 

lucru în echipă; 

4. Definirea etichetării şi a 

situaţiilor în care se apelează 

la etichetare; 

16.11.    

2015 

 Director,  

Prof. Dumitriu 

Anamaria 

Director adjunct, 

Prof. Manea Silvia 

Prof. Negulescu 

Asimina 

Prof. Munteanu 

Daniela 

3.  ,,Rolul profesorului de 

sprijin în integrarea 

socială a elevilor cu 

CES,,- referat, dezbatere. 

,, Educaţia formală şi 

nonformală-repere 

pentru formarea unui 

sistem real de valori” 

1. Analiza factorilor ce 

permit realizarea integrării 

elevilor cu CES în 

învăţământul de masă; 

2. Realizarea unui studiu de 

caz; 

3. Cultivarea unui 

comportament asertiv la 

elevii cu CES şi nu numai; 

4. Analiza procesului 

formării şi dezvoltării 

sentimentului de apartenenţă 

la o comunitate;    

5. Analiza  cazurilor de 

scădere a notei la purtare 

pentru absenteism şi abateri 

disciplinare.        

 

21.01. 

2016 

Director adjunct, 

Prof. Manea Silvia 

Profesor itinerant, 

Hornea Florentina 

 

Prof. Chirica Neluţa 

 

 

 

 

 

 

 

Diriginţi 

Responsabil  

Comisie Diriginţi 

 

ANALIZA SWOT 

                    PUNCTE TARI 

- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi 

semestriale realizate conform cu programa pentru 

Consiliere şi orientare şcolară; 

- utilizarea de  modele unitare de elaborare a 

documentelor din portofoliul dirigintelui; 

-  tematica orelor de dirigenţie  respectă 

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; 

                  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; 

- amânarea unor activităţi metodice din motive 

obiective;  
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-  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;  

OPORTUNITĂŢI: 

- existenţa unei oferte mari de spectacole, 

concursuri; 

- baza materială bună, dezvoltată în permanenţă de 

către conducere, ca suport pentru desfăşurarea 

activităţilor educative; 

- disponibilitatea psihologului 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; 

 

 

            III. Comitetul de părinţi 

       În luna octombrie 2015 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului 

reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2015-2016 şi elaborării unui regulament intern al 

acestuia.  

       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.   

                              

    IV.  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 activităţilor existente în 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 2015-2016.  
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Pentru aceasta: 

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

diriginţi.  

2.  S-au ales reprezentanții pe departamente şi Biroul  Executiv al Consiliului Elevilor. 

3. B.lE.  al CŞE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează efectuarea activităţilor propuse în 

campania de alegere, 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. Mulţi elevi nu au fost la 

înălţimea aşteptărilor, deoarece  nu au fost aleşi după criterii bine definite, ci după prietenie. 

- S-a implicat CŞE în  activităţi educative:  

1.  Organizarea  şi derularea balurilor- Balul bobocilor/ decembrie 2015   

2. Popularizarea şi derularea proiectelor educative- ,, Om sănătos, om bogat”,  ,,Baterel şi Lumea Non 

– E”, ,, Stop traficului de persoane”. 

 3. Participarea la activităţile şcolare şi extraşcolare.  

   Plan de măsuri propus 

1. Administrarea de chestionare; 

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

regulamentului. 

3. Colaborarea cu Poliţia de Proximitate şi cu alte instituţii abilitate pentru reducerea absenteismului şi  

fenomenului  de violenţă şcolară; 

4. Efectuarea de interasistenţe. 

                 

SEMESTRUL II 

 

   Pe parcursul semestrului  II  s-au desfăşurat activităţi educative variate atât la clasele de nivel 

primar cât şi la cele de nivel gimnazial. Activităţile educative extraşcolare au fost stabilite conform 

cerinţelor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

Titlul VII, cap. 2. 

   Activităţile educative extraşcolare de tip cultural- artistice,  civice, de voluntariat, aplicative, 

sportive, turistice,  educaţie rutieră,  educaţie pentru sănătate,  educaţie pentru protecţie civilă s-au 

desfăşurat sub formă de: proiecte şi programe educative, dezbateri, simpozioane, ateliere deschise, 

expoziţii, serbări, vizite, excursii şi tabere. 

I. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DERULATE 

 În luna februarie:  

1. ,, În lumea teatrului,, - I-IV, VIA; 

2. ,,În lumea filmului,,-Cinema Mall-IIB;  

3. ,,Un mesaj mic pentru o campanie mare-  Mesajul meu anti-fumat, anti-alcool,,- VIIA, VIIB-

profesor biologie; 

 În luna martie: 

1. 1 Martie-Mărţişor- IC, IIA, VB, VIIIA; 

2.  8 Martie-Ziua Internaţională a Femeii, confecţionare de felicitări, concursuri, momente 

dedicate mamelor ,de nota 10,, ca simbol al familiei, comunicării, credinţei- toate clasele; 

3. 1-7 Martie, Săptămâna activităţilor AVAP, dedicate mărţişorului, mamei, scriitorului Ion 

Creangă- IC; 
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 În luna aprilie: 

1. Atelier deschis-Handmade, în  parteneriat cu Librăria Carioca, CPA; 

2. ,,Cine ştie mai multe poveşti…,,-IC; 

3. ,,Paştele la români-tradiţii, semnificaţii şi necesitate spovedanie şi împărtăşanie,,-IIIB, VIB, 

VIIA; 

4. Participarea la Sfintele Taine  ale Spovedaniei şi Împărtăşaniei, program educativ extraşcolar 

periodic, desfăşurat de prof. de religie Negulescu Asimina.  

5. ,,Copii au talent,,- VIC; 

 În luna mai: 

1. 9 Mai,  Ziua Europei, Victorie, Independenţei- IIIA,IIIB, IVA, IVB, IVC, VIII, Prof. Manea 

Silvia; 

2. 9 Mai, prezentare PPt, masă rotundă, postere, ,,Cu geamantanul prin Europa,,-CPB, IB, VIA; 

3. Spectacol de magie-CPA,CPB, IA, IB, IC, IIA, IIB, IIIA, IIIB,  IVA, IVB, IVC, 5 iunie; 

4. ,,SOS natura,, lecţie de ecologie , Parc Monument- IC; 

5. ,,În lumea teatrului,, -VA; 

6. ,,Mişcare şi sănătate,, Parc Monument-, VII B,  VIIIA; 

7. ,, Vizită la liceu,,-orientare şcolară- VIIIB; 

8. ,,Creează mediul,,-concurs de PPt- VIIIA, VIIIB, prof. Munteanu Danela; 

 În luna iunie: 

1. ,,În lumea copiilor -1 Iunie,, petreceri cu clowni, desene pe asfalt, rememorarea jocurilor 

copilăriei, în Parcul Monument sau în incinta şcolii- IB, IVA, IVB, IVC,  VIIA;  

2. 1 Iunie-,,Sport, natură, sănătate,,- activitate în Parcul Monument, VIA; 

3. ,,Ziua mediului-concurs ,,Prietenii naturii, , gimnaziu- V-VI; 

4. ,, Competiţii sportive,, IVA,IVB, IVC-în colaborare cu profesorii de educaţie fizică şi sport;  

5.  Serbări pentru  sfârşitul  de an şcolar la  clasele  de nivel primar, ,,Cărticica literelor,,- CPB, ,, 

Rămâi cu bine clasă I,,-IA,   programe artistice-IB,  ,, Sărbătoarea lui Miss şi Mister- IIA şi 

festivitatea de premiere a elevilor cu performanţe deosebite la învăţătură, disciplină şi 

concursuri, la nivelul unităţii şcolare. 

II.    TABERE ŞI EXCURSII 

- Excursii: Via- Constanţa-CPA, CPB, I A, III B- Atelier de ciocolată, Muzeul de Ştiinţele Naturii, 

Delfinariu, Plaja;  Periplu în N-V-ul României pe calea Turzii, Maramureşului, Sighetului, Vatra 

Dornei- II B; Piatra Neamţ- mai,IB şi III B, 2 zile; Bucureşti- II B,  Muzeul Antipa; ,, Mândră este ţara 

mea,,- prof. Chirica Neluţa, Iarca Cornelia- VII B. 

- Tabere: Tabăra de Limba engleză- Bicaz, au participat mai multe cadre didactice însoţitoare pentru 

grupuri de elevi primar şi gimnaziu: prof. înv. prim. Băjenaru Carmen Mihaela ,  Trezi Aneta, prof. 

Terpan Sivia Elena, Antipov Nicoleta. 

III. Concursuri 

1. Nivel Primar: 

- Comper, matematică şi comunicare –  CPB, IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB , IVB cu premii atât la etapa 

a II a cât şi la etapa naţională( Comisia pentru organizarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare); 

- Mesajul meu de prietenie, concurs judeţean- IA ,IB, IIB, IIIB,  cu Premiul I pentru toţi elevii 

participanţi; 

- Popas în lumea cărţilor, concurs judeţean- IB, IIB, IIIB, IVB,  cu Premiul I; 

- Geometria florală, concurs internaţional- IB, IIIB, cu Premiul I şi Premiul II;  

- Recreaţia mare, concurs judeţean- CPA, IB, IIB, cu Premiul III pentru participanţi; 

- Micul Gauss, concurs judeţean- IVB, cu două Premii I; 

- Lumina Math, concurs naţional- IIIA, cu un Premiu II şi un Premiu I; 

- Poveştile Dunării, concurs judeţean de creaţie literară- IIIA, cu două Premii I şi două Premii III; 

- Oraşul meu, oraşul tău, concurs judeţean- IIIA, cu un Premiu III; 

- O secundă pentru viaţă, concurs judeţean- IIB, cu două Premii I; 
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- Paznicul Învierii, concurs interjudeţean- IIB, cu două Premii I. 

2. Nivel gimnazial: 

- Olimpiada de religie, etapa judeţeană-VIIIB, Premiul II, Menţiunea I, Menţiune( prof. Negulescu 

Asimina); 

- Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, etapa judeţeană- VIIB, Premiul III( prof. Popa Marioara); 

- O.L.L.R., etapa judeţeană- VIIIB, Premiul III( prof. Popa Marioara); 

- Olimpiada de educaţie tehnologică, etapa judeţeană- VA, Premiul I; VIA, un Premiu I şi o Menţiune; 

VIIB, un Premiu III( prof. Iarca Cornelia); 

- Olimpiada de cultură şi spiritualitate-VIC, Menţiune( prof. Terpan Silvia); 

- Olimpiada de limba engleză, etapa judeţeană- VIIIB, două menţiuni( prof. Dumitriu Anamaria); 

- Concurs naţional de creaţie literară,, Mihai Eminescu,, , etapa naţională- VIB( prof Popa Marioara); 

-  Te salut generaţie în blugi, etapa naţională- VIIIA, Premiul II( prof. Iancu Valentina); 

-  Concurs 10 pentru 10, etapa judeţeană- VA, VB,  două Menţiuni( prof. Cerchez Daniela, prof. 

Chirica Neluţa, prof. Munteanu Daniela); 

- M.S.F.J., internaţional- VIIIB, Premiul II( prof. Chirica Neluţa şi Dumitru Mirela); 

- Calculatorul altfel, judeţean- VIIB, Premiul III( prof. Untaru Mădălina); 

- Europa Casa mea- interjudeţean, VIA, Premiul III( prof. Subţirică Simona); 

- Terra- mica olimpiadă-judeţean, VIB, Menţiun ( prof. Subţirică Simona); 

- Concurs naţional de creaţie,, Ion Creangă,,naţional- VII A, Premiul I( prof. Terpan Silvia); 

- Concurs naţional de creaţie ,, Bogdania,, naţional- VIC( prof. Terpan Silvia); 

- Concurs judeţean ,,O secundă pentru viaţa mea,,- VIC, Premiul I( prof. Cerchez Daniela, prof. 

Antipov Nicoleta); 

- Cupa Kinder, judeţean- echipa de fotbal, Premiul I( prof. Antipov Nicoleta); 

- Cupa ,, Sfântul Andrei,,, judeţean- V-VI, Premiul III( prof. Antipov Nicoleta); 

- Prietenii naturii, judeţean- VB-VIC, Menţiune( prof. Munteanu Daniela).            

PUNCTE TARI 

-desfăşurarea unui număr mare de activităţi; 

- varietatea concursurilor ; 

- varietatea parteneriatelor cu instituţii locale; 

- disponibilitatea cadrelor didactice pentru efectuarea activităţilor extraşcolare;    

PUNCTE   SLABE 

- colaborare   insuficientă  cu  familia  elevilor  cu probleme  de disciplină; 

- descreşterea   interesului   elevilor  şi  a   familiei  faţă  de  activităţile  educative extraşcolare; 

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

- responsabilizare   ,,Consiliului Elevilor,,  în problemele   specifice  şcolii. 

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    în  înlăturarea    cauzelor   absenteismului/   abandonului    şcolar/  

delincventei juvenile;  

AMENINŢĂRI 

- oferta  negativă  a străzii  reflectată  în: acte  de indisciplină, lipsa de interes  faţă de învăţătură  şi 

activităţile  educative, tendinţă  de abandon  şcolar, absenteism. 

                                       COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

                                        SEMESTRUL II 

Comisia Metodică a Diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea  pe semestrul al doilea, în 

conformitate cu Planul de Activitate, elaborat la începutul semestrului ca urmare a propunerilor 

înaintate de către cadrele didactice. 
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Principalele activităţi derulate în acest semestru au fost: 

1.Analiza activităţii Comisiei Diriginţi pe semestrul I al anului şcolar 2015-2016 şi înaintarea 

propunerilor pentru activităţile metodice de pe semestrul II. 

2. În luna mai, doamna profesor  Terpan Silvia Elena a susţinut o lecţie demonastrativă la elevii clasei 

VIII A pe care i-a consiliat în calitate de dirigintă. Tema : ,, VIOLENŢA, PAS SPRE DELICVENŢĂ, 

a fost bine aleasă ţinând cont de contextul actual când elevii sunt permanent în contact cu diverse 

forme de violenţă existînd riscul ca ei să privească acest aspect ca pe ceva normal. Doamna dirigintă, 

Terpan Silvia a organizat demersul în scopul conştientizării elevilor, privind impactul negativ al 

comportamentului violent asupra evoluţiei unui adolescent, comportament,  care poate duce la 

consecinţe nedorite, până la situaţia privării  de libertate. La activitate a fost invitat şi domnul`comisar 

Neagu C. , angajat al Penitenciarului Tichileşti, care a prezentat condiţiile în care îşi desfăşoară 

activitatea cei care au ajuns în penitenciar. De asemenea a răspuns la întrebări adresate de elevi privind 

diferite situaţii cu care s-a confruntat în acest penitenciar. 

   Doamna Popa Marioara a prezentat un referat cu tema: ,, Violenţa,,  despre formele de violenţă 

întâlnite în mediul şcolar  şi măsuri concrete de reducere a comportamentului violent.     

3. Activitatea Comisiei Diriginţilor s-a încheiat cu  un moment festiv prin care elevii claselor a VIII a 

şi-au luat rămas bun, de la profesorii diriginţi şi cadrele didactice care i-au călăuzit de- a lungul anilor 

de studiu având grijă atât de mintea lor cât şi de suflet.  

Mulţumesc colegelor,  care au susţinut aceste activităţi dând dovadă de profesionalism şi 

punctualitate, în condiţiile unui program foarte încărcat. 

    De precizat că diriginţii claselor  s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a activităţii 

educative la orele de consiliere şi orientare la  activităţilor extraşcolare şi nu în ultimul rând a 

şedinţelor cu părinţii, care au fost derulate conform calendarului stabilit prin planificările personale.  

   În scopul unei abordări obiective a acestui tip de activitate şi pentru o cât mai corectă 

diagnoză şi prognoză a fenomenului pot fi făcute următoarele observaţii: 

PUNCTE TARI 

- Unii diriginţi au inclus în orele de dirigenţie, activităţi educative de coeziune a grupului; 

o elaborarea unui calendar cu zilele  de naştere ale elevilor şi derularea de petreceri; 

o schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor; 

o afişarea la panou a diplomelor câştigate de elevii clasei şi a fotografiilor de la diferite 

activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 

-  Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev, elev-profesor; 

-  Unii diriginţi au apelat la serviciile cabinetului de consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

conştientizând astfel importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului prin ochii specialistului. 

PUNCTE SLABE 

- dificultăţi la anumite colective de elevi de a păstra bunurile şcolii în condiţii bune; 

-dificultăţi de implementare a procedurii de sancţionare/corectare a comportamentelor inadecvate a 

elevilor, datorită permisivităţii unor cadre didactice;  

- absenteism la  ore, la începutul programului şcolar. 
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Raport - Săptămâna “Şcoala Altfel” 

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” 

18-22 aprilie 2016 

 

 I. Reglementare program -  Pentru stabilirea şi aprobarea programului , conform Anexei 2 la 

Ordinul M.E.C.S. 4496/13.07.2015 modificat prin Ordinul 5079/31.08.2015, în timpul primului 

semestru, s-au solicitat propuneri elevilor, prin intermediul diriginţilor şi cadrelor didactice şi în cadrul 

şedinţelor comisiilor metodice.  Propunerile au fost discutate în Consiliul Elevilor, în Consiliul 

Profesoral şi în Comitetul Reprezentativ al Părinţilor, în vederea aprobării unui program eficient din 

punct de vedere educativ. Activităţile care s-au organizat şi desfăşurat  în săptămâna 18-22 aprilie, s-

au  stabilit în Consiliul Profesoral şi s-au aprobat în Consiliul de Administraţie al Şcoliii Gimnaziale ,, 

Ion Băncilă”. 

 Consilierul educativ a centralizat  propunerile pentru stabilirea ,, Calendarului Activităţilor 

Educative,, ale şcolii.  Conducerea unităţii de învăţământ a asigurat popularizarea 

programului „Şcoala altfel”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităţilor 

organizate, atât în unitatea de învăţământ cât şi în comunitate, prin intermediul sit-ului şcolii, avizier. 

 II. Derulare program - S-au elaborat  proiecte „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” la 

nivelul grupelor de preşcolari, la nivelul claselor primare, prin asociere pe acelaşi nivel sau între nivele 

diferite  şi la nivelul claselor gimnaziale, care să urmărească şi să permită realizarea unor obiective 

educaţionale, prin activităţi diversificate , în deplasare la instituţii partenere, la recomandarea 

conducerii unităţii şcolare. 

Proiectele s-au organizat în instituţiile şcolare, în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, cu 

Poliţia, Jandarmeria, Teatru, ISU Dunărea, Agenţia Antidrog, Fundaţia- Surorile Clarice, Moll Brăila, 

Parlamentul României, Tribunal Brăila. 

Fiecare activitate la care au participat preşcolarii şi elevii a fost coordonată de un număr 

corespunzător de cadre didactice. S-au elaborat documente specifice conform reglementărilor în 

vigoare. 

Tipuri de activităţi 

 activităţi culturale-artistice,creaţie, tip hande- made; 

 activităţi sportive; 

 activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare, 

voluntariat; 

 activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 

 activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, baterii, 

acumulatori, electrocasnice mici); 

 activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă, prevenirea şi 

combaterea consumului de droguri şi delicvenţei. 

 

Forme de organizare 

 educaţie media; 

 competiţii organizate la nivelul şcolii şi în alte unităţi şcolare; 

 mese rotunde, dezbateri; 

 activităţi de voluntariat; 

 proiecte comunitare, de responsabilitate socială; 

 schimburi de experienţă, concursuri, proiecte; 

 vizite de studii; 

 parteneriate educaţionale şi tematice cu alte unităţi de învăţământ, instituţii. 
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Scopul programului a fost de a promova activităţi extraşcolare pentru a dezvolta relaţii între elevii 

unităţii şcolare şi elevii altor unităţi şcolare, reprezentanţii unor instituţii locale şi centrale, orientarea 

şcolară a elevilor, dezvoltarea unor competenţe în afara orelor de curs. 

II. 1.  La nivel claselor pregătitoare, CPA şi CPB, s-au derulat un număr de 10 activităţi după cum 

urmează:  

1. CPA- Prof. înv. prim. Constantin Florentina 

Luni- Educaţia pentru valori, cetăţenie- ,,Meseria e brăţară de aur.,, 

Marţi- Vizită la fabrica de confecţii- Braiconf 

Miercuri- Activitate pentru dezvoltare personală demonstrativ- practică - ,,Magia unei colecţii,, 

Joi- Educaţia pentru valori - Activitate practic aplicativă -,,Ghiceşte meseria,, 

Vineri- Educaţia pentru valori- ,,Magia mărilor,, 

2. CPB- Prof.inv.primar: Micu Simona-Diana 

Luni, 18 aprilie -  Activitate pentru dezvoltare şi securitate personală - ,,Nu ne jucăm cu focul’’ –ISU 

Dunărea Brăila 

Marţi, 19 aprilie- Activitate educativ-gospodarească şi ecologică’’- ,,Micii grădinari’’ 

Miercuri, 20 aprilie- Activitate artistică-,,Călătorie în lumea Disney’’ 

Joi, 21 aprilie-  Activitate educativ-gospodarească- ,,Micii bucătari’’- Promenada Mall 

Vineri, 22 aprilie- Activitate de creaţie artistică handmade -Ateliere de lucru- ,,Mâini dibace’’ 

Acţiunile derulate  au dus la îndeplinirea obiectivelor propuse: 

 Educarea elevilor în spiritul preţuirii libertății, sănătății și siguranței ; 

 Dezvoltarea unor abilitati si competente artistice si gospodaresti; 

 Cultivarea dragostei şi a respectului pentru tradiţii, civilizaţie şi natură; 

 Creşterea motivaţiei pentru studiu şi participare ; 

 Identificarea alimentelor sănătoase şi cele care trebuie evitate; 

 Cultivarea spiritului civic şi a respectului pentru valorile umane şi pentru natură; 

 Dezvoltarea spiritului de echipă şi a responsabilităţii personale şi colective 

II.2 . La nivelul claselor primare s-au desfăşurat un număr de 54 de activităţi după cum urmează: 

1. Clasa I A- Prof. pt. învăţământul primar Toma IonelLuni, 18 aprilie- Activitate artistică 

„Primăvara în vers şi culoare” 

Marţi, 19 aprilie- „O floare pentru o floare” - voluntariat 

Miercuri, 20 aprilie- Activitate artistică „Şcoala muzicală” 

Joi,  21 aprilie-  „Ştiind mai multe , vom fi mai buni”- Vizită la Braiconf 

 „Eroi au fost, eroi sunt încă!”- vizită la Unitatea de Marină Port Militar Brăila 

 Vineri, 22 aprilie-   „Tradiţii şi obiceiuri de Paşte la români” 

 

2. Clasa I B – inst. Scara Adelina Elena 

Luni, 18 aprilie- Vizită de studiu, Vizita ISU Dunarea- Braila 

Marţi, 19 aprilie- Activităţi culturale, artistice, sportive  Şcoala Muzicală Consmuzic-Promenada 

Mall 

Miercuri,  20 aprilie- Vizită de studiu, cetăţenie democratică, Vizita UM .01259 Brăila, 

Joi, 21 aprilie- Campanie de instruire – Siguranţa pe internet 

Vineri, 22 aprilie-  Şcoala Micilor Bucătari – Promenada Mall , Vizionare film 3 D- “ Cartea 

Junglei “ – Cinema City 

 

3. Clasa I C  - prof . înv. Primar Moroianu Daniela 

Luni, 18 aprilie- Activitate educativă- ateliere de lucru,, Tradiţii de paşte” 

Marţi, 19 aprilie- Activitate culturală ,, În lumea frumoasă a cărţilor”- vizită la biblioteca,, Panait 

Istrati” 
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Miercuri,  20 aprilie- Activitate educativă pentru dezvoltare personală- ,,În lumea jandarmilor” 

Joi, 21 aprilie- Educaţie pentru sănătate şi sport ,, Sănătate pentru toţi” 

Vineri, 22 aprilie-  Educaţie pentru sănătate prin sport; educaţie ecologică,, O zi în natură”- 

drumeţie- Lacul Sărat” 

 

4. Clasa II A  - prof . înv. Primar Epure Carmen 

Luni, 18 aprilie- Ateliere de lucru, Decoraţiuni de Paşte, Vizionarea desenului animat 

«Vânătoarea  de ouă» 

Marţi, 19 aprilie- Promovarea valorilor umanitare, Felicitare de Paşte,  învăţarea melodiei «Cântec 

de Paşte» 

Miercuri,  20 aprilie- Activitate de dezvoltare personală «Cere ajutor, nu cerşi!», Campanie de 

instruire – Siguranţa pe internet 

Joi, 21 aprilie- Activitate de dezvoltare personală- Suntem gospodari: Salata de fructe, vizita la 

U.M. 01269 

Vineri, 22 aprilie-  Activitate ecologică şi de voluntariat «Un zâmbet pentru o floare», Joc 

«Vânătoarea de ouă» 

                                                                                 «Ce mi-a plăcut mai mult în Şcoala altfel? » 

5. Clasa II B  - prof . înv. Primar Craioveanu Mădălina 

Luni, 18 aprilie- Voluntariat, activitate cultural-artistică, Felicitări şi decoraţiuni handmade de  

Paşte 
Marţi, 19 aprilie- Activitate pentru educaţie şi cetăţenie democratică, sportivă, Concurs de 

machete”Micul  pieton informat” 

Miercuri,  20 aprilie- Activitate  cultural-artistică, Şcoala de muzică 

Joi, 21 aprilie- Vizită de studiu, Excursie la Bucureşti 

Vineri, 22 aprilie-  Activitate cultural-artistică,recreativă, Vizionare film”Cartea junglei”. 

 

6. Clasa III A  - prof . înv. Primar Pavlovschi Adina  

Luni, 18 aprilie- Activitate  cultural-artistică, voluntariat, Pentru Dani, băieţelul orfan. 

Marţi, 19 aprilie- Activitate  artistică de creaţie handmade, ,,Micii artişti învaţă de la artişti mai 

mari”, elevi ,,Ion Băncilă,, şi elevi Liceul de Artă ,,Hariclea Darclee,, 

Miercuri,  20 aprilie- Activitate pentru educaţie şi cetăţenie democratică, Vizită la Fabrica de 

Confecţii  Braiconff 

Joi, 21 aprilie- Activitate tehnico- ştiinţifică, Vizită la Marina Militară, în Portul Militar 

Vineri, 22 aprilie-  Activitate sportivă, ,, Men sana in corpore sano”, premiere. 

7. Clasa a III-a B – prof. inv. pr. Bajenaru Carmen – Mihaela 

Luni, 18 aprilie- Activitate  cultural-artistică , ,,Paştele la români,, 

Marţi, 19 aprilie- Activitate  artistică de creaţie handmade,  ,,Micii păpuşari,,- elevi ,,Ion Băncilă,, şi 

elevi Liceul de Artă ,,Hariclea Darclee,, 

Miercuri,  20 aprilie-  Campanie de instruire – ,,Siguranţa pe internet,, 

Joi, 21 aprilie- Activităţi sportive şi ecologice 

Vineri, 22 aprilie- Activitate  cultural-artistică “ Cartea Junglei “ – Cinema City. 

 

8. Clasa IV A  -  Învăţător Mizdrea Săndel 

Luni, 18 aprilie- Activitate  artistică de creaţie handmade,  ,,Micii păpuşari,,- elevi ,,Ion Băncilă,, şi 

elevi Liceul de Artă ,,Hariclea Darclee,, 

Marţi, 19 aprilie- Activitate  cultural-artistică,,Paștele – sărbătoarea Luminii,, 

Miercuri,  20 aprilie- Activitate pentru dezvoltare şi securitate personală ,, Oamenii curajoși de 

lângă noi,,  Educaţia pentru dezvoltare şi securitate personală, ,,Masă rotundă –  Siguranţa pe internet-

traficul de persoane” 

Joi, 21 aprilie- Activităţi sportive, Competiții sportive 

Vineri, 22 aprilie-  Educaţie pentru sănătate prin sport ,,O zi în natura,,. 
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9. Clasa IV B  - Învăţător Prefac Cleopatra 

Luni, 18 aprilie- Activitate educativă handmade,Ateliere de lucru-,,Micii păpuşari” 

Marţi, 19 aprilie- Activitate cultural artistică,, Micul actor” 

Miercuri,  20 aprilie- Educaţia pentru situaţii de urgenţă,,În vizită la ISU Dunărea”, Educaţia pentru 

dezvoltare şi securitate personală ,,Masă rotundă –  Siguranţa pe internet-/raficul de persoane” 

Joi, 21 aprilie- Educaţia pentru sănătate ,, Jocurile copilăriei,,. 

Vineri, 22 aprilie-  La film în MALL. 

 

10. Clasa IV C  - Prof . înv. Primar Trezi Aneta 

Luni, 18 aprilie- Activitate educativă tip handmade,Ateliere de lucru-,,Micii păpuşari” 

Marţi, 19 aprilie- Activitate pentru educaţie şi cetăţenie democratică, sportivă, Concurs de 

machete”Micul  pieton informat” 

Miercuri,  20 aprilie- Educaţia pentru situaţii de urgenţă,,În vizită la ISU Dunărea”,  

Joi, 21 aprilie- Educaţia ecologică şi protecţia mediului,Ecologizare clasă, Campanie de instruire – 

Siguranţa pe internet 
Vineri, 22 aprilie-  Activitate  cultural-artistică– Cinema City. 

 

Acţiunile derulate  au dus la îndeplinirea obiectivelor propuse: 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară; 

 Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, a semnificaţiei religioase a sărbătorii Paştelui; 

 Formarea respectului pentru istoria poporului român şi a apărătorilor patriei; 

 Cultivarea respectului faţă de valorile umane în general şi faţă de muncă în special; 

 Stimularea curiozităţii prin investigarea realităţii; 

 Stimularea creativităţii în domeniul artistico-plastic; 

 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare; 

    II.3.  La nivel gimnazial activităţile propuse acoperă domenii variate de interes, de la sfera 

cultural-artistică şi sportivă, până la domeniul tehnico-ştiinţific şi de cercetare. Sunt prevăzute acţiuni 

de voluntariat şi responsabilitate socială, activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, 

activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului şi activităţi cu specific religios pentru  Sfintei 

Sărbători a Paştelui. 

1.  Clasa: aV-a A, diriginte- prof. Popa Marioara 

Luni, 18 aprilie-  Activitate handemade ,,Atelier de păpuşi,, 

Marţi, 19 aprilie- Activitate pentru educaţie şi cetăţenie democratică  ,,Din suflet pentru suflet...Un 

gând bun pentru copiii care nu au părinții alături...” 

Miercuri,  20 aprilie- Activitate handemade, Ateliere de lucru- ,,Decoraţiuni şi felicitări de Paşte,,  

Joi, 21 aprilie- Educaţ ie pentru sport şi sănătate, competiţie sportivă (V A-V B) 

Vineri, 22 aprilie- Educaţie pentru sănătate, plimbare în parc.,,Sănătate şi poezie”.  

 

2. Clasa: aV a B, diriginte- prof. Antipov Nicoleta 

Luni, 18 aprilie- Educaţie pentru sănătate ,,Plimbare în parc”  

Marţi, 19 aprilie- Activitate educativă handmade ,,Atelier de păpuşi” 

Miercuri,  20 aprilie- Educaţia pentru dezvoltare personală ,, Ştiind mai multe, vom fi mai buni” ,, La 

Pizza” 

Joi, 21 aprilie- Educaţie pentru sport şi sănătate ,, Competiţie sportivă” 

Vineri, 22 aprilie- Educaţie pentru sănătate ,, Concurs de role şi biciclete,, 

 

3. Clasa: aVI  a A, diriginte- prof. Dumitru Mirela 

Luni, 18 aprilie- Activitate cultural- artistică ,,Ateliere de lucru- Decoraţiuni şi felicitări de Paşte” 

Marţi, 19 aprilie- În vizită la un colegiu- ,,Gh. Munteanu Murgoci”  

Miercuri,  20 aprilie- Activitate educativă handmade ,,Atelier de păpuşi” 

Joi, 21 aprilie- Educaţie pentru sport şi sănătate,, Competiţie sportivă”- volei- fete, fotbal- băieţi 
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Vineri, 22 aprilie- Educaţie pentru sănătate ,Plimbare în parc  

 

4. Clasa: aVI a B, diriginte- prof. Negulescu Asimina 

Luni, 18 aprilie- Activitate de creaţie handmade ,,Ateliere de lucru- decoraţiuni şi felicitări de 

Paşte” 

Marţi, 19 aprilie- Educaţie pentru dezvoltare personală ,, Ştiind mai multe, vom fi mai buni” – Vizită 

la  UM 01294 

Miercuri,  20 aprilie- Educaţie pentru dezvoltare personală La Muzeul Brăilei  ,, Carol I”, Vizită la  

Fundaţia,, Surorile Clarice,, 

Joi, 21 aprilie- Educaţie pentru sănătate prin sport ,, Jocurile copilăriei” 

Vineri, 22 aprilie- Educaţie pentru sănătate şi securitate personală Plimbare în parc  

 

5. Clasa: aVI a C, diriginte- prof. Cerchez Daniela 

Luni, 18 aprilie- Activitate educativă handmade ,,Decoraţiuni şi felicitări de Paşte” 

Marţi, 19 aprilie- Activitate pentru cetăţenie democratică şi promovarea valorilor umanitare 

 ,,Un gând bun pentru vârsta a treia- vizită la cămin de bătrâni” 

Miercuri,  20 aprilie- Educaţie pentru dezvoltare personală La Muzeul Brăilei  ,, Carol I” 

Joi, 21 aprilie- Activitate de educaţie artistică şi voluntariat, ,,Pentru o clasă mai frumoasă,, 

Vineri, 22 aprilie-  Educaţie pentru sănătate Vizită în parc 

                 

6. Clasa: VII A, diriginte- prof. Munteanu Daniela 

                          VII B, diriginte- prof. Chirica Neluţa 

Luni, 18 aprilie- Activitate educativă handmade ,,Ateliere de lucru- decoraţiuni şi felicitări de 

Paşte” 

Marţi, 19 aprilie- Educaţia pentru dezvoltare personală,, Ştiind mai multe, vom fi mai buni” – Vizită 

la  UM 01294, Concurs judeţean,- Proiect Erasmus  

Miercuri,  20 aprilie- Educaţia pentru dezvoltare şi securitate personală  ,,Masă rotundă –  Siguranţa 

pe internet,traficul de persoane” 

Joi, 21 aprilie- Educaţie pentru sănătate, Vizită la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog, Meseria de jurist- vizită la Palatul Justiţiei. 
Vineri, 22 aprilie-  Educaţie pentru sport şi sănătate, Parcul - spaţiu pentru sport şi sănătate  

                 

7. Clasa: aVIII a A, diriginte- prof. Terpan Silvia 

Luni, 18 aprilie- Activitate educativă handmade ,,Decoraţiuni şi felicitări de Paşte” 

Marţi, 19 aprilie- Activitate pentru cetăţenie democratică şi promovarea valorilor umanitare 

 ,,Un gând bun pentru vârsta a treia- vizită la cămin de bătrâni” 

Miercuri,  20 aprilie- Vizită la liceu 

Joi, 21 aprilie- Activitate dezvoltare personal, Vizită la Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere 

antidrog 

Vineri, 22 aprilie-  Educaţie pentru sport şi sănătate  Parcul- spaţiu pentru sport şi sănătate  

 

8. Clasa: aVIII a B, diriginte- prof. Ion Lucia 

Luni, 18 aprilie- Educaţia pentru dezvoltare personală,,Tradiţii de Paşte la români,,  

Marţi, 19 aprilie- Educaţia pentru dezvoltare personală şi orientare şcolară, Vizită la Liceul ,,Nicolae 

Iorga,,  

Miercuri,  20 aprilie- Educaţie pentru dezvoltare personală, La Muzeul Brăilei- ,, Carol I” 

Joi, 21 aprilie- Vizită la Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog 

Vineri, 22 aprilie-  Activitate cultural- artistică, La film. 

RESURSE 

 În programul „Sa ştii mai multe, sa fii mai bun!” au fost implicaţi toţi elevii claselor , 

pregătitoare şi clasele I-VIII, împreună cu  învăţători/profesori diriginţi şi celelalte cadre didactice ale 

clasei. 
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PARTENERI  IMPLICAŢI 

 Biserica ,,Sfinţii Constantin şi Elena,,.  

 Biblioteca Şcolară şi Biblioteca Judeţeană - ,, Panait Istrati,,. 

 Poliţia Brăila, ISU Dunărea, UM 01294, UM Marină Militară. 

 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila. 

 Centrul Antidrog Brăila. 

 Tribunalul Brăila. 

 Aşezământul de zi- Surorile Clarice. 

SPAŢII  DE DESFĂŞURARE A  ACTIVITĂŢILOR: 

 Sala de clasa; 

 Teren de sport, sala de sport; 

 Biserică; 

 Primărie; 

 ISU Brăila, UM,; 

 Biblioteca ,,P. Istrati,, 

 Mall Brăila; 

 Parc Monument 

 Bucureşti 

      

MODALITĂŢI DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 

 chestionar  de  evaluare  a  capacităţilor  dobândite  de  participanţi  pe  parcursul  

implementării programului; 

 valorificarea  materialelor  efectuate în cadrul activităţilor  programului  „Şcoala altfel” ( 

desene, colaje, fotografii, portofolii etc.); 

 jurizarea lucrărilor prin: evaluarea reciprocă, autoevaluarea lucrărilor, expoziţie cu lucrările 

elevilor,  

 premii, diplome 

 

ANALIZA SWOT 

a) Puncte tari 

- Buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale; 

- Munca în echipă;  

- Implicarea în activităţi a elevilor şi a cadrelor didactice pentru  atingerea obiectivelor propuse; 

- Crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ prin relaţiile interpersonale de către diriginţi 

şi invitaţi; 

- Rigurozitatea programului întocmit; 

- Implicarea în activităţi a altor instituţii furnizoare de educaţie în calitate de gazde.; 

b) Puncte slabe 

- Deficienţe la deplasarea spre anumite obiective; 

- Condiţii meteo defvorabile;  

- Neimplicarea  unor părinţi în activităţile propuse; 

c) Oportunităţi  

- Dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat; 

- Creşterea calităţii parteneriatului,  a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului 

educaţional în cadrul acestui program. 

d) Ameninţări 
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- Insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ şcolarilor privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii; 

- Criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală; 

- Vremea rea care a împiedicat desfăşurarea activităţilor în aer liber; 

 

RECOMANDĂRI  

-perioada de desfăşurare a acestor activităţi ar fi indicată pentru luna mai sau iunie, când timpul este 

favorabil şi se pot efectua multe forme de activităţi educative extraşcolare; 

 

PROIECTE ȘI PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

SEMESTRUL I 

 

În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, la nivelul şcolii, s-au desfăşurat activitaţi în cadrul mai 

multor parteneriate,  programe educative  şi proiecte  judeţene, interjudeţene şi naţionale. Acestea  au 

fost proiectate astfel încât să completeze condiţiile concrete ale educaţiei elevilor. Organizând aceste  

aceste  activităţi, dascălii  şi-au propus dezvoltarea unor atitudini şi comportamente democratice la 

elevi, stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală cât şi solidaritatea de grup, capacitatea de 

argumentare, de a acţiona şi rezolva probleme în mod responsabil. Acestea au fost bine organizate, 

bazându-se pe o bună comunicare între toţi factorii implicaţi, în cadrul lor elevii având posibilitatea 

să-şi dovedească creativitatea, calităţile morale şi respectul pentru un comportament tolerant.  

Cadrele didactice coordonatoare au organizat  activităţi comune în prelungirea curriculum-ului 

şcolar, având în vedere extinderea  modului  de  înţelegere  a  realităţilor  contemporane, dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare, cooperare, colaborare, dar şi a spiritului de competiţie. Prin diversitatea şi 

atractivitatea acestora,   s-au  atins obiectivele generale stabilite: 

 crearea de oportunităţi de comunicare pentru manifestarea de iniţiativă şi spirit creator la copii; 

 promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoli şi medii diferite; 

 dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadrele didactice din unităţi diferite; 

 atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi; 

 conştientizarea părinţilor asupra rolului activ-participativ în educaţia copilului; 

 identificarea propriilor competenţe, deprinderi şi domenii de interes; 

 realizarea unui schimb de experienţă benefic elevilor şi cadrelor didactice; 

 atribuirea elevilor roluri şi responsabilităţi adecvate scopului , potrivite vârstei lor; 

 facilitarea gestionării eficiente a timpului liber, iniţiind activităţi nonformale cu caracter civic; 

Pe parcursul semestrului  s-au desfăşurat următoarele activităţi în cadrul proiectelor: 

 „Istoria noastră văzută prin ochii cititorului român” - proiect educaţional naţional 

(domeniul: cultural artistic ; coordonatori : prof. Manea Silvia, prof. Negulescu Asimina) 

D-na profesoară Manea Silvia a participat la simpozionul naţional „Gândiri şi simţiri prin 

fapte, cultură şi valoare naţională oglindite în presă, istoriografie şi în literatură din perspectiva 

Primului Război Mondial”  cu  materialul „Nicolae Iorga- model de gândire şi simţire 

românească”, care se regăseşte în format electronic pe CD-ROM-ul cu ISBN 978-973-0-208474. 

  „Fiinţele umane nu au preţ!”- proiect local în cadrul campaniei naţionale a luptei împotriva 

traficului de persoane organizată de ONG-ul „eLiberare” (domeniul: dezvoltare personală; 

coordonatori : domnii profesori diriginţi) 
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Activităţile derulate la noi în şcoală, în perioada 12-18 octombrie 2015, au fost coordonate de  

către două echipe. Prima echipă de coordonatori, formată din prof. Dumitriu Anamaria şi prof. Manea 

Silvia, au susţinut activităţi, împreună cu doamnele diriginte, la clasele V-VIII. Activităţile au avut 

teme specifice fiecărui nivel de vârstă, conform graficului din proiect. A doua echipă de coordonatori, 

formată din prof. Munteanu Daniela şi prof. Chirica Neluţa, au desfăşurat activităţile prin Consiliul 

Şcolar al Elevilor din şcoala noastră, conform graficului din proiect. Toate activităţile au fost postate 

pe platforma www.18octombrie.ro. Principalul partener în acest proiect a fost  O.N.G-ul  

„eLiberare”  cu sediul în oraşul Bucureşti. 

  „Oameni sănătoşi, oameni bogaţi” - proiect educaţional judeţean ( domeniul: educaţie 

pentru sănătate; coordonator : prof. Munteanu Daniela) 

Activităţile „Alimentaţia, condiţie esenţială pentru păstrarea stării de sănătate” şi „Să mâncăm 

sănătos”  au fost coordonate de doamnele prof. diriginţi Munteanu Daniela şi Chirica Neluţa, grupul 

ţintă fiind elevii din clasele a VII-a A şi B. Finalitatea activităţilor a constat în  pregătirea unei  salate 

din fructe, concurs pe echipe pentru cea mai reuşită salată, precum şi premierea echipelor câştigătoare. 

  „Feeria sărbătorilor” -proiect educaţional judeţean (domeniul: cultural-artistic; 

coordonatori: prof. Micu Simona, prof. Toma Ionela, inst. Scară Adelina), grupul ţintă fiind elevii 

claselor pregătitoare şi clasele I 

Prima activitate,  „De vorbă cu MOŞ...”, a constat în organizarea unei mese rotunde la care au 

participat  cadre didactice , elevi şi părinţi  cu preotul de la Biserica Sfântul Spiridon Vechi Brăila. 

Cea de-a doua activitate ,  „Tolba lui Moş...” a constat în organizarea unui concurs de lucrări plastice. 

Fiecare clasă participantă de la noi din şcoală (CPB, IA, IB) a pregătit câte o lucrare conform 

cerinţelor pentru fiecare secţiune, repectiv pictură, creion şi colaj. Această primă etapă a proiectului a 

fost finalizată cu organizarea unei expoziţii în incinta Bisericii Sfântul Spiridon Vechi Brăila, 

cuprinzând toate lucrările elevilor .  

  „Nicolae Iorga- omul şi epoca”- proiect educaţional interjudeţean(domeniul: cultural artistic 

; coordonator : prof. Manea Silvia) 

În cadrul acestui proiect şcoala noastră a participat la două secţiuni – PPT-uri şi postere. Elevii 

coordonaţi de către doamna prof. de istorie Manea Silvia au obţinut următoarele premii: 

Premiul II  la secţiunea postere – „Nicolae Iorga în viaţa politică a României” – elevii 

Ionescu Alin şi Nicolai Andreea- clasa a VII-a A; 

Premiul III  la secţiunea prezentări Power Point – „Nicolae Iorga şi armata” – elevii Cristescu 

Andrei şi Frîncu Bianca, clasa a VIII-a A. 

 „Cu prietenii prin oraşul cu salcâmi” -  proiect educaţional judeţean (domeniul: cultural 

artistic ; coordonatori : prof. Craioveanu Mădălina, prof. Băjenaru Mihaela) 

Elevii claselor a II-a B şi a III-a B au fost în vizită la  Muzeul de istorie al Brăilei unde au vizionat 

filmul documentar „Istoria locală pe înţelesul copiilor”.  

  „Biserica şi şcoala – piloni de cultură ai vetrei strămoşeşti” –parteneriat educaţional cu 

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (domeniul: educaţie pentru dezvoltarea personală; 

coordonator : prof. Negulescu Asimina) 

Acest parteneriat început acum trei ani continuă şi anul acesta , activităţile desfăşurate în sem I 

constând  în  derularea Programului filantropic – „Hristos în şcoală” (colecte, donaţii, sponzorizări) 

precum şi a Programului de Spovedanie şi Împărtăşanie în postul Crăciunului dar şi a organizării unor  

concursuri pe diverse teme abordate interdisciplinar – religie, limba română, istorie, ed. plastică. 

  „Sărbătorile-prilej de bucurie” - proiect educaţional local (domeniul: cultural artistic) 

http://www.18octombrie.ro/
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Doamnele coordonatoare  prof. itinerant Hornea Florentina şi Stama Constanţa au desfăşurat 

cu elevii CES activităţi având tema „Aşteptându-l pe Moş Crăciun”. Cu lucrările realizate de aceşti 

elevi s-a organizat o expoziţie. 

 „Fii părintele de care ai tu nevoie! - proiect educaţional interjudeţean (domeniul: educaţie 

pentru dezvoltarea personală; coordonator:prof. Dumitriu Anamaria, prof. Manea Silvia, prof. 

Munteanu Daniela, prof. Negulescu Asimina) 

     Prima activitate „Nevoia de autoritate a copilului” s-a desfăşurat în cadrul întâlnirilor cu părinţii 

elevilor din clasa a II-a B, a V-a A, VI-a A,B,C, VII A,B, VIII A, precum şi de către Şcoala „Mihai 

Eminescu”, parteneră în proiectul coordonat de şcoala noastră. 

  „Şcoala prieteniei” - proiect educaţional interjudeţean (domeniul: educaţie pentru o societate 

democratică; coordonator: prof. Manea Silvia, prof. Munteanu Daniela, prof. Negulescu Asimina, 

prof. Cerchez Daniela) 

S-au  desfăşurat activităţile „Comportament asertiv, pasiv, agresiv” – grup ţintă elevii 

claselor a VI-a A, B, C, precum şi cei  ai  claselor a VII-a din Şcoala Gimnazială Nr. 28 din Galaţi, 

parteneră în proiect.  Altă temă desfăşurată în cadrul acestui proiect a fost „Anturajul - influenţe 

pozitive şi influenţe negative” – grup ţintă elevii claselor a VIII-a A, B, activitate desfăşurată în 

colaborare cu Centrul Antidrog Brăila.   

  „Frumuseţilor tradiţiilor româneşti” -  proiect educaţional judeţean (domeniul: cultural 

artistic ; coordonator: prof. Dumitriu Anamaria, prof. Manea Silvia, prof. Negulescu Asimina) 

Prima activitate desfăşurată ca parteneri în cadrul acestui proiect a fost „Crăciunul la români”, 

coordonator prof. Asimina Negulescu. Grupul ţintă au fost elevii şcolii noastre, de la clasele I-VIII, 

care au participat la împodobirea bradului din Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, precum 

şi la slujba de Crăciun, la finalul căreia au susţinut serbarea „Naşterea Domnului”. 

 În cadrul parteneriatului „De la grădiniţă la şcoală” doamna director prof. Dumitriu 

Anamaria  şi doamna prof.  Craioveanu Mădălina au susţinut activităţi de promovare a ofertei 

educaţionale a şcolii la  grădiniţele limitrofe. 

 Continuă derularea Parteneriatelor cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braila şi Poliţia 

Municipiului Brăila, Biroul de proximitate. 

Analizând activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor şi parteneriatelor, derulate la nivelul şcolii, 

putem identifica următoarele: 

SEMESTRUL  II 

Pe parcursul semestrului al II-lea, s-au desfăşurat activităţi în cadrul parteneriatelor educaţionale şi 

proiectelor  judeţene, interjudeţene şi naţionale iniţiate la începutul anului şcolar. Organizându-le, 

cadrele didactice şi-au propus să contribuie la dezvoltarea unor atitudini şi comportamente 

democratice la elevi, stimulând atât iniţiativa şi răspunderea personală cât şi solidaritatea de grup, 

spiritul critic, capacitatea de argumentare, de a acţiona şi rezolva probleme în mod responsabil. În 

cadrul lor elevii au avut posibilitatea să-şi dovedească creativitatea, calităţile morale şi respectul 

pentru un comportament tolerant.  

Cadrele didactice coordonatoare au organizat  activităţile în prelungirea curriculum-ului şcolar, 

având în vedere extinderea  modului  de  înţelegere  a  realităţilor  contemporane, dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare, cooperare, colaborare, dar şi a spiritului de competiţie. Prin diversitatea şi 

atractivitatea acestora,   s-au  atins obiectivele generale stabilite: 

 crearea de oportunităţi de comunicare pentru manifestarea de iniţiativă şi spirit creator la copii; 

 promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din şcoli şi medii diferite; 

 atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi; 



59 
 

 identificarea propriilor competenţe, deprinderi şi domenii de interes; 

 realizarea unui schimb de experienţă benefic elevilor şi cadrelor didactice; 

 atribuirea elevilor roluri şi responsabilităţi adecvate scopului , potrivite vârstei lor; 

 facilitarea gestionării eficiente a timpului liber, iniţiind activităţi nonformale cu caracter civic; 

În cadrul proiectelor, parteneriatelor şi programelor educative s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

 „Şcoala prieteniei” - proiect educaţional interjudeţean (domeniul: educaţie pentru o societate 

democratică; coordonator: prof. Manea Silvia, prof. Munteanu Daniela, prof. Negulescu Asimina, 

prof. Cerchez Daniela) 

S-au  desfăşurat activităţile : „Prevenirea conflictelor”,  dezbatere condusă de doamna prof. 

Popa Marioara la  care elevii clasei a V-a A au exemplificat situaţii de viaţă în care pot apărea 

conflicte; „Puterea cuvintelor şi a gesturilor frumoase” în cadrul căreia doamna prof. Cerchez Daniela 

a prezentat elevilor clasei a VI-a C filmul „Puterea cuvintelor şi încărcarea lor energetică”.  Tot în 

cadrul acestui proiect , în parteneriat cu CPECA – Brăila , s-a desfăşurat cu elevii clasei a VIII-a B 

activitatea de informare educativă  având tema „ Anturajul – influenţe pozitive şi influenţe negative”. 

De asemenea, în colaborare cu şcolile partenere s-au organizat activităţi de voluntariat „Micii 

păpuşari”. 

  „Oameni sănătoşi, oameni bogaţi” - proiect educaţional judeţean ( domeniul: educaţie 

pentru sănătate; coordonator : prof. Munteanu Daniela) 

Activitatea „Minte sănătoasă...corp sănătos” s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri la care a 

participat şi dna prof.de religie Negulescu Asimina. De asemenea, doamna prof. Antipov Nicoleta a 

susţinut   cu elevii activitatea „Sportul – paşaport pentru sănătate”. În ultima activitate a proiectului, 

„Ştiu şi pot să fiu sănătos!” dna prof. Munteanu Daniela a organizat cu elevii un concurs şi, împreună 

cu aceştia, au amenajat panoul tematic cu lucrările realizate de ei. 

  „Feeria sărbătorilor” -proiect educaţional judeţean (domeniul: cultural-artistic; 

coordonatori: prof. Micu Simona, prof. Toma Ionela, inst. Scară Adelina), grupul ţintă fiind elevii 

claselor pregătitoare şi I 

Activitatea „Lumina Învierii” a constat în organizarea unui concurs de lucrări plastice. Fiecare 

clasă participantă de la noi din şcoală (CPB, IA, IB) a pregătit câte o lucrare conform cerinţelor pentru 

fiecare secţiune, repectiv pictură, creion şi colaj. Şi această etapă a proiectului a fost finalizată cu 

organizarea unei expoziţii în incinta Casei Corpului Didactic Brăila, cuprinzând toate lucrările elevilor 

.  

 Proiectul internaţional „Eratostene 2016” ( coordonator: prof. Cerchez Daniela, prof. 

Perianu Romică)  

În cadrul  acestui proiect s-au susţinut lecţii transdisciplinare cu elevii claselor a VI-a de către 

doamnele prof. Cerchez Daniela (Funcţii trigonometrice şi unghiuri), prof. Manea Silvia (Eratostene în 

cultura greacă). De asemenea, sub îndrumarea domnului prof. Perianu Romică, elevii au efectuat 

măsurători după modelul Eratostene pentru a determina circumferinţa Pământului (21 martie) 

  „Biserica şi şcoala – piloni de cultură ai vetrei strămoşeşti” –parteneriat educaţional cu 

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (domeniul: educaţie pentru dezvoltarea personală; 

coordonator : prof. Negulescu Asimina) 

Acest parteneriat început acum trei ani a continuat şi anul acesta , activităţile desfăşurate în acest 

semestru constând  în  derularea Programului filantropic – „Hristos în şcoală” (colecte, donaţii, 

sponzorizări – „1 Iunie, Ziua copilului”), a Programului de Spovedanie şi Împărtăşanie în postul 

Paştelui dar şi a organizării unor mese rotunde în cadrul orelor de dirigenţie cu tema „Tu alegi!”.  

 „Hristos împărtăşit copiilor” – program educativ desfăşurat în parteneriat cu Biserica „Sfinţii 

Împăraţi Constantin şi Elena” (domeniul: educaţie pentru dezvoltarea personală; coordonator : prof. 
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Negulescu Asimina) constând în activităţi interactive duminicale la biserica parohială având tematica 

„Mereu împreună pentru o lume mai bună” 

 „Sărbătorile-prilej de bucurie” - proiect educaţional local (domeniul: cultural artistic) 

Doamnele coordonatoare  prof. itinerant Hornea Florentina şi Stama Constanţa au desfăşurat 

cu elevii CES activităţi având temele „Pictăm, desenăm, Paştele aşteptăm”,  „Ne jucăm împreună”, 

„Culorile copilăriei”. Cu lucrările realizate de aceşti elevi s-a organizat o expoziţie. 

 „Fii părintele de care ai tu nevoie! - proiect educaţional interjudeţean (domeniul: educaţie 

pentru dezvoltarea personală; coordonator:prof. Dumitriu Anamaria, prof. Manea Silvia, prof. 

Munteanu Daniela, prof. Negulescu Asimina) 

Activităţile  „Sunt prieten cu copilul meu?” şi „Etichetarea – barieră în calea comunicării părinte-

copil” s-au desfăşurat în cadrul întâlnirilor cu părinţii elevilor din clasele a II-a A, a V-a A, a VI-a 

A,B,C, a VII–a A,B, a VIII-a A, precum şi de către Şcoala „Mihai Eminescu”, parteneră în proiectul 

coordonat de şcoala noastră. La aceste activităţi a participat şi doamna profesor itinerant Hornea 

Florentina. 

 „Violenţa versus toleranţa” - proiect educaţional judeţean (domeniul: educaţie pentru 

dezvoltarea personală; coordonator : prof. Cerchez Daniela) 

Doamna prof. Cerchez Daniela a desfăşurat activitatea „Violenţa fenomenelor naturii asupra 

vieţii” în cadrul căreia elevii au vizionat materiale despre dezastre naturale  şi au audiat materialul „ 

Principii şi reguli de intervenţii în cadrul dezastrelor” urmate de dezbateri. 

 Cu suportul Asociaţiei ENVIRON şi în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului, în 

perioada februarie-iunie, doamna prof. Munteanu Daniela a coordonat la nivelul şcolii proiectul de 

educaţie ecologică în cadrul „Campaniei de colectare şi reciclare a bateriilor uzate – Implică-te!”. 

 În parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului dnele prof. 

Terpan Silvia, Popa Marioara şi Cerchez Daniela au desfăşurat activităţi în vederea implementării 

proiectului „Prietenie, compasiune şi dragoste”. 

 Continuă derularea Parteneriatelor cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braila şi Poliţia 

Municipiului Brăila, Biroul de proximitate. 

Analizând activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor şi parteneriatelor, derulate la nivelul şcolii, 

putem identifica următoarele: 

Puncte tari  Puncte slabe 

- activităţi variate, bine organizate şi desfăşurate; 

 - o bună colaborare între coordonatorii / 

colaboratorii proiectelor şi ceilalţi factori 

implicaţi în derularea activităţilor; 

- implicarea activă a familiilor elevilor; 

- seriozitate şi responsabilitate din partea elevilor 

participanţi; 

- dezvoltarea relaţiei profesori - elevi-părinţi ; 

- creşterea prestigiului şcolii  în comunitate; 

- nerespectarea calendarului activităţilor unor 

proiecte; 

-minimizarea activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare de către o parte a elevilor şi 

părinţilor; 

- slaba diseminare a activităţilor desfăşurate la 

nivelul şcolii; 

- scăderea numărului de proiecte derulate la 

nivelul ciclului primar; 

Oportunităţi  Ameninţări  

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii de a veni în sprijinul şcolii ( Biserică, 

Poliţie, SNCR, CPECA, ISU, Agenţia pentru 

- dificultatea întrunirii tuturor colaboratorilor 

proiectelor judeţene/interjudeţene, datorită 

programului diferit al fiecăruia;  
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Protecţia Mediului, instituţii culturale); 

- receptivitate din partea unor elevi şi părinţi la 

cerinţele/nevoile şcolii; 

- dorinţa cadrelor didactice de a realiza schimburi 

de experienţă şi activităţi în parteneriat;  

- creşterea numărului de elevi implicaţi în 

activităţile extraşcolare; 

 - suprasolicitarea anumitor elevi cu aptitudini şi 

capacităţi intelectuale deosebite datorită 

multitudinii ofertelor de activităţi; 

- suprapunerea perioadelor de desfăşurare a 

activităţilor propuse cu cea a diferitelor 

concursuri şcolare şi olimpiade pe discipline;  

 

Prin toate proiectele şi programele derulate s-a încercat educarea şi instruirea elevilor în 

spiritul interesului pentru cunoaştere, pentru valorificarea în cele mai variate şi mai atractive moduri a 

timpului lor liber.  
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7. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘCOLARE 

 

 Distincţii la concursuri  şi olimpiade şcolare 

Clasa in 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) 
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pregătitoare  88       

I-a  188 29      

a II-a  90 4      

a III-a  134 3      

a IV-a  42 -      

a V-a  4 -   1   

a VI-a  3 2   4   

a VII-a  1 1   2  1 

a VIII-a  - 1   6  1 

Observație: 

 10 certificate DELF obținute la limba franceză de către elevii claselor gimnaziale, 

îndrumați de prof. Dumitru Mirela 

 

 

 

Director, 

prof. Anamaria Dumitriu 


