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ORGANIGRAMA 

 

 

OBIECTIVE GENERALE: 
 

Planul Managerial al Şcolii Gimnaziale “Iorgu Iordan” Tecuci a fost conceput în conformitate 

cu următoarele acte normative: 

 Legea  Educației Naționale ( Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011); 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N; 

 Plan managerial al Inspectoratului Școlar Județean Galați  an școlar 2016-2017; 

 Raportul privind starea învăţământului din Şcoala Gimnazială „Iorgun Iordan” Tecuci în anul 

şcolar 2015-2016. 

           Obiectivele generale care au fundamentat planul managerial al şcolii, în acest an şcolar, au fost: 

 Reconsiderarea şi transformarea managementului şcolar într-unul implicativ si 

transformaţional pentru creşterea eficienţei întregii activităţi din şcoală; 

 Optimizarea proiectării, instruirii şi evaluării şi  a stării de disciplină cu accent pe calitatea 

procesului instructiv  – educativ şi îmbunătăţirea ofertei educaţionale;  

 Creşterea calităţii pregătirii metodice şi profesionale a cadrelor didactice pentru realizarea 

calităţii în educaţie prin conceperea şi implementarea unei strategii coerente şi eficiente, de 

motivare, formare, dezvoltare a personalului şcolii; 
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 Crearea cadrului pentru dezvoltarea unui învăţământ de calitate prin identificarea 

oportunităţilor de ameliorare, amenajare şi modernizare a ambientului şcolar; 

 Eficientizarea relaţiilor şcoală-comunitate şi implicarea părinţilor în viaţa şcolii, creşterea 

prestigiului şcolii în comunitate, atragerea partenerilor dornici să sprijine financiar şi logistic 

activitatea educativă; 

 Conceperea unor noi instrumente de evaluare a activităţilor educative şi de promovare a 

imaginii şcolii;  

 Coordonarea funcţională între educaţia şcolară şi cea extraşcolară. 

Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Iordan” Tecuci şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul şcolar 

2016-2017 în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de 

dezvoltare instituţională ale  MEN, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, a scopului şi a 

obiectivelor cuprinse în planul managerial, vizând atingerea următoarelor ţinte strategice. 

 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

           Managementul educaţional practicat în Şcoala Gimnazială  „Iorgu Iordan” vizează: 

 1. Democraţie şi responsabilitate - prin implicarea profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii 

locale în procesul decizional 

 2. Delegare şi motivare - prin formarea de comisii, echipe şi grupuri de lucru cu responsabilităţi pe 

domenii de activitate 

 3. Transparenţă - prin informarea asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp, a tuturor celor 

interesaţi 

             A fost aplicată corespunzător legislaţia în domeniul educaţiei; 

- Centrarea managementului şcolar pe obiective strategice şi pe obţinerea de rezultate superioare ; 

- Dezvoltarea unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant . 

- Managementul şcolar şi instituţional s-a realizat de o manieră activ-participativă şi democratică,  

care a permis promovarea iniţiativelor cadrelor didactice ;    

 

1.1 Realizarea documentelor de proiectare managerială:    
Documentele de proiectare managerială au fost întocmite la timp şi au avut ca punct de pornire 

,,Raportul anual privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2015-2016”. În acest 

sens, au fost realizate corect şi la timp următoarele documente: 

 Planul managerial anual / Planul operaţional anual; 

 Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

 Planurile de activităţi anuale/semestriale ale comisiilor metodice şi comisiilor de lucru; 

 Statul de funcţii/Statul de personal; 

 Graficul şedinţelor Consiliului profesoral / Consiliului de administraţie; 

 Graficul de monitorizare şi control 2016/ /2017; 

 Planul de şcolarizare 2016-2017; 

 A fost reactualizat Regulamentul Intern în vederea creşterii siguranţei în unitatea de 

învăţământ; 

 Au fost făcute modificările necesare privind constituirea CEAC conform legislației în vigoare-  

OG 75/2005, au fost elaborate fișele de evaluare a cadrelor didactice conf. OM 3597/ 18.06.2014  şi au 

fost elaborate  fişele  postului conform conf. ROFUIP – OM 5079/ 2016. 

 A fost actualizat Planul de Dezvoltare Instituţională al  şcolii (PDI), regândind anumite 

termene şi ţinte în conformitate cu obiectivele MEN, respectiv ISJ Galaţi;  

 Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 a fost întocmit conform 

metodologiei; 

 Programul de activitate al consilierului educativ a fost elaborat plecând de la necesitatea 

complementarizării educaţiei formale cu cea nonformală, aducându-se, în acest fel, un plus de 

valoare educaţiei oferite de şcoală; 
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 Proiectul de buget pentru anul 2017 a fost elaborat în urma consultării şefilor celorlalte 

compartimente, a fost aprobat de Consiliul de administraţie şi, cu fundamentările 

corespunzătoare,  a fost înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite. 

Planurile de muncă au stabilit măsuri concrete, termene, responsabilităţi ţinând cont de 

condiţiile şcolilor şi de posibilităţile fiecăreia. Proiectarea/planificarea activităţii manageriale la toate 

nivelurile, ca o singură structură, au avut un caracter practic-aplicativ, centrat pe problematicile reale 

ale unităţii, vizând toate compartimentele muncii din şcoală şi antrenarea întregului colectiv în 

realizarea sarcinilor: nivelul atingerii standardelor de către elevi, dezvoltarea personală a acestora, 

calitatea activităţii personalului didactic, folosirea resurselor, aplicarea Curriculum-ului Naţional, 

relaţiile cu părinţii şi comunitatea locală, respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor.  

1.2 Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

1.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

 S-a stabilit componenţa Consiliului de administraţie conform metodologiei şi a Comisiei de 

Asigurare şi Evaluare a Calităţii (CEAC), s-au numit noi responsabili ai unor comisii, s-au eliberat 

decizii. 

 Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral şi-au desfăşurat activitatea pe baza tematicii 

aprobate, dar şi în funcţie de necesităţile anunţate prin diverse modalităţi (afişaje în Cancelarie, note 

de serviciu, note informative), în prezenţa observatorului sindical.   

S-au adaptat fişele de evaluare a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar OM 3597/ 

18.06.2014, în vederea acordării calificativului anual, supusă dezbaterii şi apoi aprobată de Consiliul 

de administraţie, dar și fișele postului care trebuie să fie corelate cu noul ROFUIP – OMEN 

5079/2016. 

 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC), a cărei conducere operativă este 

asigurată de d-na prof. Ghiorghiță Valentina, a actualizat procedurile deja existente.   

 Comisiile cu caracter permanent s-au reorganizat, şi-au întocmit planuri de muncă pe întreg 

anul şcolar conform legilor şi planului managerial al directorului şi au desfăşurat o susţinută activitate. 

 Comisiile de monitorizare a absenteismului şi cea de prevenire şi combatere a fenomenului de 

violenţă şi-au desfăşurat activitatea pe baza politicii şcolii de prevenire a violenţei în şcoală şi pe baza 

fişelor de monitorizare a absenteismului. Colaborarea de excepţie cu Poliţia de proximitate a dus la 

rezolvarea unor probleme apărute în special la elevii din clasele gimnaziale (probleme de disciplină 

care contravin ROI, pierderi de telefoane mobile, etc.).  

 Comisia de verificare a cataloagelor a analizat modul în care s-au completat cataloagele şi a 

constatat anumite aspecte care au fost tratate unitar la nivelul claselor, cf. ROI şi fişelor de validare.  

 Comisia de inventariere anuală a patrimoniului a finalizat inventarul, fără a se constata 

nereguli.  

 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor (CRP) susţine şcoala în demersurile sale educative.

 Consiliul Şcolar al Elevilor (CŞE)  trebuie să-şi eficientizeze activitatea şi să fie interfaţa 

permanentă între elevi şi conducere.  

 

1.2.2 Repartizarea responsabilităţilor 

      Responsabilităţile sunt specificate prin Legile specifice ROI / fişa postului / decizii eliberate / 

regulamente ale comisiilor sau compartimentelor / alte documente interne aprobate de CA. 

      Membrii Consiliului de Administraţie şi-au asumat responsabilităţile şi le-au îndeplinit în 

totalitate.           

      A existat o bună colaborare cu reprezentanţii în Consiliul de administraţie din partea CL şi 

reprezentantul primarului. 

     S-au semnat fişele posturilor de către angajaţi. Fişa de evaluare a cadrelor didactice în vederea 

acordării calificativului anual a fost actualizată, astfel încât, punctajul maxim acordat pentru fiecare 

dintre criterii să fie asumat de fiecare cadru didactic. 

      Consiliile claselor, responsabilizate cf. ROI şi a fişelor interne aprobate de CA, au fost consultate 

în vederea validării situaţiei şcolare la sfârşit de semestru.  
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1.2.3 Organizarea timpului 

Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în două schimburi. Programul de lucru al 

compartimentelor s-a stabilit de comun acord cu angajaţii funcţie de nevoile şcolii. 

 

1.2.4 Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor 

anterioare 

 Monitorizarea activităţii angajaţilor/elevilor s-a realizat prin: 

 procesele verbale ale activităţilor din cadrul comisiilor metodice; 

 rapoarte periodice ale comisiilor de verificare a cataloagelor, de monitorizare a absenteismului 

şi fenomenului de violenţă; 

 condica cadrelor didactice de serviciu; 

 condica de prezenţă, condica de prezenţă a personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 

 portofolii ale elevilor şi cadrelor didactice; 

 colaborarea cu membrii CEAC; 

 prezenţa directorului/directorului adjunct pe perioada desfăşurării de activităţi în şcoală, cu 

sprijinul cadrelor didactice din Consiliul de administraţie; 

 note informative şi circulare; 

 

 Eficienţă  

 Serviciul pe şcoală, a fost reorganizat, dar nu și-a dovedit eficienţa; 

 Numărul cadrelor didactice implicate în activităţi educative şcolare şi extraşcolare este 

semnificativ; 

 A crescut numărul cadrelor didactice înscrise la susţinerea unor grade didactice şi cursuri de 

formare continuă. 

 

 Disfuncţii  

 Insuficienta responsabilizare a elevilor privind starea de curăţenie şi păstrarea bunurilor  în 

spaţiile de curs; 

 Absenteismul s-a diminuat considerabil în acest an școlar, absențe mai multe  acumulând  

elevii proveniţi prin repetenţie din rândul etniei rrome; 

 A scăzut numărul cadrelor didactice care utilizează în predare lecţii AEL; 

 Există încă cadre didactice care înregistrează greșit în catalog note, absențe sau centralizează 

eronat situația absențelor. 

  

1.3 Autoevaluarea activităţii manageriale 

          Echipa managerială  s-a implicat activ, cu profesionalism, în proiectarea, organizarea, 

monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-educative precum şi în folosirea eficientă a resurselor 

umane, materiale, financiare şi de timp.  

          Stilul managerial a fost participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a competenţelor 

cadrelor didactice şi pe optimizarea relaţiilor de parteneriat între şcoală şi comunitatea locală. S-a 

acordat o atenţie deosebită diseminării informaţiilor referitoare la noile metodologii, standardele şi 

indicatorii care privesc asigurarea calităţii activităţii cadrelor didactice, elevilor, părinţilor,  

partenerilor sociali, implicarea în derularea unor acţiuni care să îmbunătăţească procesul instructiv – 

educativ . 

          Putem afirma că s-a practicat un management transparent prin implicarea tuturor factorilor de 

decizie şi comunicare constructivă pe toate palierele. 

În funcţie de competenţele atribuite de regulament, deciziile sunt luate de director, de Consiliul 

Profesoral şi Consiliul de Administraţie,  care s-au întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie. 
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Echipa managerială este deschisă spre nou, transparenţă, spre o comunicare eficientă cu 

responsabilii comisiilor metodice, cu toate cadrele didactice, cu personalul didactic auxiliar şi 

personalul nedidactic. 

Există o bună circulaţie a informaţiei de sus în jos, consemnate în întrunirile cadrelor didactice, 

pe tabla magnetică, la panourile de afişaj şi mai greoaie  de jos în sus, culegerea datelor şi a 

informaţiilor solicitate fiind greoaie, nerespectându-se de fiecare dată termenele limită. 

Asistenţele directorilor, membrilor comisiei de asigurare a calităţii şi a şefilor de comisii 

metodice desfăşurate în anul școlar 2016-2017, au urmărit atingerea standardelor educaţionale. S-a 

avut în vedere monitorizarea la disciplinele de evaluare naţională, având ca ţintă pregătirea elevilor 

pentru a obţine rezultate bune, în vederea admiterii la licee. 

Credem că activitatea managerială a fost una de calitate. În sprijinul afirmaţiei venim doar cu 

câteva precizări: 

- obiectivele stabilite prin planul managerial şi programul de activitate semestrial au fost 

atinse; 

- toate documentele solicitate au fost predate la timp; 

- parteneriatele sunt bine valorizate pe toate planurile; 

- relaţia şcolii cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor  este una foarte bună; 

- s-au făcut achiziţii importante privind modernizarea procesului de învăţământ: aparate de aer 

conditionat în toate clasele, scaune pentru sala de festivități, lambriu în sala de festivități, 

perdele etc. 

 

1.4. Plan de dezvoltare personală ca manager 

 

- Participarea la alte cursuri de formare/perfecţionare, schimburi de experienţă, parteneriate, în 

special în domeniul administrativ. 

- Implicarea şcolii în parteneriate şi  proiecte euducaționale; 

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

Acesta a fost un prim obiectiv urmărit de conducerea şcolii. Prin efortul depus de cadrele 

didactice, de personalul de îngrijire a fost posibilă deschiderea  anului şcolar  în bune condiţii şi 

asigurarea bazei materiale celor trei clase pregătitoare. 

Conducerea şcolii s-a preocupat de asigurarea condiţiilor de convieţuire colectivă şi anume: 

igienizarea spaţiilor şcolare. 

           Dacă s-au făcut eforturi pentru ca şcoala să fie dotată cu mobilier modular în unele clase, cu 

materiale didactice moderne, nu există însă interes din partea unor elevi și chiar cadre didactice pentru 

păstrarea mobilierului, pentru depistarea celor care provoacă stricăciuni şi sancţionarea lor conform 

ROI. 

           Ca la fiecare început de an şcolar, s-au stabilit măsuri pentru asigurarea stării de sănătate a 

elevilor (controale periodice, vaccinări) şi s-a realizat controlul medical al personalului din unitatea  

şcolară.  

           S-au asigurat toate documentele şcolare unei bune funcţionări a procesului de învăţământ: 

cataloage, condici, manuale, etc. În luna decembrie s-au înregistrat toate obiectele de inventar şi 

mijloace fixe. 

 

2.1. Resurse materiale: Pentru fiecare din următoarele capitole, după caz, se va trece situaţia 

statistică, numeric sau procentual, stare, funcţionalitate, eforturi pentru îmbunătăţirea situaţiei / stării, 

disfuncţii, cauze. 

- Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi) – nu a funcționat întrucât 

postul nu este ocupat, fiind în procedura de ocupare a postului prin concurs, conform OG 

286/ 2011.  
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2.2. Resurse financiare   

2.2.1 Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

                                                        Execuţia bugetară la 31. 12. 2016 

 

 Buget aprobat Plăți efectuate 

Bugetul de stat 2138000 2100396 

Cheltuieli de personal 1914000 1876396 

Cheltuieli materiale 224000 224000 

Investiții - - 

   

Bugetul local   

Cheltuieli de personal 33 000 33 000 

Investiții - - 

Bugetul județean 23640 23640 

Venituri proprii: 14178 14178 

Cheltuieli materiale și prestări 

servicii 

3089 3089 

Investiții 4000 4000 

 

Obiecte de inventar achiziționate 2016-2017 

OBIECTUL Buc. Buget din  

TVA 

Buget 

Local 

Venituri 

proprii 

Donații/ 

Sponsorizări 

Aparate aer condiționat 1 1500    

Avizier 1 1683    

Dulap depozitare 1 1800    

Fișete metalice 4 422,96  2779,80  

Laptop-uri 17 28038,15    

Imprimantă 

multifuncțională 

1 1150    

Saltele sala de sport 2 595,98    

Scaune Clasic –lemn 30 1436,83    

Set banci+scaune 180+30 45000 7499,70   

Set catedră+scaune 7+2 3499,98 600   

Videoproiector 2 3284,4    

Tabla magnetică 12  1134 4309,20  

Imprimantă HP 2    Donație 

Scaune Felicia 32  1759,68   

Cafetieră 1   260  

Cameră Turbo HD 1  398   

DVR 16 canale 1  1050   

HDD 2 TB 1  480   

Mouse  25  374,50   

Stampile 3  195   

TOTAL  88411,3 13490,88 7349  
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2.2.2.Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare 

 

Buget de Stat, Buget Local, Fonduri extrabugetare din: închirieri, sponsorizări. Din bugetul 

local și din veniturile extrabugetare s-au susţinut toate cheltuielile legate de logistică, materiale 

consumabile. 

 

2.2.3. Analiza utilizării acestora. Motivaţie, eficienţă 

 

Fondurile au fost utilizate conform bugetelor aprobate pentru anul financiar 2016. Astfel, 

fondurile alocate la nivelul anului financiar 2016 au fost cheltuite 100 %. Au fost utilizate  pentru 

salarii, bunuri și servicii, pentru alte materiale necesare unei bune funcţionări a procesului instructiv-

educativ, creşterea siguranţei în şcoală, asigurarea climatului de siguranţă pentru elevi şi angajaţi.  

Fondurile extrabugetare s-au utilizat pentru îmbogăţirea şi îmbunătăţirea bazei materiale şi 

promovarea şcolii în comunitate. 

S-au realizat reparațiile unei porțiuni de pe hol prin achiziționarea materialelor de către școală 

și prin efortul personalului nedidactic. 

   

3. RESURSE UMANE  

 
Școala trebuie să fie un pol puternic al comunităţii locale. Astfel, trebuie să dăm o atenţie mai 

mare resurselor umane şi să continuăm să abordăm procesul de învăţare prin metode activ-

participative îmbinate optim cu metodele clasice, să atragem elevii către şcoală, să căutăm soluţii 

pentru diminuarea abandonului şcolar şi prin menţinerea unei relaţii strânse cu familia.  

Calitatea prestaţiei didactice este dată de valoarea profesională a colectivului didactic atestată 

de existenţa în şcoală a unui număr semnificativ de:  

- profesori metodişti; 

- membri în comisiile de specialitate; 

- cadre didactice - şefi de cercuri pedagogice; 

 

3.1.  Personal didactic 

  

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic.  

            Statistic, pe niveluri de învăţământ, niveluri de pregătire, grade didactice, comparativ cu anul 

şcolar trecut. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolvare 

     Scăderea/ creşterea numărului de elevi conduce la scăderea/creşterea de norme didactice/ 

nedidactice 

 
Ani şcolari 2013 - 2014 2014 – 2015 2015- 2016 2016-2017 

Clase  25=14P+11G 25=14P+11G 25=14P+11G 26=15P+11G 

Personal didactic titular 27 29 29 28 

Personal didactic 

suplinitor calificat 

4 1 1 4 

Personal didactic 

pensionar 

- - - 1 

Personal didactic titular 

detașat 

- - - 2 

Personal didactic titular 

completare de normă 

- - - 1 

Personal didactic titular 

la plata cu ora 

- - - 1 
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Personal didactic supl. 

necalificat 

- - - - 

Personal didactic auxiliar 4,5 2,5(5,5) 2,5(5,5) 3,5 (5,5) 

Personal nedidactic 6 7 7 7 

 

În anul şcolar 2016-2017 personalul didactic al şcolii este format din 47 persoane: 37 cadre 

didactice, 4 persoane fiind personal didactic auxiliar,  iar personal nedidactic - 7 persoane.   

 

Din cele 37 cadre didactice: 

1. 26 cadre didactice au obţinut gradul didactic I 

2.  5 cadre didactice au obţinut gradul didactic II 

3.  6 cadre didactice au obţinut definitivarea în învăţământ 

Învăţământ primar Învăţământ gimnazial 

Nr. total  

învăţători 

Titulari Suplinit. 

calificaţi 

Nr. total 

prof. 

Titulari Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificaţi 

15 15 - 22 17 5 - 

 

Situaţia gradelor didactice               

 

Total 

pers. didactic 

Personal didactic calificat Personal 

didactic 

necalificat 
Debutant Definitivat Gradul  II Gradul I 

 

37 - 6 5 26 - 

 

S-a redus la ,,0” numărul de cadre necalificate.  

Planul de şcolarizare în anul 2016/2017 s-a realizat conform proiectului. 

      

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă 

 

 Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral şi-au desfăşurat activitatea pe baza tematicii 

propuse şi aprobate pentru anul şcolar 2016/2017, dar şi în funcţie de necesităţi. 

 Consiliul pentru curriculum a avizat toate programele opţionalelor din CDŞ-ul aprobat pentru 

anul şcolar 2016-2017, care au fost întocmite conform standardelor curriculare şi în funcţie de nivelul 

de pregătire al elevilor.   

 Comisiile cu caracter permanent şi-au eficientizat activitatea, îndeplinindu-şi obiectivele. 

 

3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

 

Perfecţionare prin grade didactice- An şcolar 2016-2017 

 

Nr. 

Crt. 

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

GRADUL  

DIDACTIC 

SESIUNEA SITUAŢIA INSPECŢIILOR 

I                      II                       S 

1. Stănilă Cristian I 2016-2019 x 2017-2018 2018-2019 

2. Roșcan-Enache Paula II 2013-2015 x x 2016-2017 

3. Iftimie Florin II 2016-2018 X 2016-2017 2017-2018 

4. Călianu Marcela I 2015 - 2018 x 2016-2017 2017-2018 

5. Chijăr Andreea II Depunere 

cerere 

2016-2017 - - 
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Activitatea de perfecţionare s-a realizat şi prin alte forme:  

 

1. cursuri organizate de CCD, AIESEC, Salvați Copiii etc: 

- ”Regulă și excepție” - 7.11.2016 - CCD Arad- prof. Corodeanu A., prof Sava V. 

- ”Probleme actuale ale educației” – 5.11.2016 – Univ ”AurelVlaicu” Arad - prof. 

Corodeanu A., prof Sava V. 

- ”Metode de promovare a dimensiunilor RRI în educația pentru științe”- Univ. 

”Valahia” Târgoviște- prof. Croitoru M. 

- ”Formarea profesorilor sub exigențele prezentului și perspectiveleviitorului” – 

6.11.2016- Univ ”Vasile Goldiș” Arad- prof. Corodeanu A., prof Sava V. 

- Inițiere în limba engleză –10-17 iunie 2017- CCD Galați – prof. Croitoru M., prof. 

Sava V., prof. Stănilă C., prof. Ursache M. 

- Dezvoltare durabilă –20-23 iulie 2017, ONNR., prof. Sava V 

- Formator - prof. Ursache M. 

- Managementul timpului- prof. Ursache M. 

        

2. participarea la simpozioane:  

- Contribuții la creșterea calității învățământului și cercetării în domeniul chimiei”- 

26.11.2016- Facultatea de Științe Craiova- prof. Croitoru M. 

- Forumul educațional Magister-”Școala și familia- nevoia de comunicare”- 

19.05.2017- prof. Ursache M. 

- Atelier – ”Școala - centru educațional omunitar”- AGIRO, Prof. Ursu D. 

- Atelier – ”Invitație la o promenadă muzicală”- AGIRO, Prof. Ursu D. 

- Atelier – ”Identitatea cadrului didactic îm școală”- AGIRO, Prof. Ursu D. 

-  Atelier – ”Parteneriatele educaționale pentru învățare”- AGIRO, Prof. Ursu D. 

 

3. la nivelul şcolii activităţi în cadrul comisiilor metodice 

4. participarea la cercuri pedagogice- majoritatea cadrele didactice 

 

3.2. Încadrarea cu personal didactic auxiliar:  

Total personal didactic auxiliar: 1 secretar, 1 contabil, 1/2 normă laborant, 1/2 normă 

administrator, ½ normă secretar, 1 normă informatician, 1 normă bibliotecar; 

 

3.3. Încadrarea cu personal nedidactic: 

 

                   Personal nedidactic:  7 angajaţi ( 3 îngrijitori, 1 fochist, 3 paznici) 
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3.4. Elevii 

3.4.1.  Şcolarizarea, rezultate la învăţătură şi purtare la sfârşitul anului şcolar  

 

Dinamica populaţiei şcolare 

 
2013 - 2014 2014 – 2015 2015- 2016 2016-2017 

616= 371P+245G 642= 376P+266G 667=388P+279G 688=411+277 

 

Planul de şcolarizare 

 

Nivel de 

învăţământ 

Realizat          

2012-2013 

Realizat               

2013-2014 

Realizat 

2014 – 2015 

Realizat 

2015 – 2016 

Realizat 

2016-2017 

Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi 

Învăţământ primar 

Pregătitoare - IV 

12 312 14 371 14 376 14 388 15 411 

Învăţământ 

gimnazial V-VIII 

12 265 11 245 11 266 11 279 11 277 

                                        

Promovare pe cicluri de învăţământ 2016 – 2017 

 

Nivel 

învăţământ 
Promovaţi 

Repetenți 

Promovabilitate Corigenți Situaţie 

neîncheiată 

Primar  408 2 1 99,27% 

Gimnazial 273 3 1 98,55% 

 

 

 
Situaţia statistică privind elevii corigenţi: 

Unitatea 
şcolară 

Clasa An şcolar 2013-2014 An şcolar 2014-2015 

nr. 

elevi 

corig. 

1 

ob. 

2 

ob. 

> 
ob. 

sit. 

neî 

sit. 

de 

ab. 

nr. 

elevi 

corig 

1 

ob. 

2 

ob. 

> 
ob. 

sit. 
neî 

sit. de ab. 

Şcoala 
Gimnazială 
,,Iorgu 
Iordan” 
Tecuci 

I - - - - - - - - - - - - 

II - - - - - - 2 - - 2 - - 

III - - - - - - - - - - - - 

IV - - - - - - - - - - - - 

V - - - - 3 - 3 2 - 1 - - 

VI - - - - 6 - - - - - - - 

VII - - - - 1 - 3 1 - 1 1 - 

VIII - - - - 1 - 1 - - - 1 - 

Total - - - - 11 - 9 3 - 4 2 - 
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Unitatea 
şcolară 

Clasa An şcolar 2015/2016  An şcolar 2016-2017  

nr. 

elevi 

corig. 

1 

ob. 

2 

ob. 

> 
ob. 

sit. 

neî 

sit. 

de 

ab. 

nr. 

elevi 

corig 

1 

ob. 

2 

ob. 

> 
ob. 

sit. 
neî 

Repetent 

Şcoala 
Gimnazială 
,,Iorgu 
Iordan” 
Tecuci 

CP - - - - - - - - - - - - 

I - - - - - - - - - - - - 

II - - - - - - - - - - - 1 

III - - - - - - - - - - - 1 

IV - - - - - - - - - - - - 

V - - - 4 - - - 3 1 - - 1 

VI - 3 - 1 - - - 2 4 - - - 

VII - - - - - - - 2 - - 1 - 

VIII - - - - - - - - - - - - 

Total - 3 - 5 - - - 7 5 - 1 3 

 

 

Parteneriatul şcoală – familie ce se realizează uneori cu dificultate (mulţi elevi provenind din 

familii defavorizate) trebuie să stea în atenţia cadrelor didactice, a conducerii şcolii. Acesta va duce la 

o mai bună comunicare, o implicare mai mare în viaţa şcolii a părinţilor, a cunoaşterii unor probleme 

cu care se confruntă şcoala şi posibilităţile de rezolvare a acestora în comun.  

 

Promovabilitate  

 
Nivel 

învățământ 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Primar 98,39% 99,45% 98,68% 99,27% 
Gimnaziu  95,63% 97,27% 97,08% 98,55% 
TOTAL 97,28% 98,36% 97,88% 98,91% 

 

Promovabilitatea pe clase 

An școlar 2016-2017 

 
Clasa Manager clasă Semestrul I                      Anual 

CP A Coman Luminița 100% 100% 

CP B Cojocariu Georgiana 100% 100% 

CP C Nistor Mina 100% 100% 

I A Păduraru Fănica 100% 100% 

I B Ghiorghiță Valentina 100% 100% 

I C Stratica Liliana 100% 100% 

II A Corodeanu Aglaia 100% 100% 

II B Sava Viorica 100% 100% 

II C Pescaru Clara 100% 95,83% 

III A Ursu Doina 100% 100% 

III B Cărăuș Tanța/Roșcan-Enache Paula 96,15% 96,00% 

III C Sobaru Mariana 100% 96,55% 

IV A Sonu Mirela 100% 100% 

IV B Huzum Carmen 100% 100% 
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IV C Lepădatu Alina 81,48% 100% 

V A Croitoru Mihaela 95,83% 95,65% 

V B Jalbă Ecaterina 100% 100% 

V C Chijăr Andreea 82,60% 90,90% 

VI A Iftimie Florin 96,67% 96,29% 

VI B Tivdă Sorin 93,33% 100% 

VI C Stănilă Cristian 100% 100% 

VII A Taciu Doina 96,30% 100% 

VII B Coman Laura 100% 100% 

VII C Babeș Cristi 100% 95,23% 

VIII A Parascan Valentina 100% 100% 

VIII B Ursache Monica 100% 100% 

   

 Situaţia statistică privind elevii de etnie rromă 

Nivel de 

învăţământ 

An școlar 

2013-2014 

An școlar 

2014 – 2015 

An școlar 

2015 – 2016 

An școlar 

2016-2017 

Elevi Rromi Elevi Rromi Elevi Rromi Elevi Rromi 

Învăţământ primar 

Pregătitoare - IV 

371 48 376 44 388 33 411 31 

Învăţământ 

gimnazial V-VIII 

245 24 266 25 279 16 277 10 

Total 616 72 642 69 667 49 688 41 

 

  Situaţia statistică – mediile obţinute 

                                              Situaţia şcolară în funcţie de medii 
 

Nivel de 

învăţământ 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

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

Primar 22 30 228 16 39 227 17 42 236 28 53 240 

Gimnazial  19 72 148 3 98 149 8 90 168 3 83 179 

 

Ca şi în anul şcolar 2015-2016 şi în anul școlar 2016-2017, se înregistrează un număr mare de 

elevi cu medii peste 9: din 586 elevi promovaţi (excluzând clasele pregătitoare), 419 au medii cuprinse 

între 9-10, iar un număr de 136 au medii între 7- 8,99; de remarcat este faptul că a scăzut numărul 

elevilor cu medii la limita de promovare - 31 elevi. 

             

Evaluare Națională 

La clasele a VIII-a există un program de pregătire suplimentară care a condus la rezultate 

deosebite. 

 

Disciplină EN VIII - Iunie 2017 

Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Limba si literatura romana 4 2 4 7 9 19 0 

Matematica 5 3 3 5 6 18 5 

Medii generale 5 3 2 5 10 20 0 
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Nr crt An școlar Nr. 

elevi 

CNSH CNCH CNAE LTEC LTOC Alte licee Șc. prof. 

1. 2013-2014 61 18 7 11 5 17 3  

2. 2014-2015 67 25 19 13 4 6 -  

3. 2015-2016 65 20 15 15 5 2 8  

4. 2016-2017 45 23 8 5 0 1 4 2 

 

 

 Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare (şcoală, localitate, judeţ, nivel naţional) 

         Elevii şcolii noastre au participat  la olimpiade şi concursuri, la nivel municipal dar şi 

interjudeţean şi au obţinut rezultate meritorii:  

 

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

1. Miniolimpiada Hogas- nov.2016- 22 participanti, Premiul I-2 elevi, Premiul al II-lea- 2 elevi, 

Premiul al III-lea- 3 elevi, Mentiune- 7 elevi 

2. Comper Comunicare- 288 participanti-, Premiul I- 79 elevi, Premiul al II-lea-55 elevi, Premiul 

al III-lea-31 elevi, Mentiuni- 25 elevi 

3. Comper Matematica- 230 participanti- Premiul I- 60 elevi, Premiul al II-lea -46 elevi, Premiul 

alIII-lea- 34 elevi, Mentiune, 34 elevi 

4. Gazeta Matematica Junior- prof. Corodeanu A., Premiul I-1 elev, Premiul al II-lea-2 elevi, 

Premiul al III-lea 1 elev, Mentiune-4 elevi 

5. Cand vioarele tacura…Poezia lui rasuna- 7 participanti, Premiul I- 1 elev, Premiul al III-lea 1 

elev, Mentiune- 5 elevi 

6. Campionatul Mondial Unificat WKA-WTKA- international, 5 participanti, Premiul I-2 elevi, 

Premiul al II-lea 2 elevi, Premiul al III-lea 1 elev 

7. Cu umbreluta prin anotimpuri- cl. aII-a C, prof. Pescaru C.- Premiul I- 7 elevi 

8. Natura in culori si versuri- cl. aII-a C, prof. Pescaru C., Premiul I-4 elevi 

9. Copiii si marea- cl. aII-a C, prof. Pescaru C., Premiul I-3 elevi, Premiul alII-lea- 2 elevi 

10. Eurojunior English my love- national, cl.aIII-VIIIa prof. Ursache M., Premiul I National -19 

elevi, Premiul al II-lea National- 6 elevi, Premiul al III-ea National- 4 elevi 

11. Eurojunior English my love- national, cl. aIII-VIIIa, prof. Chijar A. – Premiul I- 11 elevi, 

Premiul al II-lea- 6 elevi, Premiul al III-lea-5 elevi 

12. Competii din cadrul ONSS- echipa reprezentativa a scolii – Premiul I pe municipiu- prof. Taciu 

D.; - echipa reprezentativa a scolii de rugby-tag- Premiul I pe municipiu- prof. Tivda S. 

13. Olimpiada de Religie- faza judeteana, prof. Chirvase V. , cl. aVIIa-2 elevi, cl.aVIIIa-2 elevi 

14. Amintiri din copilarie- prof. Ursu D.,prof. Paduraru F.,prof.Pescaru C.,prof. Ghiorghita V. 

15. Comper Limba Romana- toate cadrele didactice 

16. Comper Matematica- toate cadrele didactice 

17. Eurojunior- toate cadrele didactice 

18. Gazeta Matematica Junior- prof. Corodeanu A., prof.Ursu D., prof. Paduraru F.,prof.Pescaru C. 

19. Comunicare. Ortografie- prof. Sobaru M., prof.Ursu D. 

20. Fii inteligent la Matematica- prof. Sobaru M., prof. Ursu D. 

21. „Sunt talentat”- Concurs Limba Engleza- coord.prof. Chijar A. 

22. Olimpiada de Limba si Literatura Romana-luna martie, etapa judeteana-prof. Jalba E., prof. 

Coman L. 

23. Comper Comunicare- prof. Jalba E. 
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24. Open doors for future-concurs Limba Engleza- coord. Prof. Ursache M., prof. Chijar A. 

25. Olimpiada de Matematica- prof. Badiu M., prof. Matei D. 

26. Simulare Evaluare Nationala Limba Romana – prof. Jalba E., prof. Terchi L. 

27. Simulare Evaluare Nationala Matematica- prof. Badiu M., prof. Matei D. 

28. „Terra”- Concurs National Geografie- prof. Stanila C. 

29. Concursul „ Itinerarii europene”- prof. Stanila C. 

30. Olimpiada de Religie- calificare Etapa Nationala- prof. Chirvase V. 

 

3.4.2. Frecvenţa şi conduita şcolară 

 

             Rezultatele slabe la învăţătură sunt o consecinţă a numărului mare de absenţe nemotivate 

înregistrate la unele clase gimnaziale, acestea datorându-se faptului că mulţi elevi provin din familii cu 

venituri insuficiente, familii monoparentale sau familii  care nu sunt interesate de procesul instructiv-

educativ.  

     Responsabilitatea pentru dezvoltarea intelectuală a acestor elevi revine cadrelor didactice care 

trebuie să aibă în vedere o paletă largă de nevoi, incluzând şi nevoia de a fi îndrumaţi şi a unei 

prezenţe adulte plină de grijă şi înţelegere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul mare de absenţe se datorează elevilor de etnie rromă ai căror părinţi nu răspund  în 

mare parte invitaţiilor diriginţilor de a soluţiona acest aspect, fie că şi-au schimbat domiciliul, iar noul 

domiciliu nu este cunoscut,  fie  au refuzat colaborarea cu şcoala deși au fost înştiinţaţi permanent. 

Eforturile dirigintelui/ învăţătorului, a echipei manageriale de a îmbunătăţi frecvenţa eşuează în faţa 

indiferenţei acestora. 

Şedinţele cu părinţii au ameliorat oarecum frecvenţa. 

Note scăzute la purtare au înregistrat următorii elevi: 

S-au trimis înştiinţări oficiale părinţilor ai căror elevi au nota scăzută la purtare sau sunt 

corigenți. Comisia antiviolenţă a desfăşurat activităţi care au avut menirea să diminueze actele 

 

Ciclu de 
învăţământ 

An şcolar 2013-2014 An şcolar 2014 - 2015 

Nr. total 
absenţe 

Absenţe 
motivate 

Absenţe 
nemotivate 

Nr. total 
absenţe 

Absenţe 
motivate 

Absenţe 
nemotivate 

Primar 541 91 450 804 337 467 

Gimnazial 8228 1882 6346 5729 2390 3339 

Total 8769 1973 6796 6533 2727 3806 

 

Ciclu de 
învăţământ 

An şcolar 2015- 2016 An şcolar 2016 - 2017 

Nr. total 
absenţe 

Absenţe 
motivate 

Absenţe 
nemotivate 

Nr. total 
absenţe 

Absenţe 
motivate 

Absenţe 
nemotivate 

Primar 186 42 144 143 101 42 

Gimnazial 2783 2054 499 4134 2583 1551 

Total 2969 2096 643 4277 2684 1593 
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violente, să cultive respectul între elevi şi să impună responsabilitate atât din partea cadrelor didactice, 

cât şi a elevilor faţă de acest fenomen: 

- Consilierea elevilor cu probleme de comportament sau a elevilor aflaţi în situaţii de risc; 

- Discuţii individuale cu părinţii ai căror copii au comportamente violente; 

- Aplicarea de chestionare: ,,Cauzele violenței în mediul școlar”; 

- Întâlniri cu părinţii la care să participe şi reprezentanţi ai poliţiei locale;  

- Studiu de caz pe baza filmelor cu teme de comportamente agresive, etc. 

            Introducerea temelor de prevenire a violenţei în activităţile de dirigenţie şi orele de consiliere şi 

orientare au condus la corectarea comportamentului elevilor şi a cunoaşterii riscului la care se supun în 

situaţii extreme a unui număr însemnat de elevi. 

 Deşi nu s-au remarcat comportamente violente care să iasă în evidenţă, totuşi, putem spune că 

elevii au un comportament şi un limbaj violent.  

În cadrul Consiliului elevilor s-au discutat aspecte de conduită, de ţinută, etc. 

 

 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

S-au realizat rapoartele responsabililor de comisii metodice care au fost discutate în 

ședințețe lunare ale acestora.  (ANEXE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 

RAPOARTELE COMISIILOR 

METODICE ȘI DE LUCRU 
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ANEXA 1 

 

 

 

RAPORT   DE EVALUARE INTERNĂ 

privind activităţile desfăşurate de către CEAC 

An şcolar  2016-2017 

                      

  Componenţa comisiei: 

 

1. Prof. GHIORGHIŢĂ VALENTINA-responsabil 

2. Prof. NEACŞU ALINA -membru 

3. Prof. TACIU DOINA-reprezentant sindicat 

4. BURTEA ALINA -reprezentantul părinţilor 

5. MILITICI GHEORGHE-Reprezentantul Consiliului Local 

 

Acest raport surprinde calitatea activităţii desfăşurate în şcoală pe parcursul semestrului I, prin 

filtrul obiectivelor planului managerial şi al rezultatelor obţinute. Materialul a fost realizat pe baza 

rapoartelor întocmite de către responsabilii de arii curriculare, şefii de compartimente şi comisia 

CEAC.      

 

            CINE SUNTEM? 

 Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci funcționează cu nivelurile de învățământ primar si 

gimnazial. 

Sistemul naţional de management si de asigurare a calităţii are ca scop esenţial îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale furnizorului 

acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum si standardele de calitate. 

 

Şcoala noastră are nevoie de calitate în educaţie pentru: 

• A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev impuse de 

procesul de descentralizare;  

• A se bucura de prestigiu în plan local, regional, naţional, european; 

• A obţine un scor favorabil la compararea cu alte unităţi de învăţământ din aceeaşi categorie; 

• A revigora încrederea în scoală si în educaţie, ca mijloc de promovare socială. 

Cadrele didactice ale scolii noastre trebuie să genereze educaţie de calitate pentru: 

•   A-si consolida recunoașterea socială si statusul profesional; 

•   A se bucura de încrederea elevilor si părinţilor; 

Elevii au nevoie de calitate în educaţie pentru: 

•   A juca, prin competenţele obţinute, în viitor, un rol activ pe piaţa forţei de muncă; 

•   A selecta instituţia de învăţământ potrivită si a candida cu succes pentru continuarea studiilor; 

•   A se integra cu succes în societatea cunoașterii si a face faţă schimbării. 

Părinţii au nevoie de calitate în educaţie pentru: 

•   A avea încredere că școala aleasă determină progresul copiilor lor; 

•   A fi siguri că educaţia oferită este relevantă pentru viitorul copiilor lor; 

 

1. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2016– 2017: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de 

autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu ARACIP, informează 

permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar în şedinţe de lucru în 

scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică 

punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe 

diverse domenii de interes. 
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2. Principalele direcţii de acţiune: 

a) În anul şcolar 2016-2017, echipa managerială a școlii a asigurat permanenţa  şi coerenţa 

autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin 

crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare. 

b) Conform Raportului procesului de autoevaluare 2015-2016, au fost supuse procesului de 

autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie. 

Echipa managerială, şefii de catedre şi consilierii educativ şi psihopedagog au realizat rapoarte de 

autoevaluare periodică, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în acest 

proces şi ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un proces 

interactiv, conştient şi responsabil. 

c) S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorii şcolii au comunicat Comisiei de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului instructiv - educativ şi problemele 

apărute. 

d) S-au  realizat/revizuit  proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-

se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai multe proceduri sunt 

funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la învăţământul preuniversitar. Prin 

evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite pentru a fi în acord cu toate cerinţele 

sistemelor şi proceselor. 

 e) Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PDI  şi a stabilit 

modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice, elaborate anual şi 

monitorizate trimestrial. 

 f) Documentele proiective ale comisiei, Planul operațional, Regulamentul de funcționare a 

comisiei, Planul managerial, au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu metodologiile in 

vigoare. 

Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de acţiune 

şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. După fiecare raportare s-a realizat 

planul de îmbunătăţire conform politicii stabilite de organizaţie şi s-a evaluat punerea în practică a 

acestuia. 

Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe descoperite 

în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate şi actualizarea celor care nu au fost îmbunătăţite. 

Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea, 

desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor. 

 

3. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC: 

- Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică PDI, PM, P.O. 

1. - Personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare compartiment şi comisie, în vederea 

eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC 

- Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul activităţilor derulate în cadrul 

comisiei 

- Actualizarea avizierului CEAC 

- Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului de 

îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate. 

- Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedra, şedinţelor de 

lucru comisii.  Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind avizate şi aprobate de Consiliul 

Profesoral şi Consiliul de Administraţie. 

În funcţie de situaţie, se aplică procedurile existente şi se verifică justeţea plângerilor şi contestaţiilor. 



 21 

- Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vedere criterii 

standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să permită o evaluare 

după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă 

- Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor, ariilor 

curriculare şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire 

a procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora 

- Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 

5. Noi puncte de acţiune – propuneri pentru anul școlar 2016-2017: 

- Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de cultura 

calităţii în rândul cadrelor didactice 

- Identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind 

prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel încât să se 

creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă 

- Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bune 

practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare  

- Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării 

programelor de învăţare, de performanţă şi remediere 

- Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică 

- Revizuirea periodică a documentelor specifice. 

- Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori, 

cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare 

periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la 

celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru 

- Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor 

demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică 

 - Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de progres şi 

a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la nivelul colegiului 

 

6. Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:  

- Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre (prin 

monitorizarea pe verticală)  

- Întreprinderea de acţiuni menite să eficientizeze procesul de învăţământ la Școala Gimnazială „Iorgu 

Iordan” Tecuci, acţiuni care vor face obiectul noului Ghid de bune practici:  
1.Realizarea la nivelul fiecărei catedre a materialelor de predare/ fișelor de lucru pentru fiecare 

disciplină  

2. Proiectarea și realizarea de activităţi de învăţare în clasă cât mai diversificate, utilizând cât 

mai des posibil lucrul pe grupe și diferenţierea sarcinilor pentru centrarea învăţării pe elev, în vederea 

dobândirii de competenţe și demonstrarea de atitudini. 

3. Utilizarea unei palete variate de instrumente de evaluare care să măsoare obiectiv evoluţia și 
nivelul de pregătire ale elevului și să respecte principiul notării ritmice.  

           4. Valorificarea temelor pentru acasă în procesul de consolidare a învăţării. 

- Nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către profesori 

- Deşi au urmat cursuri de formare în diverse domenii conexe procesului instructiv – educativ, nu toţi 

profesorii utilizează această experienţă în activităţile cu elevii 

- Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja 

învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte  

 

  PUNCTE TARI : 

1. A fost elaborat Raportul anual de evaluare internă pe anul şcolar 2015-2016 (RAEI) si a 

fost inițiat RAEI pentru anul școlar in curs 2016/2017 pe platforma electronică; 
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2. A fost elaborat  Planul operaţional al CEAC pe baza Strategiei de evaluare internă a 

calităţii pe anul şcolar; 

3. A fost elaborat Planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2016-2017, pe baza Raportului de 

autoevaluare şi a punctelor slabe identificate; 

4. Au  fost elaborate noi proceduri pentru completarea Manualului de proceduri de evaluare şi 

asigurare a calităţii; 

5. Cadrele didactice s-au implicat şi au colaborat la nivel de catedră şi unitate şcolară în 

vederea obţinerii unor rezultate remarcabile, atât la învăţătură cât şi în diverse activităţi 

extracurriculare (proiecte educaţionale); 

6. Relații interne favorabile demersului didactic; 

7. Toate catedrele ocupate cu cadre didactice calificate din care 90% sunt titulare; 

8. Un număr mare de elevi au obținut premii și mențiuni la concursuri școlare la nivel 

județean/național; 

9. Există de discipline opționale conform CDȘ; 

 
 
          OPORTUNITĂȚI: 
  

1.  Posibilitatea participării  cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare, în vederea creşterii 

calităţii actului educaţional;  

2. Posibilitatea iniţierii unor parteneriate cu alte şcoli din ţară si din afara tării în vederea unor 

schimburi de experienţă privind asigurarea calităţii (exemple de bună practică); 

 

 

      II. UNDE VREM SĂ AJUNGEM? 
 

1. Realizarea unei analize SWOT, la nivel de catedre, în vederea identificării punctelor slabe şi a   
revizuirii Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2016-2017; 

2. Completarea Manualului de proceduri privind asigurarea calităţii, la toate compartimentele, în 

funcţie de necesităţi;  

3. Analiza periodică a activităţi şcolii în cadrul CEAC; 

4. Identificarea nevoilor, monitorizarea nivelului de satisfacție prin aplicarea semestrială de 

chestionare la cadre didactice, elevi, personal nedidactic, părinți;   

5. Realizarea mai multor simulări de examen la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a  cu scopul 

evidenţierii ponderii elevilor capabili de reuşită/ eșec la examen;  

6. Utilizare constantă a metodelor didactice moderne în scopul atragerii elevilor şi a creşterii 

motivaţiei pentru învăţare (jocuri de rol, filme didactice, postere, imagini video, prezentări 

POWER POINT); 

7. Utilizarea autoevaluării la elevi, în scopul conştientizării nivelului său de achiziţii şi a 

progresului sau regresului pe care acesta l-a făcut;  

8. Asigurarea participării elevilor la procesul de autoevaluare prin acţiuni la nivelul Consiliului 

elevilor (chestionare, discuţii, întâlniri periodice);  

9. Realizarea unor întâlniri la nivelul catedrelor şi consilierea colegilor privind acţiuni de 

stimulare a motivaţiei şi interesului elevilor;  

10. Identificarea elevilor cu dificultăți de învățare şi utilizarea  învățării  diferenţiate,în cadrul 

orelor de curs;  

11. Realizarea pregătirii suplimentare a elevilor, în scopul obţinerii unor rezultate mai bune, la 

clasă, la examenele naţionale, la diverse concursuri, în vederea creşterii prestigiului şcolii; 

12. Identificarea posibilităţilor de realizare a unor proiecte educative cu finanţare extrabugetară; 

13. Realizarea ofertei şcolare - discipline opționale, care să asigure atragerea unui număr cât mai 

mare de elevi  care să studieze în școala noastră; 
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14. Obținerea de rezultate bune la examenele naționale la clasele  a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a; 

15. Extinderea folosirii programului AEL în predare şi evaluare; 

16. Cresterea si diversificarea activităților extrașcolare: excursii cu elevii în  ţară  şi  peste hotare, 

cluburi, cercuri, simpozioane; 

17. Participarea elevilor la  activităţi ştiinţifice: cercuri ştiinţifice, concursuri, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice; 

18. Organizarea de lectorate cu părinții; 

19. Monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor; 

20. Încheierea de  parteneriate cu instituții interesate de educația  școlară; 

21. Participarea cadrelor didactice la activităţi ştiinţifice: studii de cercetare, publicaţii,  

simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferinţe; 

22. Susţinerea financiară a procesului educativ din fonduri extrabugatare; 

23. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin obținerea de grade didactice; 

24. Constituirea unui grup de elevi  din cele două cicluri de învățământ care să colecteze materiale 

pentru o revistă a scolii; 

25. Actualizarea permanentă a site-ului scolii; 

26. Încheierea de noi parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii locale; 

27. Acțiuni în mass-media pentru o mai bună cunoaștere a ofertei educaţionale. 

 

 

Responsabil CEAC, 

Prof. Ghiorghiță  Valentina 
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ANEXA 2 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

 
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN  ANUL ŞCOLAR 

2016/2017 

 

1. Activitatea didactică – proiectare, realizarea activităților, evaluarea rezultatelor învățării 

 

-realizarea planificarii conform legislatiei in vigoare, pe unitati de invatare si proiecte tematice, 

pe baza evaluarilor initiale si  particularitatilor individuale si de varsta; 

-concordanta intre competente specifice-obiective operationale-continuturi-activitati de 

invatare-metode-mijloace didactice; 

-instruire diferentiata, centrata pe copil, utilizarea unor metode activ-participative, realizarea 

unor activitati interdisciplinare, utilizarea laptop-ului in cadrul unor activitati didactice, 

evaluarea activitatilor prin realizarea de portofolii,  expozitii, concursuri; 

- formularea itemilor de evaluare in concordanta cu obiectivele evaluarii, continuturile 

evaluarii si standardele de performanta  ,  aplicarea unor teste de evaluare formativa  pentru a 

cunoaste progresele inregistrate  si sumativa pentru a aprecia rezultatele obtinute de copii la 

sfirsitul anului scolar; 

- interpretarea si consemnarea rezultatelor evaluarilor, stabilirea masurilor ameliorative; 

-optionalele aprobate ,  activitatile educative si extracurriculare  realizate conform planificarilor 

intocamite la inceputul anului scolar; 

 -consilierea copiilor si a parintilor conform graficului; 

 -activitatea comisiei metodice realizata conform planului managerial; 

 - intilnirile  cu parintii/copiii realizate conform panificarii ; 

 -realizarea unor proiecte, analize, rapoarte in format electronic transmise conducerii unitatii; 

 

2. Participarea la proiecte și activități educative 

 

- Proiecte educative - Proiect de voluntariat „Si eu stiu sa daruiesc!” – Pescaru Clara, Ursu Doina; 

- Proiect educativ „Miezul iernii” – Pescaru Clara;  

- Patrula de reciclare – Ursu Doina, Paduraru Fanica; 

 

3. Olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare 

 

-Concursul Naţional ”COMPER”- limba română și matematică - au participat elevi pregătiți de 

învățătorii Paduraru Fanica, Sava Viorica, Corodeanu Angela, Pescaru Clara, Ursu Doina, Sobaru 

Mariana, Sonu Mirela, Coman Luminita; la acest concurs foarte mulți elevi au luat premii și mențiuni; 

-Concursul ,, EuroJunior” –elevii conduși de doamnele Cojocariu Georgiana, Sava Viorica, Corodeanu 

Angela, Pescaru Clara, Ursu Doina, Paduraru Fanica au obținut locurile I; II; III;  

- Concursul ,,Gazeta matematica”- elevii conduși de Ursu Doina, Corodeanu Aglaia, Sonu Mirela au 

obținut premii și mențiuni;  

- Concurs National „Craciunasul” – Ursu Doina, Paduraru Fanica. Programe artistice, serbări şcolare, 

activităţi : Serbare – La revedere, toamna bogata – Stratica lenuta  

- Serbări de Crăciun - învățătorii Paduraru Fanica, Ghiorghita Valentina, Stratica Lenuta, Corodeanu 

Angela, Pescaru Clara, Ursu Doina, Sobaru Mariana, Huzum Carmen; 

 

Simpozioane 
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-Simpozion National „Proiectarea didactica si management european in spatiul romanesc” – Sonu 

Mirela;  

-„Natura in culori si versuri‟ – Pescaru Clara 

 

Activitati extrascolare  
-Cojocariu Georgiana 1. Concurs de desene: „ Chipul școlii mele” - 5 oct 2016 2."Umbreluţa toamnei" 

- expoziţie-concurs de lucrări practice şi desene din cadrul proiectului judeţean "Cu umbreluţa prin 

anotimpuri" - noiembrie 2016  

-"Sunt mândru că sunt român" - 29 noiembrie 2016  

-"În aşteptarea lui Moş Crăciun" - decembrie 2016 - activitate literar-artistică  

-Recitarea de poezii închinate anotimpului iarna şi sărbătorile specifice;  

-"Mihai Eminescu - Luceafărul poeziei româneşti" *Concurs-,,Cei mai buni recitatori” * Prezentare 

PPT despre viaţa şi activitatea lui Mihai Eminescu  

-Saptamana Educatiei Globale  

-Act. de caritate de la nivelul scolii  

-Saptamana fructelor si legumelor donate 

 

 4. Activitatea de perfectionare 

- Importanta jocului in cadrul orelor de curs la scolarii mici” – Iasi – Corodeanu Aglaia; 

-  Simpozionul International “Sa stii mai multe” organizat in cadrul Proiectului Educational 

International “Cu Europa… la joaca‟ - Paduraru F.; 

- Simpozion National “Dascalul promovatorul traditiilor si datinilor strabune”  - 

Pescaru  C, urssu Doina; 

Școala modernă și rolul ei in comunitate – Șc. ,,Elena Doamna,, Tecuci -  ursu Doina, paduraru Fanica 

5. Articole ,publicații, exemple de bună practică etc. 

-  Si eu stiu sa daruiesc – initiative didactice – Pescaru Clara 

 

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 

 

 

 

        Responsabil Comisie Metodica, 

        Prof. inv. Primar Paduraru Fanica 
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ANEXA 3 

 

Raport privind activitatea 

Comisiei metodice a ariei curriculare  „Limbă şi Comunicare” 

Anul Şcolar 2016 – 2017  

 

Ședinţa de analiză a activităţii Comisiei metodice a ariei curriculare „Limbă şi comunicare”, pe 

sem. I a anului școlar 2016 – 2017  s-a desfăşurat în data de 30.01.2017 și au participat toţi membrii 

acesteia.  

  Membrii comisiei au participat la consfătuirile anuale ale cadrelor didactice pe discipline. În 

vederea proiectării didactice s-au discutat programele şcolare şi s-au elaborat planificările calendaristice 

anuale şi semestriale. Săptămânal au fost întocmite proiecte ale unităţilor de învaţare. 

S-au făcut propuneri cu baterii de teste inițiale și bareme de notare pe clase și discipline. S-

au respectat standardele impuse în redactarea itemilor, implementând teste care au verificat nivelul de 

competenţe al elevilor. Au fost selectate auxiliarele didactice printr-o analiză comparativă. 

 S-au făcut propuneri de conținuturi privind programele de pregătire suplimentară /  de 

performanță pentru anul în curs. Au fost selectați elevii capabili de performanță. 

În vederea  aplicării testelor inițiale a fost elaborată o procedură  care a fost respectată. 

Procedură aplicată: 

- 12 - 16 sept. 2016: ore de recapitulare; 

 - 19  sept. - 23  sept. 2016: aplicarea testelor iniţiale; 

 - 26 sept - 6 oct. 2016: evaluarea testelor, interpretarea rezultatelor evaluării iniţiale, 

identificarea dificultăţilor  întâlnite, stabilirea  planurilor individualizate de învăţare; 

 - 10 – 14 oct. 2016: comunicarea rezultatelor elevilor  şi părinţilor (în cadrul şedinţei cu 

părinţii); 

 - 17 – 21  oct. 2016: întocmire raport; 

Testele iniţiale au fost concepute în urma unei dezbateri în cadrul comisiei, având ca reper 

modelul elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, pe  discipline: limba şi 

literatura română, limba engleză şi limba franceză. Au fost aplicate unui număr de 751 de elevi. 

Limba şi literatura română 

La disciplina limba şi literatura română testele iniţiale au fost aplicate unui numar de 277 de elevi din 

clasele de gimnaziu . 

Competenţele urmărite au fost:  

1. Utilizarea vocabularului limbii române; 

2. Utilizarea regulilor de fonetică, ortografie şi punctuaţie; 

3. Utilizarea claselor morfologice; 

4. Utilizarea sintaxei limbii române; 

5. Utilizarea cunoştinţelor de teoria literaturii; 

6. Utilizarea informaţiilor cultural de specialitate; 

7. Înţelegerea mesajului scris;  

8. Redactare de texte diverse; 

9. Utilizarea textului dat pentru exprimarea unei opinii personale 

 

Rezultatele au fost următoarele:  

 

Nr. 

Crt. 

Prof. Clasa 

Nr. elevi  

Note Media 

< 5 5 - 5,99 6-6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 Lb. română 

1 Coman L. VA -24 5 1 - 5 9 4 - 7,42 

2  Jalbă E. VB - 25 1 2 3 6 7 6 - 7,54 

3  Coman L    VC - 23 4 2 1 1 6 9 - 7,12 
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4 Jalbă E.  VIA - 30 2 4 6 8 7 3 - 7,02 

5 Coman L    VI B -30 8 5 5 6 3 3 - 5,93 

6 Coman L    VI C -32 - 1 2 7 16 6 - 8,12 

7 Jalbă E  VIIA - 26 2 5 3 5 6 5 - 6,46 

8 Coman L VIIB -23 - 2 2 8 9 2 - 7,62 

9 Mustață T. VII C- 22 6 2 4 4 2 3 1 6,18 

10 Terchi L. VIII A-20 4 4 3 4 3 2 - 5,82 

11 Jalbă E VIII B-22 - 2 3 5 6 6 - 7,66 

 

Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina Limba şi literatura română de către 

elevii claselor V-VIII permite descrierea problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii în  

ciclul gimnazial dar şi reliefarea succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din 

lucrările supuse analizei. 

S-au constatat următoarele dificultăţi: 

1.Greşeli numeroase de ortografie şi de punctuaţie ( nu sesizează rolul semnelor de ortografie 

şi de punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă / adecvată a acestora); 

2.Absenţa unui vocabular bogat şi nuanţat; 

3. Confuzia între valori morfologice şi funcţii sintactice; 

4.Exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată a ideilor; 

5.Cunoaşterea insuficientă a mijloacelor interne de îmbogăţire a vocabularului şi a noţiunilor 

de fonetică; 

6. Dificultăţi în comentarea unor grupaje de versuri şi a unor figuri de stil; 

7. Redactarea defectuoasă a textelor creative, nerespectând structura specifică; 

8. Înţelegerea superficială a mesajelor textului. 

 

Plan de măsuri şi activităţi: 

Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a activităţilor care trebuie 

organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se ajunge la standardele de performanţă 

urmărite. 

 

Activităţi propuse pentru remedierea deficienţelor: 

- Dictări la clasele a V -a; 

- Exerciţii de utilizare corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie; 

- Exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care să utilizeze ortograme; 

- Exerciţii de redactare de texte în contexte şi în scopuri variate; 

- Exerciţii de utilizare a sinonimelor, antonimelor, omonimelor în contexte date; alcătuirea unor 

familii lexicale sau a unor câmpuri lexico-semantice; 

- Exerciţii de utilizare corectă, în textul oral, a limbii literare; 

- Activităţi de scriere imaginativă care să valorifice creativitatea elevilor; activităţi de scriere 

reflexivă (jurnal, relatarea unor fapte şi întâmplări) în care să-şi expună opiniile/sentimentele; 

- Exerciţii de redactare a unor descrieri de tip tablou şi de tip portret; sau dialogate; exerciţii 

descriere imaginativă, compuneri libere; 

- Exerciţii de lectură cu explicarea mesajului textului. 

De asemenea, membrii comisiei îşi propun remedierea deficienţelor şi prin realizarea unui 

dosar individual, cu tipuri de exerciţii şi eseuri, focalizate pe problemele constatate, prin utilizarea 

cărora  să se poată dezvolta performanţa elevului. 

 

Limba engleză 

La disciplina limba engleză testele iniţiale au fost aplicate unui numar de 269 de elevi din 

clasele de gimnaziu . 

Competenţele urmărite au fost:  
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1. Utilizarea unui lexic bogat al limbii engleze; 

2. Utilizarea corecta a regulilor de scriere în limba engleză; 

3. Utilizarea normelor de sintaxa a limbii engleze; 

4. Utilizarea informațiilor culturale din  perimetrul anglo-saxon; 

5. Întelegerea mesajului scris; 

6. Redactarea de texte informale/formale. 

 

Obiectivele urmărite au fost: 

- Să identifice sensul cuvintelor  și să le foloseasca corect în texte; 

- Să utilizeze corect timpurile Present Simple și Present Continuous; 

- Să utilizeze corect forma de plural a substantivelor; 

- Sănumească elemente ale diferitelor câmpuri lexicale; 

- Să formuleze dialoguri pe baza expresiilor  de salut;  

- Să foloseasca diferite forme de negativ a diverselor timpuri verbale; 

- Să traducă din română-engleză, engleză-română; 

- Să utilizeze antonime, sinonime specifice lexicului limbii engleze; 

 

Rezultatele au fost următoarele: 

 
Nr. 

Crt. 

Prof. Clasa 

Nr. elevi  

Note Media 

< 5 5 - 5,99 6-6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 Lb. engleză 

1   Ursache M VA -24 3 4 4 7 2 3 1 6,92 

2 Ursache M VB - 25 3 3 5 7 3 3 1 7,01 

3 Chijăr A VC - 22 5 8 5 2 2 - - 5,24 

4 Ursache M VI A-30 1 4 5 9 7 4 - 7,05 

5 Chijăr A. VI B- 29 8 3 9 3 1 2 3 5,81 

6 Chijăr A VIC -28 4 7 13 2 - 2 - 5,59 

7 Ursache M VIIA -26 2 4 4 6 4 5 1 7,24 

8 Ursache M VIIB - 23 1 3 3 6 5 4 1 7,14 

9 Chijăr A. VII C - 21 13 3 2 2 1 - - 4,20 

10 Chijăr A. VIII A-19 8 6 2 1 1 - - 4,48 

11 Ursache M. VIII B-22 - 2 3 4 6 6 1 8,27 

 

 

Plan de măsuri și activități 

În vederea redresării situației unor elevi cu rezultate slabe și a motivării în continuare a celor 

cu rezultate bune și foarte bune, evaluările inițiale au fost discutate, rezultatele fiind aduse la 

cunoștința elevilor, a părinților și a conducerii școlii, pentru a fi centralizate. 

În urma testelor inițiale, cu bareme de corectare riguros stabilite și cunoscute de către elevi, s-

au constatat următoarele: 

 

 La clasa a V-a  faptul că elevii provin din școli diferite, din medii educaționale diverse și 

metode de predare neomogene, a făcut ca rezultatele să fie mai mici. Elevii au potențial 

ridicat, dar este nevoie să se lucreze mai mult, în special pentru omogenizarea nivelului de 

cunoștințe. 

Măsuri 

- Se vor recapitula structurile gramaticale, cu precădere verbul; 

- Se vor efectua redactări, dictări și exerciții variate; 

 La clasa a VI-a  rezultatele au fost mai bune, clasa este omogenă, media pe clasă este mai 

ridicată. Cu toate acestea, s-au constatat oarecare dificultăți în exprimarea scrisă, greșeli de 

ortografie, confuzii gramaticale, lexic slab explorat. 

Măsuri 

- Se vor continua dictările și redactarea pe teme diverse; 
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- Se vor recapitula și exploata unele probleme de gramatică; 

 La clasa a VII-a rezultatele au fost foarte bune deoarece elevii dau dovadă de un real 

interes față de limba engleză, față de cultura acestui popor și dovedesc cunoștințe bogate de 

lexic și de gramatică. 

Măsuri 

- Se  vor redacta mai multe texte narative și descriptive. 

 La clasa aVIII-a au fost de asemenea  bune, elevii dând dovadă de cunoștințe bogate de 

limba engleză. Cu toate acestea, s-au mai înregistrat erori la conjugarea verbelor, la 

utilizarea pronumelor interogative precum și mici lacune de vocabular. 

Măsuri 

- Se vor recapitula timpurile verbale; 

- Se vor exersa formele interogative; 

- Se va folosi lexicul in situații diverse de comunicare; 

- Se vor redacta texte pe teme variate. 

Limba franceză 
La disciplina limba franceză testele iniţiale au fost aplicate unui număr de  153 de elevi din 

clasele de gimnaziu.  

 

Competenţele urmărite au fost:  
1. Utilizarea vocabularului limbii franceze; 

2. Utilizarea regulilor de fonetică, ortografie şi punctuaţie prin exercitiu; 

3. Utilizarea notiunilor de morfologie si sintaxa; 

5. Utilizarea informaţiilor  de limbă, cultură şi civilizaţie  franceză; 

6. Înţelegerea mesajului scris prin raspunsuri,informatii esentiale dintr-un text scurt; 

7. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa prin redactarea de texte; 

8. Utilizarea textului dat pentru exprimarea unei opinii personale; 

 

Rezultatele au fost următoarele: 

Nr. 

Crt. 

Prof. Clasa 

Nr. elevi  

Note Media 

< 5 5 - 5,99 6-6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 Lb. franceză 

1 Onica I. VIA - 30 4 9 6 4 3 3 1 5,12 

2 Onica I. VIB - 30 4 3 5 5 6 6 1 7,42 

3 Onica I. VIC - 32 1 2 7 8 7 6 1 7,90 

4 Onica I. VIIA - 26 - 3 5 5 6 5 1 7,18 

5 Onica I. VIIB - 23 - 2 3 4 10 3 1 7,00, 

6 Onica I. VIIC - 22 2 4 3 3 8 2 - 5,30 

7 Onica I. VIII A- 20 1 2 4 4 5 3 1 7,20 

8 Onica I. VIIIB - 22 - 2 2 3 7 6 2 7,88 

 

Notă: Clasele  a V-a A, B, C fiind anul I de studiu nu au susținut test inițial. 

Din analiza rezultatelor şi din discuţiile purtate la nivelul catedrelor de limbi au rezultat 

următoarele concluzii: 

 elevii înţeleg global un text la prima vedere; 

 apar diferenţe între nivelul de competenţe al claselor paralele la care predă acelaşi profesor; 

 ştiu să rezume şi să extragă ideile principale; 

 nu şi-au însuşit în totalitate cunoştinţele de vocabular si gramatică ; 

 nu ştiu să redacteze un text şi să se încadreze în cerinţe. 

 Dificultati in utilizarea timpurilor verbale invatate;  

În urma acestor rezultate se impun următoarele măsuri: 

 exerciţii de pronunţie corectă; 
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 controlul şi îndrumarea ritmică a elevilor; 

 folosirea dicţionarelor şi a auxiliarelor în învăţare; 

 insistarea pe teme de redactare şi exprimare liberă; 

 îndrumarea şi controlul atent şi permanent al temelor elevilor; 

 respectarea ritmului individual de învăţare şi ierarhizarea sarcinilor de lucru; 

 activizarea vocabularului elevilor prin lectură; 

 alternarea predării unitare cu cea diferenţiată. 

 

În urma analizei comparative a rezultatelor  testelor iniţiale şi  a tezelor de la clasele din 

încadrearea celor patru profesori de limba şi literatura română s-a constat un progres evident. 

Profesorii de limba română au organizat ore de pregătire suplimentară, în afara orelor de curs, 

atât cu elevii capabili de performanţă, cât şi cu cei care au  întâmpinat dificultăţi în învăţare sau au 

avut nevoie de clarificarea unor noţiuni. O atenție deosebită a fost acordată elevilor din clasele a VI-a 

şi a VIII –a  în vederea pregătirii lor pentru Evaluarea Națională - 2017. 

Elevii ar fi trebuit să fie  familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de 

a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă. Din păcate, însă și  în sem. I al 

acestui an activitatea bibliotecii şcolii noastre  a fost complet sistată negăsindu-se o soluţie  de 

redeschidere a acesteia.  

În baza Planului managerial al Comisiei metodice pentru anul şcolar 2016-2017, materializat în 

Programul de activităţi al Comisiei, toate activitățile s-au desfășurat conform calendarului 

  În data de 25 septembrie 2016 de  “Ziua Europeană a Limbilor Străine” s-au desfăşurat diferite 

activităţi coordonate de prof. Ursache, M., Chijăr A. şi Onica I. 

  Au fost identificaţi elevii capabili de performanţă pentru care s-a stabilit un program de pregătire a 

acestora,  li s-au elaborat programe de pregătire pentru  elevii de clasa a VI –a şi a VIII –a în vederea 

susţinerii examenului de Evaluare Naţională, 2017. 

  Tot în luna octombrie, 2016 s-a dezbătut în comisie tema „Iorgu Iordan – un professor model”. 

Acest prilej a dus la desfăşurarea  unor  activităţi extracurriculare dedicate patronului spiritual al şcolii și 

la nivelul claselor din catedra de limba și literatura română– moment artistic / dramatizare, Prof. Jalbă E.; 

„Iorgu Iordan ne-a învăţat să vorbim româneşte” -    Concurs - Clasa a V –a B, prof. Jalbă E. 

  Elevii şcolii sub îndrumarea prof. Jalbă E. au participat la concursul „Când vioarele tăcură, poezia 

lui răsună” – 15. 10. 2017,  concurs de creaţie  literară în parteneriat cu Biblioteca “Ştefan Petică”, din 

Tecuci şi  s-au obţinut  următoarele premii:  Premiul special – proză –eleva Onica Andreea din clasa a VI 

-a A; Premiul I – proză – elevul Avram Robert din clasa a VI -a A; Premiul III – poezie – eleva Neagu 

Cristina din clasa a V -a B, Mențiune specială - poezie eleva Onica Andreea clasa a VI –a A; Mențiune  -  

proză  – trei elevi (1 clasa a VI –a și doi elevi clasa aV-a B).  

  Tot în luna octombrie 2016 Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”,  din Tecuci a lansat Revista 

literară „Muguri de lumină” în care se regăsesc: „Cuvânt introductiv” – prof. Jalbă E.  și lucrări ale 

elevilor școlii, membri ai „Cenaclului  literar pentru copii şi tineret Ştefan Petică - 2007”. 

  În ultima sâmbătă a fiecărei luni  elevii claselor  a V –a B și a VI-a A,  îndrumați de prof. Jalbă E 

au participat  la ședințele „Cenaclului  literar pentru copii şi tineret Ştefan Petică - 2007”, desfășurate  la 

Biblioteca Municipală, Tecuci. 

La 12 noiembrie 2016, profesorii de limba şi literatura română au participat la întrunirea 

semestrială a Cercului Metodic Nr.8, desfăşurat la Școala Gimnazială Umbrărești Vale ,   cu tema 

„Dezvoltarea competenței de comunicare orală / scrisă în pregătirea elevilor pentru Evaluarea 

Națională”. Activitatea Cercului, la care a fost prezentă și doamna Inspector Nistor Daniela, a fost 

coordonată de Prof. Jalbă E.  

 Elevii tuturor claselor, sub îndrumarea profesorilor de limba engleză, prof. Ursache Monica și 

prof. Chijăr Andreea au celebrat  „Halloween”, 12. 11. 2016 prin realizarea de postere, confecţionarea 

de obiecte specifice acestei sărbători şi organizarea unui carnaval, la care au fost prezenți toți membrii 

comisiei. 
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În perioada 14 – 18 noiembrie 2016 - Săptămâna Educaţiei Globale a fost implementat 

proiectul de voluntariat 2016 - 2017 „Împreună putem schimba lumea!” desfășurat  în parteneriat cu 

Școala Generală „Constantin Păunescu” din Tecuci– Prof. Jalbă Ecaterina -  iniţiator şi coordonator 

proiect şi Cons. Ed. Prof. Ursache Monica – coordonator. În urma desfășurării activității „Copacul 

prieteniei” cei doi profesori au primit Diplome de Excelență. 

În luna noiembrie 2016  a avut loc Concurs National „Eurojunior- English my love”,  

desfășurat în școală,  organizat și coordonat de prof. Ursache M și prof. Chijăr A., care au fost și 

evaluatori. Conform baremului s-au obținut următoarele rezultate:  

Prof. Ursache M. : 

Premiul I National – 19 elevi 

Premiul al II-lea National – 4 elevi 

Premiul a III lea Național – 1 elev. 

Prof. Chijăr Andreea:  

Premiul  I National -  11 elevi;  

Premiul II Național – 6 elevi;  

Premiul a III lea Național – 5 elevi 

În noiembrie 2016 - Cerc pedagogic „Programa adaptată de Curriculum pentru elevii cu CES la 

limbi moderne. Evaluarea formativă a competentelor orale și scrise în ora de limba engleză și 

franceză”,  la care au participat toți profesorii din încadrare. 

  Prof. Jalbă E. a organizat la Casa de cultură din Tecuci cu elevii claselor a V –a B și a VI –a A  o 

dramatizare după „Cântarea României” de Alecu Russo, având ca temă  „1 Decembrie  - o Românie 

unită”. 

La 19 decembrie 2016 a fost organizată (prof. Jalbă E., prof. Coman L., prof. Terchi L.) Olimpiada 

de limbă, literatură şi comunicare - etapa  pe şcoală. În urma evaluării lucrărilor de către cele trei cadre 

didactice s-au calificat la etapa locală un nr. de  26 elevi, astfel: Prof. Jalbă E. – 13 elevi şi  Prof. Coman L. - 

13 elevi. 

În cadrul Asociației Generale a Cadrelor Didactice din România „Dăscălimea Română” în 

perioada 5 - 15.12.2016, s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Iorgu Iordan  Programul  de formare 

continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal în învățământul preuniversitar”, acreditat de 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Ordinul nr. 4623/27.07.2015 ( categoria 2 

și tipuri de competențe a) / 15 credite profesionale transferabile / 60 h)  - formator și evaluator - prof. 

Jalbă E.   

Prof. Jalbă E. a participat la activități de Voluntariat județean, național și internațional prin 

activități derulate de asociație, a participat la proiectul național „Școala românească între deziderat și 

realizare și  la Colecta de carte „Dar de suflet” 2016 – 2017.  

Tot în luna decembrie 2016,  elevii claselor a V-a B, a VI-a A, a VII-a A și a VIII-a B au participat 

la concursul de creație  cu tema „Magia iernii”, în cadrul proiectului educational national „Tradiții și 

obiceiuri de iarnă la români”, organizat de editura D,ART, în parteneriat cu revista ”Educația face diferența” 

– prof. Jalbă E. – organizator și evaluator. S-au obținut următoarele premii: Premiul I – 11 elevi; Premiul II 

– 6 elevi; Premiu III – 5 elevi; Mențiuni – 2 elevi. 

Prof. Jalbă E. a participat  la Simpozionului Național: „Tradiții și obiceiuri de iarnă la români”  cu 

lucrarea  „Ecoul colindelor tradiționale românești în sufletele elevilor și ale părinților”, iar eleva Handuc 

Oana Andrada din Clasa a V-a B a participat cu lucrarea „Crăciunul – Bucurie divină”. 

Profesor Chijăr Andreea a organizat și coordonat elevii clasei a V-a C  cu activitatea – „Scrisoarea 

buclucașă” – dramatizare. 
Prof. Jalbă E. a participat la Simpozionul Național sub titlul: ,,Parteneriatul  Școală – Familie – 

Comunitate – prin tradiții spre viitor”, în cadrul  Proiectului Național „Nașterea Domnului – 

Renașterea Bucuriei” - Iași, ediția VI, cu următoarele  lucrări: „Familia – factor de educație religios-

morală a copiilor” și „Sărbătoarea Nașterii Domnului  în colindele tradiționale românești” la secțiunea 

,,Parteneriatul  Școală – Familie – Comunitate – prin tradiții spre viitor” și la secțiunea  „Crăciunul de 

altădată în cuvinte și imagini‟‟ cu lucrarea: „Obiceiuri de Anul Nou. Jienii”. Toate lucrările vor fi 
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publicate într-un CD cu  ISBN. În cadrul aceluiași proiect au participat cu creații pentru secțiunea  

Revista „Crăciunul văzut prin ochi de copil” – nr.4 și elevii: Handuc Oana Andrada, clasa a VI-a A - 

Crăciunul bucurie divină…; Avram Robert, clasa a VI-a A – Fanteziile iernii; Caraiman Raluca, clasa 

a VI-a A – Noapte de Ajun; Onica Andreea, clasa a VI-a A – Plugușorul; Caraiman Ana, clasa a VII-a 

A –  Dragă Moșule; Andrei Ana, clasa a VII-a A –  În așteptarea lui Moș Crăciun. Lucrările elevilor 

vor fi publicate într-un CD cu ISSN (Revistă) 
Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun elevii clasei a V–a B, sub îndrumarea prof. Jalbă E. au susţinut 

în Sala de festivităţi a şcolii activitatea extracurriculară: „Crăciunul – Poartă către cer” Colinde / 

obiceiuri   la care au participat cadre didactice şi părinţi.  
  În ziua de 13 ianuarie 2017,  cu prilejul sărbătoririi a 157 de ani de la naşterea poetului Mihai 

Eminescu, elevii claselor a VI –a A și a VII –a A sub îndrumarea prof. Jalbă E. au participat cu recitări  la 

manifestările acestui eveniment, organizat la Casa de cultură, Tecuci.  

     De asemenea activităţi au fost desfăşurate şi în şcoală la nivelul catedrei sub genericul „Mihai 

Eminescu – singur în castelul nemuririi”.  

În data de 20 ianuarie 2017 s-a desfăşurat Concursul de lecură  „ComPer - Limbă şi comunicare” - 

etapa I, la care au participat 67 de elevi pregătiţi de prof. Jalbă E. obţinând următoarele premii: Premiul I - 

39 elevi ; Premiul II – 21  elevi; Premiul III – 6  elevi; Mențiune – 1 elev. Evaluatori: Prof. Coman Laura 

și prof. Terchi Luciana. 

Sâmbătă, 21 ianuarie 2017 prof. Jalbă Ecaterina a participat la Simpozionul „Mihai Eminesu – 

167 de ani de la naștere„  desfășurat la Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” din Tecuci 

La 29 ianuarie  2017 s-a desfăşurat Olimpiada  „Lectura ca abilitate de viaţă” - faza judeţeană 

unde au participat un nr. de 5 elevi, coordonaţi de prof. Jalbă Ecaterina. 

 În  30  ianuarie 2017  prof. Coman Laura.  a prezentat o lecţie deschisă la clasa a V-a C cu tema  

„Verbul” . În continuarea lecţiei s-a prezentat de către  prof. Jalbă E.   referatul cu tema: „Comunicarea în 

limba română - un imperativ al învățământului modern”. 

Pe data de 3. 02. 2017 a avut loc concursul „Sunt talentat”, testarea competențelor de limba 

engleză la care au participat elevii  clasei a V-a C – organizator prof. Chijăr Andreea: 2 elevii – 

Premiul I; 9 elevi – Premiul II; 4 elevi – Premiul III; 3 elevi – Mențiune.  

În cadrul comisiei au fost propuse opţionale  pentru anul şcolar 2017 – 2018: „Lectura ca abilitate 

de viaţă”, la clasa a VI –a B  și „Reading and writing in English”, clasele a VI-a A și a VI-a C,  validate la 

nivelul claselor și aprobate de Comisia de curriculum. Tot în cadrul comisiei s-a discutat Tematica 

activităților Comisiei metodice pentru semestrul al II –lea, Noul Plan cadru al disciplinei Limba și 

literatura română și s-au făcut propuneri  de activități pentru  Școala altfel „Să știi mai multe, să fii mai 

bun!, iunie 2017 

 În luna februarie s-au desfăşurat activităţi practice dedicate Valentine's day  sub îndrumarea prof.  

Prof. Ursache M. şi  prof. Chijăr A. 

  Francofonia în lume. Sărbătorirea Zilei Francofoniei: - Prof. de lb. franceză: Prof. Onica Iulia 

În 11  martie  2017 s-a desfăşurat Olimpiada de limba şi literatura română - etapa judeţeană la care 

au participat 11  elevi. 

      Activităţi dedicate Mamei: Mama – ființa cea mai dragă - activități extracurriculare dedicate zilei de 8 

Martie - toţi prof. membri ai Comisiei metodice. 

Concursul ComPer Comunicare - etapa a II-a: 30. 03.  2017:  Total =70 elevi.  S-au obţinut 

următoarele premii: Premiul I = 15 elevi; Premiul II = 27 elevi; Premiul III = 19 elevi; Menţiuni = 7 elevi; 

Calificaţi la Etapa Naţională = 29 elevi, organizator: prof. Jalbă E. 

Concurs Lb. engleză „Open Doors For Future” – la care au participat  31 de elevi (10 elevi – clasa a 

V-a A; 5 elevi clasa a V –a B; 11 elevi clasa a VI -a A; 5 elevi clasa a VII –a A; 5 elevi clasa a VII –a B și 5 

elevi clasa a VIII –a B) pregătiți de prof. Ursache Monica  și  7 elevi claaa a V –a C,  4 elevi clasa a VI –a C, 

5 elevi clasa a VI-a B, 2 elevi clasa a VII –aC, 3 elevi clasa a VIII-a A,  pentru a participa  la etapa regională 

din luna Mai 2017. 

Rezultate – prof.  Ursache Monica: Clasele a V –a A și B: Premiul I = 7 elevi, Premiul al II-lea = 4 

elevi și premiul al III-lea =4 elevi; C 
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În data de 06. 04. 2017 a avut loc la  Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Tecuci,  Cercul metodic 

de Limba engleză / Limba franceză. 
În cadrul comisiei  din data de  10 aprilie a.c.  a avut loc dezbaterea  „Lucrări lexicografice (dicţionarele) 

– ca auxiliare didactice obligatorii la orele de curs şi în pregătirea individuală a elevilor” 
În luna mai 2017, la propunerea membrilor Comisiei metodice  s-au desfășurat activități de 

promovare a exemplelor de bună practică  desfășurate la clasă: referate, lecții demonstrative, softuri 

educaționale sub titlul: „Dascălul  - promotor al    sistemului de valori”. 

La 13 mai 2017 s-a desfășurat Cercul Pedagogic la Limba și literatura română pe  semestrul al doilea  

- Școala Gimnazială  Liești 1 cu tema:   „Tipuri de itemi și strategii didactice adecvate înțelegerii textului 

literar / nonliterar”. 

Concursul ComPer Comunicare - Etapa Naţională: 25 Mai  2017:  Total = 29 elevi. S-au obţinut 

următoarele premii:  Premiul I =  29 elevi: 9 elevi = 95 p și 20 elevi =100;  La acest concurs Prof. Jalbă 

Ecaterina a primit diploma ”Profesorul anului”:  

Lecţie demonstrativă: „Diversitatea materialelor de predare / învățare în timpul orelor de limbi 

moderne ” – Prof. Ursache Monica; Prof. Chijăr Andreea;  Referat: „Teaching and Learning – 

Made easy and enjoyable” – Prof. Ursache Monica. 

9 Mai 2017  - „Pași siguri către Europa” – Activităţi extracurriculare la care au participat elevi 

sub îndrumarea cadrelelor didactice  din cadrul comisiei.  

1 Iunie 2017 - Zâmbet de copil - Activităţi extracurriculare la care au participat elevi sub 

îndrumarea cadrelelor didactice  din cadrul comisiei.  

Analiza activităților din programul Școala altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun!", săptămâna   

29 mai - 2 iunie 2017 (Activităţi extracurriculare) – toți membrii comisiei .  

Analiza activităţilor din programul numit „Să ştii mai multe, să fii mai bun!", săptămâna 29 mai 

- 2 iunie 2017 (Activităţi extracurriculare) – toți membrii comisiei. 

În perioadele 09 04.  - 17. 05. 2017; 22. 05. - 31. 05. 2017 și 06. 06. - 14. 06. 2017  prof. Jalbă 

Ecaterina, în calitate de formator al Asociației Generale a Cadrelor Didactice din România 

„Dăscălimea Română”, a derulat la Școala Gimnazială ,,Iorgu Iordan”, Tecuci,  Programul de 

Formare Continuă ,,Jocul didactic de la formal la nonformal, în învățământul preuniversitar”, 

acreditat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, având 15 credite profesionale transferabile / 

60 h), la care au participat cadre didactice din Tecuci și de la școlile din localitățile apropiate, 

distribuite  pe grupe a câte   25 de cadre în fiecare grupă.  

Au fost efectuate ore de asistenţă, inspecţii curente pentru acordarea gradelor didactice de către 

metodist, prof. Jalbă Ecaterina conform graficului trimis de ISJ Galaţi. 

Profesorii de limba şi literatura română au efectuat  ore de pregătire suplimentară cu elevii 

claselor a-VIII-a în vederea pregătirii  examenului de Evaluare Naţională, în fiecare săptămână,  

Periodic membrii comisiei au elaborat şi aplicat teste formative, de progres şi sumative, la 

fiecare unitate de învăţare, evaluând constant nivelul de prăgătire al elevilor, stabilind măsuri de 

ameliorare în consolidarea cunoştinţelor. 

 

Analiza SWOT a Comisiei metodice „Limbă şi Comunicare”: 

 

 

PUNCTE TARI 

 

 planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin 

valorificarea programei de specialitate; 

 toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină 

de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate 

pe unităţi de învăţare, dovedind cunoaşterea în profunzime a 

programele şcolare; 

 judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare; 

 

PUNCTE SLABE 

 

 accentul scăzut pus pe 

lucru diferențiat la 

clasă în funcție de 

nivelul de performanță 

al fiecărui elev. 
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  relaţia profesor - elev a fost corectă şi principială; 

 disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar, atât 

cu elevii capabili de performanţă cât şi cu cei care întâmpină 

dificultăți în învățare; 

 prezenţa  unui CDȘ la  limba română. 

 UtilizareaTIC în activitatea de predare. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 prestigiul în continuă creştere de care se bucură şcoala noastră 

în acest moment; 

 o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă 

şi susţinerea părinţilor acestora; 

 buna colaborare cu celelalte şcoli din oraş. 

 

 

AMENINȚĂRI 

 numărul de ore tot mai 

redus, cauzat de 

scăderea numărului de 

elevi (scăderea 

populației școlare la 

nivelul orașului). 

 

 

Rezultate obținute la Evaluarea Națională, iunie 2017 la Clasa a VIII -a: 

 

Clasa /Nr. 

elevi 

Note cuprinse între  

 1  - 

1,99 

2  - 

2,99 

3  - 

3,99 

4  - 

4,99 

5  - 

5,99 

6  - 

6,99 

7  - 

7,99 

8  - 

8,99 

9  - 

9,99 

10 Media 

VIII A/21 

TERCHI L. 

- 1 1 3 3 2 3 4 4 - 6,91 

VIII B/24 

Jalba E. 

- - - - - - 2 6 16 - 9,13 

Nr. Note / 

45 

 1 1 3 3 2 5 10 20   

5 (        %) 10 (      %) 30 (            %)        % 

 

Analiza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională de către elevii claselor a VIII-a permite 

descrierea detaliată a problemelor şi a dificultăţilor cu care se confruntă elevii, dar şi reliefarea 

succintă a punctelor tari şi slabe ale acestora: 
 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 cunoaşterea aprofundată a elementelor 

de fonetică, vocabular şi semantică; 

 identificarea relativ corectă a părţilor de 

vorbire şi a părţilor de propoziţie şi 

discriminarea acestora;  

  identificarea corectă modurilor de 

expunere prezente într-un text dat / 

citat–naraţiunea, descrierea, dialogul, 

monologul;  

  formularea corectă a ideilor principale 

dintr-un text sau de redactare a unei 

 probleme de ortografie şi punctuaţie;    

  însuşirea precară a elementelor de fonetică şi 

vocabular  

 dificultăţi de identificare a părţilor de vorbire şi 

a părţilor de propoziţie  şi de discriminare a 

acestora; 

 dificultăţi de exprimare corectă, coerentă, 

expresivă şi adecvată diferitelor tipuri de texte 

pe care trebuie să le redacteze; 

 dificultăţi de identificare a valorii expresive şi 

a semnificaţiei unor figuri de stil din textele 
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compuneri  

  redactarea corectă a unei creaţii 

personale pornind de la textul dat;  

 identificarea noţiunilor literare pe 

diverse fragmente de texte literare;   

 identificarea corectă a procedeelor de 

expresivitate artistică; 

literare; 

 probleme de comentare/ interpretare sumară a 

unor secvenţe textuale; 

 însuşirea mai puţin temeinică a structurii şi a 

tehnicii de redactare a compunerilor narative, 

descriptive şi dialogate; 

 dificultăţi de exprimare a unui punct de vedere 

argumentat sau a propriei opinii în raport cu o 

temă dată; 

 dificultăţi de integrare adecvată a unor 

argumente în exprimarea unui punct de vedere; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 promovarea cu succes a evaluărilor 

interne şi externe de pe parcursul 

actualului an şcolar;  

  finalizarea cu succes a anului şcolar şi 

a ciclului gimnazial;   

 posibilitatea de a continua studiile la un 

liceu în funcţie de profilul intelectual al 

elevului şi de rezultatele sale din ciclul 

gimnazial;  

  posibilitatea integrării active, 

responsabile şi competente în societate 

şi pe piaţa muncii, şi chiar realizarea 

unei cariere de succes; 

 

 reducerea şi / sau absenţa perspectivelor 

educaţionale ulterioare şi abandonul şcolar; 

 imposibilitatea integrării active, responsabile şi 

competente în societate şi pe piaţa muncii şi 

marginalizarea socială şi profesională; 

Întocmit  responsabil comisie, 

Prof. Jalbă Ecaterina 
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ANEXA 4 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICA,, MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE’’ 

AN ŞCOLAR 2016 – 2017 
 

 

            În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale în sistemul 

educaţional, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a 

măsurilor ce se impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea în procesul instructiv-

educativ. 

         În anul semestrul I al anului şcolar 2016-2017, Comisia Metodică “Matematică și Științe”decizia 

nr………../………..2016 şi-a desfăşurat activitatea conform programelor de specialitate şi a 

planificărilor calendaristice individuale, documente vizate şi aprobate de către responsabilul comisiei 

metodice și directorul instituţiei . 

1. MANAGEMENTUL ARIEI CURRICULARE 

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, comisia metodică 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 atât la clasă dar și în pregătirea 

suplimentară a elevilor pentru Evaluare Națională 2017 cls a VI-a,a-VIII-a,olimpiade,concursuri; 

            Februarie 2017 - Simularea Evaluării Naţionale, clasa a VIII-a – la nivel naţional 

            Martie – Iunie -  Simularea Evaluării Naţionale, clasa a VIII-a – la nivelul şcolii 

            Iunie – Evaluarea Naţională clasa a VI-a – corectare, completarea fişelor individuale 

 Prof.Matei Dragomir Dumitra -  matematică  

            Prof.Badiu Mirela – matematică 

            Prof.Croitoru Mihaela – fizică-chimie 

            Prof.Babeș Cristinel - biologie 

            Prof.Pasat Iulia – fizică  

            Prof.Eșanu Nicuța – educație tehnologică  

            Prof.Melinte Cornelia – educație tehnologică 

            Prof.Rusu Cristinel - TIC 

 -susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 -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. 

         Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului gimnazial s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a 

conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de 

MENCS,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

       Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire suplimentară, 

discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate 
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pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura 

dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

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

mecanismelor intelectuale ale acestora, cadrele didactice au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

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

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

problematice. 

În lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii 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 cadru didactic a elaborat teste de evaluare (predicativă, formativă şi sumativă), fiind 

însoţite de descriptorii de performanţă. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele 

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

 

2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

La şedinţele cu părinţii fiecare cadru didactic a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor şi 

elevilor, aceştia optând pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor.     

Cadrele didactice şi-au ales disciplinele opţionale în funcţie de propunerea părinţilor, dar  şi de 

necesesităţile copiilor  şi  au respectat planificarea calendaristică. 

Prezentare,aprobare discipline opționale V-VIII an școlar 2017-2018. 

- Matematica între joc și știință – Prof.Matei Dragomir Dumitra și prof.Badiu Mirela 

- Educație pentru sănătate – Prof.Babeș Relu Cristinel 

- Tehnologia informației și comunicării – Prof. Rusu Cristian 

Au fost mediatizate disciplinele opționale la fiecare clasă. 

 

3. ACTIVITĂŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

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. 

 Toți membrii comisiei s-au  implicat în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua 

Educației ,Săptămâna Fructelor și legumelor,  Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului,  fiecare 

membru al comisiei au organizat activităţi în maniera proprie. 

În anul şcolar 2016-2017, catedra de matematică, reprezentată de doamnele profesoare Matei 

Dragomir Dumitra, Badiu Mirela au participat la: 

-Concursul Miniolimpiada Hogaș, organizat de Colegiul Naţional Calistrat Hogaș Tecuci,cu 22 elevi 

de la clasele a V –VIII,obținând rezultate foarte bune astfel: 

Premiul I – Cojocariu Andrei,Bordeiu Alexandru; 

Premiul II – Angheluță Ana Maria,Gulap Andra; 

Premiul III – Ambrozie Alexandru,Apăvăloaie Cristina,Negruț Dan; 

Mențiune – Dragu Ciprian,Bănuță Bogdan,Bardaș Cosmin,Panaitiu Bogdan,Lazăr Alexandru,Ojog 

Irina, 

                    Resmeriță Diana 

 Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de Matematică, faza pe şcoală pentru selecția elevilor 

pentru faza superioară; 

 Desfăşurarea de ore suplimentare cu elevii claselor a VI a,a VIII-a  pentru de Evaluare 

Naţională; 
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  „Învaţă să fii solidar” – activitate desfăşurată în cadrul acţiunii „Săptămâna legumelor şi a 

fructelor donate”, din programul SNAC a şcolii;  

 Implicare în activitatea de voluntariat pentru elevii de la Școala Gimnazială Poiana – toate 

clasele 

  Activități în cadrul proiectului ”Dă-mi mâna prietene” în parteneriat cu Școala Gimnazială 

Brăhășești;  

  „Balul bobocilor”           

   Membrii comisiei s-au implicat activ în desfășurarea activităților extracurriculare din cadrul 

săptămânii    29.05 - 02.06.2017 Școala altfel:Să știi mai multe,să fii mai bun!”propunând activități 

diverse și atractive: 

excursii,concursuri,vizite,târgul de ofertă educațională CARIERA 2017,vizionare film,plantare 

flori,activități de voluntariat; 

 

Olimpiade/Concursuri şcolare: 

 

 Olimpiada de matematică – faza locală:  

- ore de pregătire cu elevii pentru obţinerea de rezultate; 

- participare cu aprox. 30 elevi  

- corectare; 

                                                 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

Evidenţiem consecvenţa profesorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

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

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

actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, 

competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

 

          MATEMATICA și ȘTIINȚELE NATURII cls a-VI-a 
Membrii comisiei s-au implicat în desfășurarea Evaluării Naționale la cls a VI-a,2017. 

 Evaluare Naţională clasa a VI-a: 

 Ore de pregătire suplimentară prin rezolvarea de modele de subiecte; 

 Profesori evaluatori; 

 Completarea fișelor de evaluare cu puncte tari,puncte slabe; 

 Realizarea de planuri individualizate de învățare; 

 corectarea lucrărilor şi completarea fişelor respective; 

 obţinere de rezultate bune şi foarte bune la matematică 

 

REZULTATE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICĂ VI C/ 32 elevi 

Item  I.1 

 

I.2 I.6 I.7 I.11 % 

Punctaj total 32 32 25 12 15 57% 

Punctaj parțial 0 0 5 15 5 22% 

Punctaj zero 0 0 2 4 2 21% 
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Notă: I.1,I.2 – itemi de alegere 

           I.6,I.7,I.11 – itemi de calcul,demonstrație 

 

 

 

  

 

 

 

 

             

 

Notă: I.3,I.8 – itemi de alegere 

           I.4,I.14 – itemi de calcul 

           I.12 – item de reprezentare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notă: I.5 – item de alegere 

           I.9 – item corespondență 

           I.10,I.13 – item cauză – efect 

           I.15 – item formulare opinie  

 

EVALUARE NATIONALA 2016-2017  

 MATEMATICA cls a-VIII-a 

 

CLS TRANSE MEDII  MEDIE CLS 

 
< 5 5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 10 

VIIIA 

Matei 

Dragomir 

4 6 3 2 5 1 6,86 

MATEMATICĂ VI A/ 29 elevi MATEMATICĂ VI B / 30 elevi 

Item  I.1 

 

I.2 I.6 I.7 I.11 % I.1 I.2 I.6 I.7 I.11 % 

Punctaj total 19 18 11 2 9 49% 17 19 9 1 5 38% 

Punctaj parțial 7 8 10 9 12 31% 8 6 15 11 11 32% 

Punctaj zero 3 3 8 18 8 20% 5 5 6 18 14 30% 

FIZICĂ VI A/ 29 elevi FIZICĂ VI B / 30 elevi 

Item  I.3 

 

I.4 I.8 I.12 I.14 % I.3 I.4 I.8 I.12 I.14 % 

Punctaj total 28 10 25 29 4 65% 30 5 27 28 3 61% 

Punctaj parțial 0 13 0 0 19 16% 0 18 0 0 16 13% 

Punctaj zero 1 6 4 0 6 19% 0 7 3 1 11 28% 

FIZICĂ VI C/ 32 elevi 

Item  I.3 

 

I.4 I.8 I.12 I.14 % 

Punctaj total 32 27 31 32 18 61% 

Punctaj parțial 0 5 0 0 11 3% 

Punctaj zero 0 0 1 0 3 36% 

ȘTIINȚE ALE NATURII VI A/ 29 elevi ȘTIINȚE ALE NATURII VI B 

/30elevi 

Item  I.5 

 

I.9 I.10 I.13 I.15 % I.5 I.9 I.10 I.13 I.15 % 

Punctaj total 18 14 15 10 11 50% 20 10 21 16 11 64% 

Punctaj 

parțial 

9 10 11 7 7 31% 10 12 7 6 10 26% 

Punctaj zero 2 5 3 12 2 19% 0 8 2 8 9 10% 

  ȘTIINȚE ALE NATURII VI C/ 32 elevi 

Item  I.5 

 

I.9 I.10 I.13 I.15 % 

Punctaj total 32 31 29 28 28 71% 

Punctaj parțial 0 1 3 3 2 22% 

Punctaj zero 0 0 0 1 2 7% 
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Dumitra 

       21 elevi 

VIIIB 

Badiu Mirela 

 24 elevi 

0 0 2 4 14 4   9,30 

        

Distribuția pe tranșe note, medii simulare națională/evaluare națională - anexa 

 

 Evaluare Naţională clasa a VIII-a: 

- ore de pregătire cu elevii pentru obţinerea de rezultate; 

- organizarea, desfăşurarea şi corectarea a patru simulări: martie, aprilie, 20 mai, 11 iunie; 

- obţinere de rezultate foarte bune! Locul 7 la nivelul judetului in Topul gimnaziilor galatene cu 12 

medii peste 9,50 la Evaluarea Nationala si pe primul loc la nivelul Tecuciului la acest clasament. 

 

5. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 Comisie metodică 

 Cursuri formare  

 Participare la simpozioane 

 Activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat în 

cadrul   comisiei metodice şi a planificării activităţii  care a cuprins: 

 Analiza activităţii desfăşurate în cadrul comisiei “matematică şi ştiinţe” în anul şcolar 

2015/2016, în baza căreia s-a întocmit planul managerial şi tematica acţiunilor pe acest an 

şcolar; 

 Analiza SWOT a comisiei “matematică şi ştiinţe”, cu rol important în diagoza şi prognoza 

demersurilor didactice;  

 Dezbateri:  
o Testarea iniţială a elevilor: stabilirea conţinuturilor,  matricelor de specificaţii, 

competenţelor; elaborarea testelor iniţiale şi a baremelor la disciplinele:  matematică, 

fizică, chimie, biologie; stabilirea procedurilor de prelucrare şi de comunicare a 

rezultatelor; elaborarea măsurilor de remediere; 

o “Pregătirea şi participarea elevilor la concursurile şcolare şi olimpiade” (discutarea 

rezultatelor obţinute); 

o “Pregătirea suplimentară a elevilor clasei a VIII-a pentru evaluarea naţională”; 

o Stabilirea conţinuturilor,  matricelor de specificaţii, competenţelor 

o Elaborarea testelor finale şi a baremelor la disciplinele:  matematică, fizică, chimie, 

biologie 

o Stabilirea procedurilor de prelucrare şi de comunicare a rezultatelor 

o Stabilirea concluziilor 

o Fișa de evaluare anuală. 

o Analiza simulărilor la disciplina matematică stabilirea procedurii ptr.recuperare acolo 

unde este cazul studiu pe grupe valorice. 

o Analiza EV clasa a VI a. 

o Propuneri CDȘ 
 

 Cursuri formare la nivelul unității și la nivel local  - 

            Lecţie deschisă: - Chimia în viața cotidiană –Prof.Croitoru Mihaela 
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 Referate:  
o Metode și procedee pentru asigurarea calității în pregătirea examenelor naționale.- 

prof.Matei Dragomir Dumitra 

o Metode didactice interactive aplicate în predarea educației tehnologice.- prof. Eșanu 

Nicuța 

o Propuneri CDȘ 

            Participarea la şedinţele comisiei metodice. 

            Toate cadrele didactice au participat la cercurile  pedagogice din acest semestru. 

Toate cadrele didactice au participat la cercurile metodice pe discipline la nivelul municipiului. 

Membrii comisiei s-au implicat în desfășurarea Evaluării Naționale la cls a VI-a , Evaluarea Națională 

cls a VIII a 2016,admitere,comisia de Bacalaureat 

 

 Participare la simpozioane 

Simpozionul Național de Chimie – Craiova, Nov.2016 

           Coordonator revista Genesys11   

 

6. ALTE ACTIVITĂȚI 

o Pregătirea claselor, laboratoarelor pentru începutul anului școlar 

o Actualizare panouri laborator:Prof.Croitoru Mihaela, laborant Bordeianu Roxana 

o Simularea examenului de EN la clasa a VIII-a, cu subiecte date la nivel naţional, 

evaluator –Februarie 2016 

o Simularea examenului de EN la clasa a VIII-a la nivel de şcoală – Martie - Iunie 2016: 

alcătuit subiecte şi barem de corectare, corectarea tezelor, analiza rezultatelor şi 

discutarea lor cu elevii şi părinţii. 

o EN la clasa a VI-a ,a VIII –a – evaluator,membrii comisie 

o Activitățile extracurriculare desfășurate de fiecare membru al comisiei pe parcursul 

semestrului II. 

o Pavoazare panouri hol – Prof.Croitoru Mihaela 

o Activități de ecologizare școală – Prof. Babeș Relu Cristinel 

 

      7. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII  

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice din cadrul comisiei. Materializarea lor s-a concretizat prin 

lectorate cu părinţii, organizate la nivel de unitate, la care au participat şi părinţii elevilor, şedinţe cu 

părinţii , consultaţii săptămânale cu părinţii  etc. 

Activitățile desfăsurate,implicarea membrilor comisiei și rezultatele foarte bune obținute de elevi la 

examenele și concursurile la care au participat demonstrează o muncă susținută și de calitate a 

profesorilor din această comisie. 

 

Felicitări doamnelor profesoare:  Prof.Matei Dragomir Dumitra -  matematică  Prof.Badiu 

Mirela – matematică, Prof.Croitoru Mihaela –fizică - chimie, Prof.Pasat Iulia – fizică Prof.Babeș 

Relu Cristinel – biologie,Prof.Melinte Cornelia,Prof.Eșanu Nicuța; pentru activitatea 

desfășurată în anul școlar 2016 – 2017. 

 

 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

 Prof.Croitoru Mihaela 
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ANEXA 5 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICĂ ,,OM,  SOCIETATE, ARTE ŞI    EDUCAŢIE FIZICĂ” 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

         

 
       In   anul şcolar 2016-2017, Comisia Metodică “Om si societate ,arte si educatie fizica” şi-a 

desfăşurat activitatea conform programelor de specialitate actuale şi  planificărilor calendaristice 

individuale, documente vizate şi aprobate de către directorul instituţiei şi de către responsabilul 

comisiei metodice. 

                      

 

                  1. MANAGEMENTUL ARIEI CURRICULARE 

                     In acest an comisia si-a propus urmatoarele obiective: 

  Eficientizarea calităţii procesului de predare învăţare în cadrul ariei curriculare “Om şi 

societate,arte si educaţie fizică”; 

  Utilizarea eficientă atât a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă, cât şi a celor de 

evaluare formativă pe parcursul semestrului, construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare 

a performanţele elevilor, pornind de la competenţele specifice din programele şcolare(evaluare 

internă); 

 Obţinerea unor rezultate bune la concursurile şcolare; 

  Participarea la programe de formare continuă a profesorilor comisiei metodice ; 

 Participarea la competitiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi valorizarea 

acestora; 

 Evocarea evenimentelor importante din istoria natională si a comunităţii 

 Respect si consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă 

 Integrarea elevilor minoritari  în comunitatea şcolară şi locală 

 

    Ȋn cadrul curriculumului, proiectarea didactică s-a realizat dupa programele şcolare în vigoare 

întocmirea planificărilor a fost facută la timp de către toate  cadrele didactice,fapt certificat prin 

înregistrarile de la secretariatul şcolii. 

Toate cadrele didactice au avut o proiectare riguroasă în conformitate cu cerinţele 

programei,predarea disciplinelor s-a realizat într-o manieră activă şi interactivă,fiind centrată pe 

utilizarea metodelor moderne,vizȃnd activităţi variate de învăţare ce au dat elevilor ocazii de 

afirmare.Organizarea procesului de învăţare în clasă s-a realizat prin utilizarea eficientă a materialului 

didactic  si a mijloacelor audio-vizuale în măsura în care ele au fost disponibile.La începutul anului 

şcolar ,cadrele didactice  au administrat elevilor teste iniţiale în vederea identificării celor mai bune 

metode de reglare a metodelor de predare.elevii capabili de performaţă au fost selectaţi ,şi s-au 

constituit grupe de pregatire suplimentară  pentru olimpiade si concursuri scolare .Pentru mobilizarea 

elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării, prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale 

acestora,cadrele didactice au adoptat strategii de promovare si dirijare a gȃndirii,strategii ce ofera 

condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii,creativităţii.Acest fapt este 

demonstrat prin reuşitele elevilor   olimpiade  (amintim performanţa obţinută la olimpiada de religie si   

olimpiada de geografie ). 
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Cadrele didactice au participat la activităţile cercurilor pedagogice pentru însuşirea noutăţilor 

metodice si pedagogice.Au fost susţinute lecţii demonstrative şi referate în cadrul activităţilor 

planificate care să valorifice noutăţile metodico-ştiintifice. 

 S-au organizat activităţi specifice sărbătorilor istorice si religioase.La geografie au fost 

antrenati elevii in  activitati extrascolare ce au avut ca scop aprofundarea acestui domeniu.Catedra de 

Educație Fizică și-a propus și totodată, a reușit să-și atingă obiectivele stabilite prin prisma activităților 

și rezultatelor obținute. Cadrele didactice sunt preocupate permanent de îmbunătățirea competențelor 

profesionale, în baza cărora vor putea acționa într-un mod eficient și activ, oferind soluții metodico-

practice de predare la nivelul tuturor ciclurilor de învățământ, impunându-se, desigur, diferențierile 

specifice pe categorii de vârstă și clase. 

Cadrele didactice ce predau discipline precum muzica,educaţia plastică,au avut ca obiective 

dezvoltarea armonioasă a elevilor,sensibilitatea,modelarea personalităţii elevilor,dezvoltarea 

capacităţii acestora de a înţelege şi aprecia frumosul din artă. 

 

2.CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

            La şedinţele cu părinţii fiecare cadru didactic a prezentat oferta disciplinelor opţionale 

părinţilor şi elevilor, aceştia optând pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor.     

Cadrele didactice şi-au ales disciplinele opţionale în funcţie de propunerea părinţilor, dar  şi de 

necesităţile copiilor  şi  au respectat planificarea calendaristică.In cadrul ariei curriculare ,,Om si 

societate arte si educatie fizica”disciplinele optionale au  fost,, Geoinformatica” predata de d-l prof. 

Stănila Cristian si ,,De la cetatea medievala la lumea universitara” predata de d-na Parascan 

Valentina. 

            

 

            3.ACTIVITĂŢI CURRICULARE SI EXTRACURRICULARE 

 Activităţi desfăşurate:  

 Analiza activităţii ȋn anul şcolar 2015-2016. Analiza fişelor de autoevaluare ale cadrelor 

didactice membre, ȋn vederea acordării calificativelor anuale pentru anul şcolar 2015-2016; -

resp. Chirvase Vetuta –sept. 

 Propuneri de activităţi pentru anul şcolar 2016-2017-resp. Membrii comisiei-sept 

 Selectarea elevilor capabili de performanţă pentru participarea la concursuri şi olimpiade; resp 

membrii comisiei-oct 

 Susţinerea referatului:, Valoarea şi limitele densităţii şi complexităţii efortului pentru creşterea 

capacităţii de efort”; resp Taciu Doina-oct 

 Lecţie demonstrativă la ora de religie:, Binefacere şi recunoştinţa” -clasa a VI-a resp. Chirvase 

Vetuta-nov. 

 Susţinerea referatului:, Sfântul Antim –un ivirean cu suflet de român”; resp. Chirvase Vetuţa-

nov. 

 1 Decembrie –Ziua românilor de pretutindeni- manifestare cultural –artistică-resp. Parascan 

Valentina-dec. 

 Susţinerea referatului,, Folclorul muzical românesc” -resp Iftimie Florin-dec. 

 Sărbătorile de iarnă. Crăciunul. Obiceiuri şi tradiţii-resp Chirvase Vetuţa-dec. 
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 Susţinerea referatului:, Rolul personalităţilor tecucene în istorie “-resp. Parascan Valentina-ian. 

 Prezentarea raportului comisiei privind activitatile desfasurate pe semestrul I;Propuneri de 

activităţi pentru saptamana ,,Scoala altfel:Sa stii mai multe ,sa fii mai bun”;resp membrii 

comisiei-febr. 

 Icoana –fereastra catre Imparatia lui Dumnezeu-referat-Motivatie-Anul 2017-An omagial al 

sfintelor icoane ,al iconarilor si al pictorilor bisericesti-resp.Chirvase Vetuta si Ilas Constantin-

mart. 

 Frecventa antrenamentelor si complexitatea efortului-referat-resp.Taciu Doina-apr. 

 Viata si opera lui Ludwig van Beethoven-referat-resp. Iftimie Florin-apr. 

 Martirii credintei in inchisorile comuniste-prezentare PPT resp. Parascan Valentina-mai 

 Lectie  demonstrativa la ora de geografie-Suedia –resp.Stanila Cristian-mai 

 Analiza activitatilor desfasurate in anul scolar 2016-2017-resp Chirvase Vetuta-iun 

 

 Participare la concursuri , olimpiade şcolare si activitati extrascolare 

 

Domnul profesor Stanila Cristian: 

 Simpozion National: Apa- hazard si dezvoltare – 13 mai 2017, Targu Neamt 

 Simpozion Judetean: Educatia prin geografie, premise a dezvoltarii durabile, 27 mai 

2017, Tecuci 

 Concursul National Terra: 

Clasa a V-a : Strelțov Delia – 79,5 puncte – Mențiune 

Clasa a VI-a: Gulap Ines – 74 puncte – Mențiune 

Clasa a VII-a: Ojog Irina – 86 puncte – Mențiune 

                        Activitati extracurriculare 

 Membru în juriu la concursul „Itinerarii europene” desfășurat la Muzeul de istorie 

„Teodor Cincu” -26.XI.2016; 

 Vizită cu clasa a VI-a C la Muzeul de istorie „Teodor Cincu” – 10.02.2017 

 Activități extracurriculare cu clasa a VI-a C: Ziua mondială a educației, Săptămâna 

educației globale, 1 Decembrie „La mulți ani România!” 

 Fara ura, cu toleranta!- 24 februarie 2017 

  Caravana prieteniei – activitate in cadrul proiectului Valente cultural-

educative…Dincolo de Prut-17 martie 2017 

 Jocurile morții! (Balena albastră)- 13 aprilie 2017 

  „O zi la locul de muncă al părinților”- 29 Mai  2017    

  „Internet vs. Lectură” cu Biblioteca Ștefan Petică Tecuci-30 Mai   2017   

  „Știi și câștigi”-31 Mai 2017 

   Excursie Tecuci-Sibiu-Alba Iulia -2 Iunie 2017 

Doamna profesor Taciu Doina: 

 Organizarea competiţiei din cadrul O.N.S.S. 

 Echipa reprezentativă de fotbal a şcolii a ocupat locul I pe municipiu calificându-se la 

faza pe judeţ; 

 Activitate extracurriculară-coordonarea elevilor din clasa a VII A în prezentarea pe 

şcoală a piesei,, Rătăcit în minciună”; 

 Organizarea campionatului de fotbal cu prilejul activitatilor din saptamana Scoala 

altfel,,Sa stii mai multe sa fii mai bun!”-29 si 30 apr. 

 Oganizarea campionatului de tenis de masa si sah pentru selectarea celor mai buni 

elevi in vederea noii echipe a scolii pentru anul ce urmeaza-30 mai 
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 Participare  cu echipa de fotbal a scolii la competitia ,,In memoriam Gica Grigore” –

competitie de fotbal intre scoli –urban si rural-locul III 

 Participare cu elevii clasei a VII a A la activitatea ,,Balena Albastra” 

 A indrumat si sustinut pregatirea elevilor clasei a VII-a  in vederea participarii la Gala 

Teatrului Tecucean,unde a obtinut cu eleva Andrei Ana locul I la compozitie 

 A contribuit cu elevii clasei a VII –a A la colecta pentru elevii din comuna Cucoara –

Republica Moldova 

Domnul profesor Tida Sorin: 

 Organizarea campionatului de fotbal clasele III-IV-oct. 

 Participare la campionatul de fotbal municipal cu clasele V-VIII unde a obţinut locul 

I-nov. 

 Participare la campionatul de rugby-tag cu clasele VII-VIII-unde a obţinut locul I-ian. 

 Activităţi extracurriculare:, 

- Ziua mondială a educaţiei” -concurs în cadrul clasei a VI aB-oct., 

 -E vremea colindelor” -serbare de Crăciun, 

 -Sub semnul lui Eminescu” -concurs de poezie în cadrul clasei a VI a B 

 Organizarea campionatului de fotbal al scolii din saptamana Scoala altfel 

 A participat cu echipa de rugby-tag la faza municipala si pe judet  

 Participare  cu echipa de fotbal a scolii la competitia ,,In memoriam Gica Grigore” –

competitie de fotbal intre scoli –urban si rural-locul III 

 Participare cu echipa de fotbal a scolii la campionatul municipal de fotbal –locul II 

Doamna profesor Chirvase Vetuta: 

 Calificarea a patru elevi la olimpiada de religie faza judeţeana-Ojog Irina, Cucoaneş 

Georgiana, Ariton Mihaela şi Hamza Maria 

 Calificarea elevei Ojog Irina la olimpiada de religie faza nationala si obtinerea unui 

premiu special 

Activitati extracurriculare 

 Participare cu elevii clasei a IV-aA la activitatea desfăşurată în Biserica Sf. Împ. 

Constantin şi Elena cu ocazia sărbătorii mitropolitului cărturar Sf. Antim Ivireanu; 

 Participare la activitatea organizată de elevii clasei a V-a A din cadrul Săptămânii 

Educaţiei Globale-, Împreună pentru pace” -prezentare de postere" 

  1 Decembrie-Ziua românilor de pretutindeni-participare cu grupul,    ,,Unison “la 

spectacolul organizat pe şcoală cu elevii claselor V-VIII, 

 Cerul şi pământul în cântec răsună” -organizarea spectacolului de Crăciun cu elevii 

claselor V-VIII, 

  Hristos împărtăşit copiilor” însoţirea elevilor claselor Pregătitoare-IV  la Biserica 

Sfinţii Imp. Constantin şi Elena pentru spovedire şi împărtăşire. 

 Participare cu elevii din grupul Unison la activitatea ,,Primavara in dar mamei”-8 

mart. 

    Participare cu grupul vocal la activitatea de parteneriat Romania –Republica 

Moldova -,,Valente educative  peste Prut”-17 mart.  

 A organizat concursul de desene religioase cu ocazia zilei,,Duminica Ortodoxiei” in 

colaborare cu Parohia Sfintii Imparati 

 Organizarea unei excursii in Scoala altfel cu elevi din clasele V-VIII-la Bucuresti 

 Participare cu elevi din grupul vocal ,,Unison “ si din grupul vocal ,,Movilenii” la 

activitatea organizata de comuna Movileni ,in memoria ostasilor cazuti in Primul 

Razboi Mondial ,activitate la care s-au implicat institutii precum primaria 

Movileni,Scoala Alexei Mateevici,Biserica Sfintii Voievozi,Organizatia Cercetasii 

Romaniei,biblioteca comunala. 
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 Participare la Festivalul Regional –Dragi mi-s cantecul si jocul”organizat in cadrul 

proiectului ,,Din traditiile si obiceiurile neamului romanesc”-cu grupul vocal 

,,Unison”-locul I 

Doamna profesor Parascan Valentina: 

                   Activităţi extracurriculare: 

 Organizarea activitatii,,Balul bobocilor” 

 1Decembrie-, La mulţi ani România!” organizarea activităţii cultural –artistice şi 

promovarea portului tradiţional românesc 

 Sarbatorile de iarna la romani- activitate la nivelul clasei 

 -Mihai Eminescu –poet naţional- activitate la nivelul clasei 

 Martisorul la romani- activitate la nivelul clasei 

  Participare la activitatea organizata de comuna Movileni ,in memoria ostasilor cazuti 

in Primul Razboi Mondial ,activitate la care s-au implicat institutii precum primaria 

Movileni,Scoala Alexei Mateevici,Biserica Sfintii Voievozi,Organizatia Cercetasii 

Romaniei,biblioteca comunala. 

 Activitati diverse de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei a VIII-a A    

    Domnul profesor Iftimie Florin: 

                   Activităţi extracurriculare: 

 1Decembrie-microrecital-cantece patriotice 

 Sărbătorile de iarna-recital colinde şi cântece de iarnă 

 Participare la Festivalul,, Ziurel de ziuă” organizat de Casa de cultură                 

Tecuci, 

  ,,Împreună pentru pace” din Saptamana Educatiei Globale –recital 

 Martisor muzical in cadrul activitatii artistice,,Primavara in dar mamei”-8 mart. 

 Recital cantece in cadrul parteneriatului Scoala Iorgu Iordan-Scoala din Republica 

Moldova- 17 mart. 

 Recital cantece cu ocazia cursului festiv  la clasa a VIII- a-7 iunie 

 Organizarea excursiei la Slanic Moldova cu elevii clasei a VI-A 

       Domnul profesor Ilas Constantin: 

                   Activităţi extracurriculare: 

 Organizarea unei expoziţii în Săptămâna Educaţiei Globale-,, Împreună pentru pace”, 

 Eminescu-suflet şi culoare-expoziţie, 

 1Decembrie-romanismul în forme şi culoare” –expoziţie. 

 Expozitie –Republica Moldova in cadrul parteneriatului ,Valente educative peste Prut” 

 Realizarea expozitiei ,,Balena albastra “in cadrul dezbaterii pe  aceasta tema 

 Participare in cadrul activitatilor desfasurate in parcul 9 Mai cu ocazia Zilei 

Internationale a Autismului 

      

             În urma  analizei  activității din  anul școlar 2016 – 2017 pot fi evidențiate 

următoarele aspecte :  

 - respectarea planului operațional propus la începutul anului scolar; 

 - o bună colaborare intre membrii comisiei si  cu întreaga conducere a unității școlare; 

 - disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare 

învățare (utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe ) ; 

- evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă. 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

       Prof. Chirvase Vetuta 
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ANEXA 6 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICĂ ”CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

AN ŞCOLAR 2016– 2017 

   
 

Comisia metodică ”Consiliere și orientare” și-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative 

ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice Consiliere si Orientare 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in 

vigoare 

 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre 

şcoala, elev si părinte 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.  

 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Consiliere si Orientare şi implicit a elevilor în activităţi şi programe 

şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

Proiectarea curriculara a fost realizata în consens cu mesajul cheie nr.5 al Memorandumului 

privind învatarea permanenta, respectiv regândirea consilierii si orientarii. În finalizarea documentului, 

au fost valorificate reperele metodologice pentru aria curriculara Consiliere si orientare**, document 

orientativ pe baza caruia se desfasurau pâna în prezent activitatile specifice orelor de Consiliere si 

orientare si/ sau de Dirigentie. 

Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele 

domenii de competente-cheie stabilite la nivel european***: 

 competente interpersonale, interculturale, sociale si civice; 

 „a învata sa înveti”; 

 competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea 

informatiei si comunicarea electronica 

 competente antreprenoriale. 

      In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare parte structura curriculumului, bazata pe : 

• Competente generale 

• Valori si atitudini 

• Competente specifice si continuturi 

• Sugestii metodologice 

          Competentele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi, a caror 

dezvoltare este preconizata pe durata scolii, in timp ce Competentele specifice (derivate din 

competentele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an scolar, au fost corelate cu 

continuturi ale învatarii si prezentate distinct, pentru clasa a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a. 

           Continuturile învatarii au respectat de asemenea   urmatoarele cinci module tematice: 

1. Autocunoastere si dezvoltare personala 

2. Comunicare si abilitati sociale 
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3. Managementul informatiilor si al învatarii 

4. Planificarea carierei 

5. Calitatea stilului de viata 

Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al învatamântului gimnazial a fost realizata 

astfel încât sa corespunda nevoilor educationale si specificului de vârsta a elevilor, oferind, în acelasi 

timp contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competentelor specifice. 

Sugestiile metodologice au  oferit exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea competentelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere si orientare, particularizate la 

nivelul fiecarui modul tematic si al fiecarui an de studiu al învatamântului gimnazial.  

         O atentie deosebita s-a  acordat continuarii  monitorizarii elevilor cu probleme in invatare din 

fiecare colectiv , implicandu-i in activitati didactice diverse in vederea participarii active si constiente  

la propria formare  , atat pe plan intelectual, dar si afectiv si psihic. 

  Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odata cu constituirea 

comisiei dirigintilor la inceputul anului scolar in sedinta comisiei metodice in care au fost nominalizati 

toti prof. Diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate pentru o buna 

desfasurare a comisiei s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme 

pentru aceasta ora astfel incat toti dirigintii  sa prezinte la timp planificarile,s-a stabilit intervalul in 

care sa aiba loc sedintele cu parintii si anume astfel incat sa se poata tine Adunarile generale ale 

parintilor pe scoala. 

S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul de 

activitate al activitatilor extrascolare si extracurriculare. 

          Activitatea de Consiliere si orientare, a fost centrata pe formarea la elevi a unor atitudini si 

comportamente cetatenesti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea noastra, conjuga eforturile materiale si umane ale întregului colectiv prin urmarirea 

îndeplinirii obiectivelor de : 

- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii si in toate 

activitatile desfasurate cu elevii; 

- încurajare a performantei, progresului scolar, si crearea de activitati  care sa conduca la pregatirea 

individuala si stimularea valorilor. 

                 In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si  de 

asemenea in colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind ca stiu sa respecte in mare 

parte regulile grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea , realizarea si 

prezentarea unor actiuni cu caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii : 

- BALUL BOBOCILOR 

- SERBARI SCOLARE CU OCAZIA : ZILEI NATIONALE  A ROMANIEI, SARBATORILOR DE 

CRACIUN, ZIUA POETULUI NEAMULUI- EMINESCU, ZIUA UNIRII  

-  REALIZAREA DE POSTERE/PLIANTE/AFISE   

           De un real folos a fost comunicarea intre noi, colegii, colaborand pentru o mai larga si 

temeinica formare a elevilor nostri, in actiunile claselor ,completandu-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si transdisciplinara ,limbajul utilizat 

fiind specific unor domenii conexe.  

            La clasele a V- a, s-a pus mare accent pe activitatile de consiliere ,ca parte integranta a 

activitatilor de invatare, dar si ca mijloace de consolidare si de recreere, trezire a interesului, 

dezvoltare a imaginatiei creatoare. Se pot enumera colaborarile in diferite actiuni ale elevilor de la 

diferite clase , atat curriculare ,cat si extracurriculare.  

Majoritatea dirigintilor au colaborat cu profesorii de la clasa si cu colegii de comisie, dovada , 

activitatile de inter-asistenta in vederea identificarii celor mai eficiente strategii de predare –invatare si 

exploatare a potentialului intelectual si creativ al elevilor.  

            Activitatea de perfectionare continua a profesorilor diriginti, a imbracat forme diverse cu 

trimitere directa catre  obiectivele majore stabilite: 

- dezbateri si comunicari 
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- schimburi de experienta 

- cercetari contatative si ameliorative 

- mese rotunde 

- activitati educative( tematica, fiind variata in functie de 

obiectivele stabilite si de necesitatile de moment) 

           In vederea implicarii cat mai active a parintilor in viata scolii , in cadrul  adunarilor generale ale 

parintilor au fost impartasite experiente personale in aceasta directie foarte importanta si pentru elevi, 

dar si pentru parinti. 

         Straduindu-ne  fiecare dintre noi sa formam la elev atitudini sanatoase vizavi de munca in 

colectiv, s-a desfasurat masa rotunda cu tematica : “ Rolul si eficienta profesorului in educatia elevilor 

 La nivelul comisiei a  fost dezbatuta tema “Spectacolele” –mijloc de dezvoltare a 

inteligentelor multiple realizandu-se serbari extraordinare cu ocazia sarbatorilor de iarna. 

          Pentru a mentine relatia familie- scoala, am oferit in cadrul sedintelor cu parintii informatii 

periodice si chiar zilnic (la nevoie) semnalandu-se orice neregula de ambele parti.        In egala masura 

, am dezvoltat la elevii nostri simtul artistic prin implicarea lor in formatii de dans, muzica, piese de 

teatru coordonatori ai acestor activitati fiind profesorii : Chirvase Vetuta, Jalba Ecaterina, Coman 

Laura, Ursache Monica (consilier educativ ). 

    Formarea  deprinderilor practice s-au realizat prin folosirea de metode si procedee care sa contribuie 

la cresterea gradului de originalitate si independenta in rezolvarea sarcinilor de lucru . De remarcat in 

aceste activitati, ar fi: prof. Stanila Cristian, prof. Tivda Sorin, Taciu Doina,prof.  Ursache Monica, 

prof. Croitoru Mihaela, prof. Pasat Iulia etc. 

         Pentru ca motivatia sa existe din toate punctele de vedere , fiecare diriginte a amenajat spatiul de 

lucru la nivelul clasei sale, respectand ambientul corespunzator: conditiile de igiena, aspect informativ, 

formativ,estetic, toate acestea facilitand diversificarea formelor de organizare a instruirii conform 

particularitatilor de varsta si individuale . 

                Dezvoltarea capacitatii de invatare s-a realizat prin abordarea unei diversitati de forme de 

invatare: invatarea reciproca, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observatiei directe, 

sustinerea si explicarea unor notiuni pe baza studiului individual. 

   Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru unitati 

de continut grupate in diverse moduri, incat sa corespunda standardelor de performanta, stabilirea 

probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a concluziilor  in urma 

analizei acestora ) a modalitatilor de ameliorare si dezvoltare, insotirea evaluarilor de observatii si 

aprecieri, folositoare elevilor, dar si parintilor in ideea stimularii la elevi a  ACTULUI DE 

INVATARE.  

            Concret, fiecare membru al comisiei si-a intocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor, 

urmarind eficienta acestuia in demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv. 

    Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continua cu aplicarea 

in demersul didactic a noutatilor metodologice. 

    Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea si desfasurarea unor parteneriate 

educationale , au constituit mijloace eficiente de formare continua : 

- cursuri de perfectionare  

- participarea la cercurile pedagogice pe catedre desfasurate la nivel local si judetean 

-  “Accentuarea rolului activitatii de consiliere si orientare in educatia armonioasa a elevilor prin 

strategii interactive la clasa si activitati nonformale “ 

- masa rotunda : “Invatamantul formal si cel informal” 

- proiecte de parteneriat educational : SNAC cu ISJ Galati  etc 

Pentru activitatea educativa din anul școlar 2017-2018, se vor  lua in considerare urmatoarele 

aspecte: 

- Intocmirea mai atenta a documentelor de lucru ale prof. diriginti (planificarea semestriala si anuala) 

si corelarea temelor propuse cu cerintele clasei de elevi. 
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- Utilizarea unor strategii didactice in cadrul orelor de dirigentie astfel incat elevul sa se poata 

exprima,sa fie ascultat si indrumat eficient. 

- Implicarea tuturor dirigintilor si a conducerii scolii in activitati educative extrascolare 

(teatrul,spectacole,concursuri,excursii,etc) astfel incat aceste activitati sa poata fi valorificate din punct 

de vedere educativ. 

-  Atragerea intr-o mai mare masura a parintilor in vederea realizarii unui parteneriat real Scoala -

Familie 

-Schimbarea mentalitatilor si atitudinilor unor prof, diriginti fata de problemele elevilor si 

posibilitatilor lor de a face fata acestor probleme precum si fata de importanta orei de dirigentie (care 

uneori s-a  transformat intr-o ora de curs). 

- Colaborarea dirigintilor cu profesorul psiholog al scolii in vederea depistarii unor cazuri cu probleme 

familiare deosebite sau psihice. 

 Au fost urmărite principiile de calitate şi au fost adoptate modalităţi care să permită aplicarea şi 

realizarea lor. 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

- Au fost stabilite responsabilităţi ale membrilor comisiei. 

- Au fost elaborate şi dezbătute rapoartele de activitate ale comisiei. 

- S-au întocmit procese verbale ale întruniriilor membrilor comisiei. 

RESPONSABILITĂŢI DE MANAGEMENT 

- Am promovat egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 

colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR 

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

învăţare. 

-Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

-Nu au existat conflicte între membrii comisiei. 

PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE 

-Programele de dezvoltare sunt concepute astfel încât elevii sunt puşi pe primul loc, existând o 

flexibilitate în abordarea strategiilor de învăţare. 

-Programele de învăţare oferă posibilitatea continuării studiilor. 

PREDARE ŞI ÎNVĂTARE 

-S-au folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 

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

învăţământ. 

EVALUARE ŞI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII 

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

progresul realizat. 

MĂSURARE ŞI ANALIZĂ 

- S-a hotărât evaluarea sistematică pentru a identifica priorităţile şi ţintele de îmbunătăţire a acţiunii. 

ÎMBUNĂTĂŢIRE 

-Implicarea tuturor cadrelor în implementarea planurilor de acţiune. 

- Stabilirea modalităţilor de îmbunătăţire pentru realizarea standardelor de calitate. 

 Se impune organizarea în etapele următoare a întregii activităţi a comisiei astfel încât aceasta 

să se integreze eficient şi să contribuie la realizarea programului general de asigurare a calităţii la 

nivelul unităţii noastre şcolare. 
 

Activitatea desfăşurată de Comisia Metodica Consiliere si Orientare  

 Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte,  

 Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul de către toţi 

diriginţii; 

 Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi orientare 



 51 

specifice învăţământul gimnazial  

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, conform 

nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi 

semestriale la dirigenţie 

 Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în 

vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi 

orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

 Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce 

trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi înalţi ora 

de dirigenţie 

 Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, 

activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

 Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la 

consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul scolii 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic) de macheta caietului dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale 

consilierii şi orientării 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de 

diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea 

diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează 

 Puncte slabe: 

O  parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai 

puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

 Întocmirea calendarului Adunarilor generale ale părinţilor pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

 Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor 

verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

- toţi diriginţii claselor a V-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

 Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma Adunarilor generale ale parintilor  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat 

eficient şcoală-familie   

 Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei 

raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 

 Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative 

 Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună cu 

elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de fotografii 

reprezentative pentru clasă) 

 Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a grupului 

şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi 

socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, cadouri simbolice cu 
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ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de 

coeziune socială etc. 

 Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere ornamental  

 Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management 

al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

 Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel de 

clasă 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea 

acestora în rândul profesorilor de la clasă 

 Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se manifestă 

vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

 Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

 Puncte forte: 
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar(aceştia au beneficiat de consiliere 

psihopedagogică) 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de 

indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare 

şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.) 

 Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor 

inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării 

documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)â 

 Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

 Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie privind programa si calendarul 

examenului de Evaluare Nationala la clasa aVIII-a, traseul socioprofesional al absolvenţilor.  

- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de certificare a competenţelor profesionale 

 Puncte slabe: 

- Programa prea incarcata  

 

                                                                             Responsabil comisie metodică, 

  Prof. Chijăr Andreea   
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ANEXA 7 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA FORMARE CONTINUĂ 

ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017 

 
 

Formarea și perfecționarea personalului didactic reprezintă o necesitate importantă a 

învățământului actual care poate duce la eficientizarea activității , la rezultate mai bune , adaptând 

munca profesorilor la nevoile elevilor . 

SCOPUL :  

- Perfecționarea continua și autoperfecționarea cadrelor didactice din școala , în vederea 

optimizării procesului de învățămant desfășurat la nivelul școlii noastre . 

 

OBIECTIVUL GENERAL : 

 

             Obiectivul general de la care am pornit în anul scolar 2016-2017 a fost  mobilizarea și 

antrenarea tuturor resurselor existente la dispozitia școlii pentru formarea unor cadre ca personalități 

deschise și adaptabile la mutațiile permanente ale societății , în strânsă legătură cu noile realități ale 

vieții socio-economice urmărind atingerea scopurilor educaționale .  

- profesionalizarea carierei didactice; 

- perfecționarea cadrelor didactice prin grade didactice; 

- participarea cadrelor didactice la programe de formare curentă; 

- participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă; 

- acumularea, într-o perioada de 5 ani, a 90 de credite transferabile prin participarea cadrelor 

didactice la programe de formare periodică; 

     În anul şcolar 2016-2017- personalul didactic al şcolii este format din 46 persoane: 36 cadre 

didactice, 3 persoane fiind personal didactic auxiliar,  iar personal nedidactic - 7 persoane.   

 

Din cele 36 cadre didactice: 

 

4.    1 cadru didactic cu doctorat 

5. 26 cadre didactice au obţinut gradul didactic I 

6.   5 cadre didactice au obţinut gradul didactic II 

7.   3 cadre didactice au obţinut definitivarea în învăţământ 

8.    1 cadru didactic debutant 

 

Învăţământ primar Învăţământ gimnazial 

Nr. total  

învăţători 

Titulari Suplinit. 

calificaţi 

Nr. total 

prof. 

Titulari Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

necalificaţi 

15 14 1 21 19 2 - 

 

Situaţia gradelor didactice               

Total 

pers. didactic 

Personal didactic calificat Personal 

didactic 

necalificat 
debutanţi cu definitivat Gradul  II Gradul  I+dr 

 

36 1 3 5 26+1 - 

S-a redus la ,,0” numărul de cadre necalificate 
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A . FORMARE CONTINUA 
1. PERFECȚIONARE CURENTĂ       

 

      OBIECTIVE SPECIFICE :   

- dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pe baza activității proprii desfașurate în școala și 

la cercurile pedagogice; lecții demonstrative și referate metodice conform planificărilor 

comisiilor metodice. 

a)  

Prof. Sava Viorica coordonator cerc metodic învățători set B - Școala Gimnazială ”Sf Stelian” 

Umbrărești și Școala Gimnazială Cerțești 

Prof. Ursu Doina coordonator cerc metodic învățători set B - Școala Gimnazială ”Sf Stelian” 

Umbrărești și Școala Gimnazială Cerțești 

Prof. Jalbă Ecaterina coordonator cerc metodic limba și literatura română  

      b)  

- realizarea unei mai bune colaborări între comisiile metodice pe arii curriculare; 

 

ACTIVITĂȚI: 

 

 - participarea la consfatuirile cadrelor didactice și la cercurile pedagogice pe discipline de învățământ; 

 - participarea cadrelor didactice la intalnirile periodice ale comisiilor metodice pe arii curriculare; 

- autoperfecționarea și autoinstruirea personalului didactic; 

 

Activitatea de perfecţionare s-a realizat şi prin alte forme:  

 

5. cursuri organizate de CCD, AIESEC, Salvați Copiii etc: 

- ”Regulă și excepție” - 7.11.2016 - CCD Arad- prof. Corodeanu A., prof Sava V. 

- ”Probleme actuale ale educației” – 5.11.2016 – Univ ”AurelVlaicu” Arad - prof. 

Corodeanu A., prof Sava V. 

- ”Metode de promovare a dimensiunilor RRI în educația pentru științe”- Univ. 

”Valahia” Târgoviște- prof. Croitoru M. 

- ”Formarea profesorilor sub exigențele prezentului și perspectiveleviitorului” – 

6.11.2016- Univ ”Vasile Goldiș” Arad- prof. Corodeanu A., prof Sava V. 

- Inițiere în limba engleză –10-17 iunie 2017- CCD Galați – prof. Croitoru M., prof. 

Sava V., prof. Stănilă C., prof. Ursache M. 

- Dezvoltare durabilă –20-23 iulie 2017, ONNR., prof. Sava V 

- Formator - prof. Ursache M. 

- Managementul timpului- prof. Ursache M. 

        

6. participarea la simpozioane:  

- Contribuții la creșterea calității învățământului și cercetării în domeniul chimiei”- 

26.11.2016- Facultatea de Științe Craiova- prof. Croitoru M. 

- Forumul educațional Magister-”Școala și familia- nevoia de comunicare”- 

19.05.2017- prof. Ursache M. 

- Atelier – ”Școala - centru educațional omunitar”- AGIRO, Prof. Ursu D. 

- Atelier – ”Invitație la o promenadă muzicală”- AGIRO, Prof. Ursu D. 

- Atelier – ”Identitatea cadrului didactic îm școală”- AGIRO, Prof. Ursu D. 

-  Atelier – ”Parteneriatele educaționale pentru învățare”- AGIRO, Prof. Ursu D. 

 

7. la nivelul şcolii activităţi în cadrul comisiilor metodice 

a) lecții demonstrative 
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- Religie- ”Binefacere și recunoștință- vindecarea celor zece leproși” – cls a VI-

a A - 28.11.2016 – prof. Chirvase V. 

- ”Bradul – prietenul tuturor?” - clasa a III-a C - 15.12.2016 -  prof. Sobaru M. -  

Comisia metodică învățători 

- ”Chimia în viața cotidiană” - cls a VIII-a B- 17.01.2017- prof Croitoru M. - 

Comisia metodică ”Matematică și științe” 

- ”Verbul” – cls a Va C- 30.01.2017 - prof. Coman Laura - Comisia metodică 

”Limbă și comunicare” 

- ”Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100, fără trecere 

peste ordin”- cls I B, prof. Ghiorghiță Valentin -  Comisia metodică învățători 

     -”Suedia” , cls a VI-a C - 22.05.2017, prof. Stănilă Cristian - Comisia metodică 

”Om, societate,     

     arte și ed. Fizică” 

       - ”Diversitatea materialelor de predare învățare în timpul orelor de limbi 

modern” – 26.05.2017- prf. Chijăr Andreea- Comisia metodică ”Limbă și 

comunicare” 

 

b) referate: 

- ”Tratarea diferențiată” - 28.10.2016 – prof. Coman Luminița - Comisia metodică 

învățători 

-”Valoarea și limitele densității și complexității efortului pentru creșterea capacității 

de efort” - 28..10.2016 - prof. Taciu Doina - Comisia metodică ”Om, societate, arte 

și ed. Fizică” 

- ”Succesul școlar în învățământul primar” – 18.11.2016 – prof. Ursu D. și prof 

Pescaru C. -  Comisia metodică învățători 

-”Sfântul Ierarh Antim” - 28.11.2016 – prof. Chirvase V. - Comisia metodică ”Om, 

societate, arte și ed. Fizică” 

- ”Metode didactice interactive aplicate în predarea educație tehnologice – 

29.11.2016 – prof. Eșanu Nicuța – Comisia metodică ”Matematică și științe”  

- ”Educația și provocările lumii moderne” – 15.12.2016 – prof Stratica L și prof. 

Sava V. -  Comisia metodică învățători 

- ”Folclorul românesc” – 21.12.20116- prof. Iftimie Florin - Comisia metodică 

”Om, societate, arte și ed. Fizică” 

- ”Educația globală: toleranță, responsabilite și respect” – 31.01.2017 – prof. Sonu 

M. și prof. Stratica L. -  Comisia metodică învățători 

- ”Panteonul personalităților tecucene” – 31.01.2017- prof. Parasccan V.- - Comisia 

metodică ”Om, societate, arte și ed. Fizică” 

- ”Exemple de bune practice privind dezvoltarea prin mișcare și joc” – 24.02.2017 – 

prof. Lepădatu Alina și Cărăuș Tanța -  Comisia metodică învățători 

- ”Lectura- un imperative al învățământului modern” – 23.03.2017- prof. Mustață 

Tamara- Comisia metodică ”Limbă și comunicare” 

-  ”Sfintele icoane- ferestre către cer”- 27.03.2017 – – prof. Chirvase V. - Comisia 

metodică ”Om, societate, arte și ed. Fizică” 

- ”Protecția naturii și a mediului înconjurător, mijloc de educare a școlarului mic” -

28.03.2017- prof. Corodeanu Aglaia -  Comisia metodică învățători 

- ”Frecvența antrenamentelor, complexitatea efortului” – 10.04.2017- prof. Taciu 

Doina- Comisia metodică ”Om, societate, arte și ed. Fizică” 

- ”Viața și opera lui Beethoween”-  10.04.2017- prof. Iftimie Florin- Comisia 

metodică ”Om, societate, arte și ed. Fizică” 
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- ”Metode și procedee active pentru asigurarea calității pregătirii examenelor 

naționale. Metode modern de evaluare”- 11.04.2017- prof. Matei-Dragomir D.- 

Comisia metodică ”Matematică și științe” 

- ”Martirii credinței în închisorile comuniste”- 22.05.2017- prof. Parascan 

Valentina- Comisia metodică ”Om, societate, arte și ed. Fizică” 

- ”Teaching and learning- Made easy and enjoyable” – 26.05.2017- prof. Ursache 

Monica- Comisia metodică ”Limbă și comunicare” 

- ”Valorificarea folclorului românesc în serbările școlare - Șezătoarea: rolul 

educative al folclorului și contribuția acestuia la perpetuarea spiritualității” – 

26.05.2017- prof. Huzum Carmen -  Comisia metodică învățători 

- ”Dezvoltarea personalității copilului prin activități extracurriculare în perioada 

preșcolarității mici”- 26.05.2017- prof. Cojocariu Georgiana- -  Comisia metodică 

învățători 

 

FINALIZARE / EVALUARE : - adeverințe; 

                                                     - diplome; 

 

2. PERFECȚIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: - dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice pe baza participarii la 

concursurilor de obținere a gradelor didactice;  

 

 

ACTIVITĂȚI:  

-  recomandare de  participare la concursurile pentru obținerea gradelor didactice ca reflectare a    

progresului in formarea / dezvoltarea competentelor profesionale; 

    

Perfecţionare prin grade didactice - An şcolar 2016-2017 

 

Nr. 

Crt. 

NUMELE  ŞI 

PRENUMELE 

GRADUL  

DIDACTIC 

SESIUNEA SITUAŢIA INSPECŢIILOR 

I                      II                       S 

1. Stănilă Cristian I 2016-2019 x 2017-2018 2018-2019 

2. Enache Paula II 2013-2015 amânat - 2016-2017 

3. Călianu Marcela I 2015 - 2018 x 2016-2017 2017-2018 

4. Lepădatu Alina I 2015-2018 x 2016-2017 2017-2018 

5. Iftimie Florin II 2016-2018 x 2016-2017 2017-2018 

 

 FINALIZARE / EVALUARE :  - grad didactic I;          

                                                                - diplome; 

 

 

      

                                                                                   Responsabil comisie formare continuă, 

                      Prof. Viorica Sava 
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ANEXA 8 

 

Raport de evaluare al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 

An scolar  2016 – 2017 

 

Comisia metodica “Consiliere si Orientare” a Scolii Gimnaziale “Iorgu Iordan”, Tecuci, judetul 

Galati, in anul scolar 2016/2017, are urmatoarea componenţa:  

 Prof. Parascan V. 

 Prof. Chirvase V. 

 Sobaru M. 

 
Planul de activitati al comisiei pe anul scolar 2016-2017, a urmarit indeplinirea urmatoarelor 

obiective:  

 Promovarea şi apărarea drepturilor stabilite prin legislaţia antidiscriminare  

 Promovarea drepturilor referitoare la interculturalitate 

 Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au probleme de comportament şi cu diriginţii 

claselor în care aceştia îşi desfaşoară activitatea, în vederea discutării modalităţilor de 

prevenire a victimizării şi discriminării elevilor şi a implicării lor în fapte antisociale  
 
 
Obiectivele propuse au fost indeplinite prin urmatoarele activitati: 

 „‟Fara violenta!” prof. responsabil Caraus Tanta 
 “Fara violenta!Acceptam, toleram!” prof. responsabil Sobaru Mariana.  

 “Fara ura, cu toleranta!” prof. responsabil Stanila Cristian  

 “Jocurile mortii” prof. responsabil Stanila Cristian. 

Activitatile mentionate s-au desfasurat cu participarea elevilor scolii, a parintilor acestora, precum si 

cu participarea cadrelor didactice, dar si specialisti in domeniu, respectiv: reprezentanti ai Politiei de 

Proximitate, psihologi si ziaristi. Elevii si-au insusit corect toate informatiile dobandite din 

desfasurarea acestor activitati motiv pentru care, in acest an scoala noastra nu a inregistrat nici o fapta 

de violenta. 

 

Puncte tari: 

 comunicare eficienta intre membrii comisiei; 

 disponibilitate in realizarea sarcinilor; 

Puncte slabe: 

 dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie 

 

                                                                                                Responsabil comisie,  

         Prof. Parascan V. 
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ANEXA 9 

 

 

                                                     RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE  A MUNCII 

AN ŞCOLAR 2016– 2017 

 
 

                       Prelucrarea normelor de protecţie şi securitate a muncii, din cadrul Şcolii Gimnaziale 

,,Iorgu Iordan‟‟ atât pentru elevii cât şi pentru cadrele didactice, personalul tesa şi personalui 

nedidactic este realizată de către șeful comisiei prof. Taciu Doina.    

          Prelucrarea se efectuează conform procedurii stabilite prin Legea 314 din iulie 2006.    

         Astfel, cadrele didactice şi tesa au fost prelucrate la începutul semestrului, la fel şi elevii, de catre 

responsabilul desemnat prof. TACIU DOINA.  

         Elevii sunt prelucraţi de diriginţi pe clase, de profesorii ce predau biologie, chimie, fizică, 

informatică şi educaţie fizică în funcţie de specificul activităţilor ce se desfăşoară pe perioada 

programului şcolar şi a activităţilor extraşcolare din fiecare zi. Un rol foarte important, de fiecare dată 

l-a avut, prelucrare cu mare atenţie a normelor de circulaţie rutieră, naveta, transportul în comun, 

deplasarea de la domiciliu la şcoală şi retur, în condiţii nefavorabile din punct de vedere meteorologic 

(ploaie, furtună, grindină, zăpadă, viscol, gheaţă), interzicerea folosirii oricărui mijloc de distracţie în 

perioada sărbătorilor de iarnă de tip pirotehnic.  

         Personalul nedidactic este instruit  conform metodologiei în vigoare, cu o tematică întocmită de 

responsabilul desemnat prof. Taciu Doina. Acesta efectuiază lunar prelucrarea normelor pentru 

această categorie de salariaţii ai şcolii. În urma instructajului întregul personal al unităţii de învaţămănt 

semnează, carnetele speciale care sunt păstrate în cabinetul doamnei director pentru eventualele 

controale. Elevii în urma prelucrării normelor de securitate şi sănătate a muncii, semnează procesele-

verbale care sunt ulterior ataşate dosarului de P.M.  

         Tot personalul, încadrat în unitatea de învăţământ, la fiecare început de an şcolar îşi evaluează 

starea de sănătate în centrul de medicină a muncii, conform legislaţiei prezente, în vederea confirmării 

de către specialişti, apt pentru activitatea ce urmează a fi desfăşurată în şcoală alături de colectivele de 

elevi. Cheltuielile necesare evaluării medicale sunt suportate de unitatea de învăţământ.  

        În funcţie de situaţie, comisia alcătuită din d-nul Babeș Relu Cristian, prof. Melinte C., d-na 

Bordeianu Roxana şi lucrătorul desemnat prof. Taciu Doina, a prelucrat personalul unităţi şi elevii, ori 

de câte ori a fost necesar, aducând eventuale amendamente pentru prevenirea situaţiilor neplăcute. 

Relația între membrii comisiei S.S.M. este de colaborare, înșelegere și respect reciproc.                                 

                                                                                                                                                        

                                                                                             Responsabil desemnat, 

         Prof. Taciu Doina              
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ANEXA 10 

 

 

Raport de activitate al Comisiei PSI și SU 
AN ŞCOLAR 2016– 2017 

 

 

 În anul şcolar 2016 -2017 CTPSI şi SU şi-a desfăşurat activitatea conform Legii 212/1997, 

privind apărarea împotriva  incendiilor, modificată prin O.G.114 /2000, instrucţiunile M.E.C nr.3995/ 

1993, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire a incendiilor în unitatea de 

învăţământ preuniversitar , precum şi în concordanţă cu normele de prevenire şi stingere a incendiilor 

în unităţile M.E.C, aprobate de Inspectoratul General al Corpului de Pompieri Militari cu avizul nr.7/ 

19.04.2000. 

 La începutul anului şcolar 2016 - 2017 s-a desfăşurat instructajul periodic al personalului 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic privind prevenirea şi stingerea incendiilor. După efectuarea 

instructajului au fost completate fişele individuale de instructaj pentru P.S.I , pentru noii colegi, 

învăţători/ profesori şi la cei care exsistau fişe din anii anteriori, instructajul în domeniul prevenirii şi 

stingerii incendiilor s-a făcut pe baza unor materiale scrise cum sunt: 

- O.M de interne nr.775 /1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a 

incendiilor , publicat în  M.O nr.384 /9.10.1998 

- O.M de interne nr.1080 / 10.02.2000  pentru aprobarea Dispoziţiilor generale  privind instruirea în 

domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DGPSI – 002,  publicat în M.O nr. 157 /14.04.2000. 

- Legea nr.212 / 1997 pentru aprobarea OG nr.60 / 1997 privind apărarea împotriva incendiilor , 

publicată în MO nr. 157 / 14.04.2000. 

- HG nr. 639 / 1997 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Comisiei 

Centrale pentru incendii de masă , publicată în M.O nr. 283 /20.10.1997. 

 În ceea ce priveşte baza materială şi documentară necesară în vederea desfăşurării şi verificării 

instrucatajelor s-a simţit lipsa unor broşuri, îndrumătoare, pliante, fotomontaje de specialitate cu 

ajutorul cărora cei instruiţi să-şi însuşească cu  uşurinţă materialele prezentate. 

 Pe baza legislaţiei amintite s-a alcătuit un material PPT care a fost prezentat. 

 Instruirea elevilor pe linie de PSI şi SU a fost făcută la fiecare clasă de către învăţători/ 

profesorii diriginţi atât la începerea anului şcolar cât şi în cadrul orelor de consiliere şi orientare pe 

parcursul anului şcolar atunci cand s-au parcurs  temele care aparţin unităţii de învăţare: “ Educaţa 

pentru sănătate personală”, subcomponenta “ Educaţie pentru apărarea împotriva incendiilor”. 

 În cadrul acestor instruiri au fost prezentate măsurile obligatorii în vederea prevenirii 

accidentelor de muncă şi a incendiilor în unitatea şcolară, precum şi modul de evacuare a elevilor, 

cadrelor didactice şi a materialelor din şcoală în cazul unui eventual  incendiu sau dezastru natural  

(cutremur, inundaţii) . 

 Înaintea primei ore desfăşurate în laboratorul de fizică, chimie, biologie,informatică, elevilor li 

s-a adus la cunoştiinţă despre modul de utilizare a aparaturii, substanţelor şi a celorlalte dispozitive din 

dotare aşa încât să nu se producă  accidente , explozii sau incendii. 

În cadrul orelor de consiliere, consilierii claselor au teme de prevenire a incendiilor şi situaţii de 

urgenţă. 

 Comisiei tehnice de Prevenire şi stingere a incendiilor şi situaţii de urgenţă îi revine ca sarcină 

permanentă efectuarea instructajului periodic a personalului şcolii şi deasemenea instruirea 

personalului din echipele de intervenţie ale şcolii în caz de incendiu conform planului de apărare 

împotriva incendiilor. 

  

 

                                                                                                 Responsabil comisie,                                                                                                 

                                                                                                             Prof. Tivdă Sorin   
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ANEXA 11 

 

 

Raport de activitate al Comisiei de promovare a imaginii şcolii  
AN ŞCOLAR 2016– 2017 

Obiective generale: 

1. Crearea si promovarea unei imagini institutionale pozitive în comunitatea interna (elevi, 

cadre didactice) si cea externa (cartier, scolile generale invecinate, scolile generale din 

localitatile apropiate, institutiile scolare locale, ISJ, mass-media, etc.) prin actiuni 

progresive ce pornesc din mediul intern catre cel extern. 

2. Elaborarea de proiecte locale care să vizeze multiplicarea experientei pozitive in randul 

elevilor institutiei si a elevilor din ciclul gimnazial. 

3. Personalizarea ofertei educationale la nivel institutional prin diversificarea si flexibilizarea 

acesteia în functie de nevoile si interesele partenerilor si beneficiarilor procesului 

educational 

4. Colaborarea eficientă cu toti reprezentantii elevilor, parintilor si ai partenerilor locali, ISJ 

Galaţi. 

5. Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului scolar, integrarea elevilor pe 

piata muncii, sustinerea elevilor cu dezavantaj social si conduite de risc, sustinerea elevilor 

în alte abilităti. 

6. Armonizarea ofertei de servicii educationale si formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea scolară si comunitatea locală. 

 

În anul școlar 2016-2017, pentru promovarea imaginii şcolii s-au realizat în cadrul unităţii de 

învăţământ următoarele: 

 Realizarea site-ului şcolii http://scoalaiorguiordan.ro ; 

 Editarea revistei Genesys 11 (coordonator număr prof. Ursu Doina); 

 Realizarea ofertei educaţionale a şcolii pentru învăţământul primar şi gimnazial şi 

separat pentru clasa pregătitoare. 

 Realizarea de activităţi extracurriculare (serbare de Crăciun, deschiderea anului şcolar, 

ziua şcolii, omagierea poetului Mihai Eminescu, Unirea Principatelor Române, etc.) şi 

promovarea acestora în mass-media; 

 Realizarea parteneriatului și acordului de înfrățire cu Gimnaziul „Gheorghe Asachi” din 

satul Cucoara, raion Cahul, Republica Moldova. 

 

De asemenea în sprijinul promovării imaginii şcolii au venit şi partenerii locali: Casa de 

Cultură, Biblioteca Municipală “Ştefan Petică” etc. 

 

                                                                                                         Responsabil comisie,                                                                                                 

                                                                                                                Prof. Stănilă Cristian    
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ANEXA 12 

 

 

Raport de activitate al Comisiei pentru curriculum   
AN ŞCOLAR 2016– 2017 

 

În vederea îmbunătăţirii procesului didactic, cadrele didactice au alocat timp pentru 

studierea programelor şcolare şi a curriculum-ului şi au întocmit programele pentru CDŞ  care au fost 

înaintate Inspectoratului Şcolar spre avizare.   

 În cadrul Comisiei de Curriculum, au fost aprobate opţionalele de la învăţământul primar şi 

gimnazial pentru anul şcolar 2016-2017: 

 Clasa a V-a: Informatică – TIC, Educaţia pentru sănătate; 

 Clasa a VI-a: Informatică – TIC, Lectura- comunicare și discurs; 

 Clasa a VII-a: Geoinformatică 

 Clasa a VIII-a: Matematică între joc şi ştiinţă. 

 

      S-au stabilit şi schemele orare pentru anul şcolar 2017-2018,  numărul de opţionale pe seturi de 

clasă şi a numărului maxim de ore pe săptămână pe seturi de clasă. 

 

 
                                                                                                            Responsabil comisie,                                                                                                 

                                                                                                             Prof. Matei-Dragomir Dumitra    
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ANEXA 13 

 

 

RAPORT PRIVIND 

ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ACTIVITATILOR EDUCATIVE SI 

EXTRACURRICULARE                                                    

AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

 

I. OBIECTIVE URMARITE 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi 
extraşcolare. 
b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-
curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative. 
c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de 
învăţare. 
d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii 
rezultatelor învăţării. 
e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şextraşcolare prin 

prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar,absenteism şi 

analfabetism 

II.ACTIVITATEA DE PROIECTARE  ŞI  PLANIFICARE  

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

1.Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind 

implementarea strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 2016- 

2017; 

2.Programul activităţilor extrascolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând 

termene şi responsabilităţi ; 

II    PROMOVARE 

 S-au actualizat punctele de informare din unitate ; 

 S-au popularizat  aspecte din munca elevilor în presa locala; 

 S-au popularizat activitatile elevilor si cadrelor didactice pe site-ul scolii 

III. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ŞI EXTRASCOLARĂ 

1. Clasele Pregatitoare- a-IV-a au participat la următoarele activităţi: 

*” Si noi suntem romani”-cl. Preg.A,prof. Coman L. 

* „In asteptarea lui Mos Craciun”-cl.Preg.A, prof. Coman L. 

* „ Copiii si Eminescu”- cl. Preg.A, prof. Coman L. 

                        * „. Concurs de desene: „ Chipul școlii mele”  - 5 oct 2016- cl.Preg. B, prof. Cojocariu 

G 

                  *."Umbreluţa toamnei" - expoziţie-concurs de lucrări practice şi   desene din cadrul 

proiectului judeţean "Cu umbreluţa prin anotimpuri" - noiembrie 2016*-cl. Preg.B, prof. Cojocariu G. 

                   * "Sunt mândru că sunt român" - 29 noiembrie 2016-cl. Preg. B, prof. Cojocariu G. 

                    *În aşteptarea lui Moş Crăciun" -  decembrie 2016 - activitate literar-artistică -Recitarea 

de poezii închinate anotimpului iarna şi sărbătorile specifice;-cl.Preg.B, prof. Cojocariu G  
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                  * Mihai Eminescu - Luceafărul poeziei româneşti"-cl. Preg. B, prof. Cojocariu G. 

                     *” Drumul casa-scoala, scoala-casa”-cl. aI-a B, prof. Ghiorghita V. 

                    * “ Culorile toamnei”- cl. aI-a B, prof. Ghiorghita V. 

                     *” Sunt mandru ca sunt roman”- cl. aI-a B, prof. Ghiorghita V. 

                     *” Concurs Romania-i tara mea, drag mi-i sa traiesc in ea- locul I- 11 elevi-cl. aIa-B, 

prof. Ghiorghita V. 

                    * “ Concurs Hora fratiei- locul I-16 elevi- prof. Ghiorghita V. 

                     * “ Saptamana Educatiei Globale- actiunea Mesajul meu pentru pace-cl. AIIIaA, prof. 

Ursu D. 

                      * Saptamana fructelor si a legumelor- cl.aIIIaA, prof. Ursu D. 

                      *” Activitate de caritate la nivelul scolii‟‟-cl. aIIIa A, prof. Ursu D. 

                       * “ Si eu stiu sa daruiesc-activitate de voluntarit;cl. aII-a C, prof. Pescaru C. 

                      *” Miezul iernii”-cl.aII-aC, prof. Pescaru C. 

                      * “ Hristos a inviat !”- prof. Ursu D.,prof. Pescaru C. 

                      *” Si eu stiu sa daruiesc”- prof. Ursu D. 

                      * “ Valente cultural-educative dincolo de Prut”-prof. Ursu D.    

                     * “Caravana primaverii‟- prof. Pescaru C.      

                     * Festival de dans- Tecuci si Focsani- prof. Ursu D.               
 

Clasele V- VIII au sustinut urmatoarele activitati extracurriculare: 

  

 „Balul bobocilor”- cl. a-VIII-a A, B, cl. a-V-a A, B, C,-prof. diriginti, prof. Ursache M., prof. 

Parascan V., prof. Croitoru M., prof. Jalba E., prof. Chijar A., prof. Matei D., prof. Coman 

Laura, prof. Esanu N., prof. Sava V. 

 Saptamana Educatiei Globale- Mesajul meu pentru pace- cl. V-VIII, toti dirigintii 

 1 Decembrie- Ziua Romanilor de pretutindeni- cl. V-VIII, prof. Chirvase V, prof. Parascan V., 

Ursache M., prof. Jalba E., prof. Matei D., prof. Taciu D., prof.Badiu M. 

 „ Craciunul- sarbatoare magica” – serbare , cl. a- VIII-a B, prof. Ursache M. 

 „ Cerul si pamantul in cantec rasuna”- prof. Chirvase V. 

 „ Hristos impartasit elevilor”-spovedania si impartasirea elevilor inainte de Craciun-clPreg-IV- 

prof. Chirvase V, cadrele didactice cl. Preg-IV, prof. Ursache M. 

 15 Ianuarie- Mihai Eminescu , poetul national” – cl. a-VIII-a B, prof. Ursache Monica 

 În data de 25 septembrie 2016 de  “Ziua Europeană a Limbilor Străine” s-au desfăşurat diferite 

activităţi coordonate de prof. Ursache, M., Chijăr A. şi Onica I. la care am participat cu elevii clasei 

a V-a B. 

   La 5.  10.   2016 - Ziua Internaţională a Educatorului „Dascălul – un model pe 

care-l voi urma” -  Program dedicat Zilei educatorului.  Concurs de eseuri-prof. Jalba E. 

   În luna octombrie, 2016 - activităţi extracurriculare dedicate patronului spiritual al 

şcolii și la nivelul clasei a V-a B: „Iorgu Iordan  - un profesor model” – moment artistic / 

dramatizare, „Iorgu Iordan ne-a învăţat să vorbim româneşte” -    prof. Jalbă E. 

   Elevii şcolii sub îndrumarea prof. Jalbă E. au participat la concursul „Când 

vioarele tăcură, poezia lui răsună” – 15. 10. 2017,  concurs de creaţie  literară în parteneriat cu 

Biblioteca “Ştefan Petică”, din Tecuci şi  s-au obţinut  următoarele premii:  Premiul special – 

proză –eleva Onica Andreea din clasa a VI -a A; Premiul I – proză – elevul Avram Robert din 

clasa a VI -a A; Premiul III – poezie – eleva Neagu Cristina din clasa a V -a B, Mențiune specială 

- poezie eleva Onica Andreea clasa a VI –a A; Mențiune  -  proză  – trei elevi (1 clasa a VI –a și 

doi elevi clasa aV-a B).  
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   Tot în luna octombrie 2016 Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”,  din Tecuci a 

lansat Revista literară „Muguri de lumină” în care se regăsesc: „Cuvânt introductiv” – prof. Jalbă 

E. și și lucrări ale elevilor școlii, membri ai „Cenaclullui  literar pentru copii şi tineret Ştefan 

Petică - 2007”. 

   În ultima sâmbătă a fiecărei luni  elevii claselor  a V –a B și a VI-a A,  îndrumați 

de prof. Jalbă E au participat  la ședințele „Cenaclul  literar pentru copii şi tineret Ştefan Petică - 

2007”, desfășurat  la Biblioteca Municipală, Tecuci. 

 La 17 11. 2016 - Ziua toleranței „Mesajul clasei mele” – postere + dezbatere - activităţi 

dedicate  „Zilei toleranței” 

 17. 11. 2016 - „Alege să trăiești liber și sănătos!”- Activităţi de prevenire a traficului de 

persoane, a consumului de droguri și alcool.-prof. Jalba E. 

  În perioada 14 – 18 noiembrie 2016 - Săptămâna Educaţiei Globale a fost implementat 

proiectul de voluntariat 2016 - 2017 „Împreună putem schimba lumea!” desfășurat  în 

parteneriat cu Școala Generală „Constantin Păunescu” din Tecuci– Prof. Jalbă Ecaterina -  

iniţiator şi coordonator proiect şi Cons. Ed. Prof. Ursache Monica – coordonator. În urma 

desfășurării activității „Copacul prieteniei” cei doi profesori au primit Diplome de Excelență. 

  Prof. Jalbă E. a organizat la Casa de cultură din Tecuci cu elevii claselor a V –a B și a VI 

–a A  o dramatizare după „Cântarea României” de Alecu Russo, având ca temă  „1 Decembrie  - o 

Românie unită” – participare  la nivelul școlii cu postere, baloane  pentru activitățile dedicate zilei 

de 1 Decembrie. 

 Prof. Jalbă E. a participat la activități de Voluntariat județean, național și internațional prin 

activități derulate de asociație, a participat la proiectul național „Școala românească între 

deziderat și realizare și  la Colecta de carte „Dar de suflet” 2016 – 2017.  

 Tot în luna decembrie 2016,  elevii clasei a V-a B, a au participat la concursul de creație  cu tema 

„Magia iernii”, în cadrul proiectului educational national „Tradiții și obiceiuri de iarnă la români”, 

organizat de editura D,ART, în parteneriat cu revista ”Educația face diferența” – prof. Jalbă E. – 

organizator și evaluator. S-au obținut următoarele premii: Premiul  I – 11 elevi; Premiul II – 56elevi; 

Premiul  III – 5elevi; Mențiuni – 2 elevi. 

 Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun elevii clasei a V–a B, sub îndrumarea prof. Jalbă E. au susţinut 

în Sala de festivităţi a şcolii activitatea extracurriculară: „Crăciunul – Poartă către cer” Colinde / 

obiceiuri   la care au participat cadre didactice şi părinţi.  

   În ziua de 13 ianuarie 2017,  cu prilejul sărbătoririi a 157 de ani de la naşterea poetului 

Mihai Eminescu, elevii claselor a VI –a A și a VII –a A sub îndrumarea prof. Jalbă E. au 

participat cu recitări  la manifestările acestui eveniment, organizat la Casa de cultură, Tecuci.  

      De asemenea activităţi au fost desfăşurate şi în şcoală la nivelul catedrei sub genericul „Mihai 

Eminescu – singur în castelul nemuririi”.  

 Sâmbătă, 21 ianuarie 2017 prof. Jalbă Ecaterina a participat la Simpozionul „Mihai Eminesu – 

167 de ani de la naștere„  desfășurat la Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” din Tecuci 

 8 Martie- Ziua Mamei- activitati extracurriculare- toate cadrele didactice 

 „Valente cultural-educative dincolo de Prut”- toate cadrele didactice 

 „ 9 Mai- Ziua Europei”- toate cadrele didactice 

 „ 1 Iunie- Ziua Internationala a Copilului”- toate cadrele didactice 

 29 mai-2 iunie 2017- programul Scoala altfel „ Sa stii mai multe, sa fii mai bun”-toate cadrele 

didactice 

 „ Invata sa fii solidar”- activitate in cadrul actiunii „ Saptamana legumelor si fructelor” – 

SNAC  

 Activitate de voluntariat pentru elevii de la Scoala Gimnaziala Poiana- toate cadrele didactice 

implicate in proiectul „ Da-mi mana, prietene”    

 Vizita cu cl.aVIaC- Muzeul de Istorie Tecuci- prof. Stanila C. 



 65 

 „Fara ura, cu toleranta!”- prof. Stanila C. 

 „Jocurile mortii ! (Balena albastra)- coord. Prof. Stanila C., toate cadrele didactice 

 Piesa de teatru „ Ratacit in minciuna”- cl. aVIIa A- coord. Prof. Taciu D. 

 Gala Teatrului Tecucean- cl. aVIIa A- prof. Taciu D. 

 Festivalul Regional „ Dragi mi-s cantecul si jocul”, organizat in cadrul proiectului „ Din 

traditiile si obiceiurile neamului romansec”- grupul vocal Unison- coord.prof. Chirvase V. 

   Participare la activitatea organizata de comuna Movileni ,in memoria ostasilor cazuti in 

Primul Razboi Mondial ,activitate la care s-au implicat institutii precum primaria 

Movileni,Scoala Alexei Mateevici,Biserica Sfintii Voievozi,Organizatia Cercetasii 

Romaniei,biblioteca comunala- prof. Parascan V., prof. Chirvase V 

 

 Activitati diverse de orientare scolara si profesionala pentru elevii clasei a VIII-a A,B- prof. 

Parascan V., prof. Ursache M. 

    „ Scoala de vara”- toate cadrele didactice implicate in proiect                                                                                    

 Curs festiv- cl. aVIIIa A,B- prof. Parascan V., prof. Ursache M. 

 Excursii- toate cadrele didactice implicate 

 Expozitii – prof. Ilas C. 

 Ziua Internationala a Autismului – prof. Ilas C. 

 Program artistic Festivitatea de Premiere Sfarsitul anului scolar – coord.prof.Ursache M., toate 

cadrele didactice  

 Tabere scolare- toate cadrele didactice implicate 

 CONCURSURI ŞCOLARE  

La nivelul unităţii şcolare s-au desfăşurat urmatoarele concursuri: 

31. Miniolimpiada Hogas- nov.2016- 22 participanti, Premiul I-2 elevi, Premiul al II-lea- 2 elevi, 

Premiul al III-lea- 3 elevi, Mentiune- 7 elevi 

32. Comper Comunicare- 288 participanti-, Premiul I- 79 elevi, Premiul al II-lea-55 elevi, Premiul 

al III-lea-31 elevi, Mentiuni- 25 elevi 

33. Comper Matematica- 230 participanti- Premiul I- 60 elevi, Premiul al II-lea -46 elevi, Premiul 

alIII-lea- 34 elevi, Mentiune, 34 elevi 

34. Gazeta Matematica Junior- prof. Corodeanu A., Premiul I-1 elev, Premiul al II-lea-2 elevi, 

Premiul al III-lea 1 elev, Mentiune-4 elevi 

35. Cand vioarele tacura…Poezia lui rasuna- 7 participanti, Premiul I- 1 elev, Premiul al III-lea 1 

elev, Mentiune- 5 elevi 

36. Campionatul Mondial Unificat WKA-WTKA- international, 5 participanti, Premiul I-2 elevi, 

Premiul al II-lea 2 elevi, Premiul al III-lea 1 elev 

37. Cu umbreluta prin anotimpuri- cl. aII-a C, prof. Pescaru C.- Premiul I- 7 elevi 

38. Natura in culori si versuri- cl. aII-a C, prof. Pescaru C., Premiul I-4 elevi 

39. Copiii si marea- cl. aII-a C, prof. Pescaru C., Premiul I-3 elevi, Premiul alII-lea- 2 elevi 

40. Eurojunior English my love- national, cl.aIII-VIIIa prof. Ursache M., Premiul I National -19 

elevi, Premiul al II-lea National- 6 elevi, Premiul al III-ea National- 4 elevi 

41. Eurojunior English my love- national, cl. aIII-VIIIa, prof. Chijar A. – Premiul I- 11 elevi, 

Premiul al II-lea- 6 elevi, Premiul al III-lea-5 elevi 

42. Competii din cadrul ONSS- echipa reprezentativa a scolii – Premiul I pe municipiu- prof. Taciu 

D.; - echipa reprezentativa a scolii de rugby-tag- Premiul I pe municipiu- prof. Tivda S. 

43. Olimpiada de Religie- faza judeteana, prof. Chirvase V. , cl. aVIIa-2 elevi, cl.aVIIIa-2 elevi 



 66 

44. Amintiri din copilarie- prof. Ursu D.,prof. Paduraru F.,prof.Pescaru C.,prof. Ghiorghita V. 

45. Comper Limba Romana- toate cadrele didactice 

46. Comper Matematica- toate cadrele didactice 

47. Eurojunior- toate cadrele didactice 

48. Gazeta Matematica Junior- prof. Corodeanu A., prof.Ursu D., prof. Paduraru F.,prof.Pescaru C. 

49. Comunicare. Ortografie- prof. Sobaru M., prof.Ursu D. 

50. Fii inteligent la Matematica- prof. Sobaru M., prof. Ursu D. 

51. „Sunt talentat”- Concurs Limba Engleza- coord.prof. Chijar A. 

52. Olimpiada de Limba si Literatura Romana-luna martie, etapa judeteana-prof. Jalba E., prof. 

Coman L. 

53. Comper Comunicare- prof. Jalba E. 

54. Open doors for future-concurs Limba Engleza- coord. Prof. Ursache M., prof. Chijar A. 

55. Olimpiada de Matematica- prof. Badiu M., prof. Matei D. 

56. Simulare Evaluare Nationala Limba Romana – prof. Jalba E., prof. Terchi L. 

57. Simulare Evaluare Nationala Matematica- prof. Badiu M., prof. Matei D. 

58. „Terra”- Concurs National Geografie- prof. Stanila C. 

59. Concursul „ Itinerarii europene”- prof. Stanila C. 

60. Olimpiada de Religie- calificare Etapa Nationala- prof. Chirvase V. 

PUNCTE TARI 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, 

comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul 

consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul 

fiecăreia dintre unităţile de învăţământ; 

  realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: 

Planul managerial al  comisiei metodice a diriginţilor Programul activităţilor educative 

extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor 

cu părinţii; 

 s-au constituit comisia educativă, s-a elaborat programul  de activitate ale acesteia, s-au stabilit 

responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

 s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii  

 implicarea în concursuri şcolare; 

 asigurarea cu manuale si rechizite gratuite; 

 perfecţionarea constanta a întregului personal; 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative ; 

 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

 

OPORTUNITAŢI: 

 organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse. 

 

Responsabil comisie metodică 

Consilier Educativ 

       Prof.Ursache Monica 
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ANEXA 14 

 

 

5 ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDCATIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENT SECRETARIAT   

AN ŞCOLAR 2016 – 2017 

 

Secretar şef -  Grama Daniela 
 

           Activitatea personalului didactic auxiliar s-a desfăşurat conform organigramei și fişei 

postului pentru fiecare compartiment. 

 - state de plată, state de funcţiuni, încadrare – normare personal d-na Grama Daniela 

 - recalculări 

 - eliberare adeverinţe, dosare grade, baza date elevi/cadre didactice şi alte lucrări curente  

 - registre matricole 

 - corespondenţă 

 - decizii, rapoarte 

 - situaţii curente 

  - cataloagele au fost distribuite în timp util cadrelor didactice la început de an şcolar, acestea 

fiind scutite de corvoada cataloagelor provizorii 

         Trebuie să mulţumesc cadrelor didactice care au depus la timp situaţiile solicitate.  

   Problemele administrative au fost coordonate de d-nul director adj. Stănilă Cristian, care a 

depus toate eforturile pentru ca lucrurile să funcţioneze bine în acest sens.   

   Toate materiale pe calculator (afişe, machetare revistă, administrare site-ul şcolii) au fost 

realizate cu ajutorul d-lui dir adj. Prof Stănilă Cristian. 

 

                                                                                                                                        Secretar șef,  

Grama Daniela  

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 COMPARTIMENT CONTABILITATE   

AN ŞCOLAR 2016– 2017 

 

 

            Subsemnata Oprea Gianina Isabela, administrator financiar la SCOALA GIMNAZIALA 

IORGU IORDAN  TECUCI ,prezint raportul de activitate pentru  sem. I anul scolar 2015– 2016: 

             Pentru evidentierea in  contabilitate a elementelor de activ  si de pasiv s-au  folosit conturi  

sintetice si analitice,in concordanta cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata   si 

OMFP  1917 / 2005 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 

contabilitatii institutiilor publice ,  planul de conturi pentru institutiile publice  si instructiunile  de 

aplicare a acestuia . 

          Pe parcursul anului școlar 2016– 2017, activitatea compartimentului de contabilitate a constat in 

realizarea urmatoarelor activitati conforme fisei postului si altor situatii ivite pe parcurs . Intr-o ordine 

aleatorie enumar: 

          

o Lunar am procedat la incasarea veniturilor , am intocmit ordonantari, angajamente bugetare si 

globale , am efectuat inregistrari contabile si in articole bugetare , plata furnizorilor ; 
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o In perioada 01-05 ale fiecarei luni am incheiat luna precedenta, am depus raportari la Primaria 

Tecuci, ISJ Galati , am  verificat cheltuielile de personal, impreuna cu secretarul  am intocmit note 

justificative si explicative , monitorizari  pentru Trezoreria Tecuci si Primaria Tecuci ; 

o Pana in data de 06 lunar am intocmit raportarile  cuprinzand Anexa 1, Anexa 30 Anexa 9 si 

Anexa 11 ; 

o Pana pe data de 08 lunar am intocmit viramentele prin programul Ministerului Finantelor 

Publice ( OP)  pentru cheltuielile de personal  

o  Am primit si inregistrat cererile privind decontarea navetei personalului didactic si didactic 

auxiliar ; 

o Decadal am intocmit necesarul privind  programarea  platilor ce se deruleaza prin  Trezoreria 

Statului ; 

o Lunar am intocmit S1 pentru INS si ISJ GALATI am depus  D 112, Declaratia pe propria 

raspundere a datoriilor catre furnizori; am intocmit si depus dosare la CAS  GALATI cand legea a 

impus recuperarea CM; am intocmit adrese  solicitari alocare fonduri pentru naveta ,subventii, 

situatiile privind bursele de merit, studiu, sociale (ces);  

o Am intocmit Balante de verificare lunare Buget local, Buget din venituri proprii si Buget de 

stat ; 

o Am tinut evidenta creditelor bugetare aprobate in exercitiul bugetar al sem. I anul scolar 2015– 

2016; 

o Am tinut evidenta angajamentelor bugetare si legale ; 

o Am verificat si semnat documentele de plata avand in vedere sa fie indeplinite conditiile legale 

pentru efectuarea platii; 

o Trimestrial am intocmit Situatiile financiare  cu anexele aferente atat pentru Consiliul local din 

fondurile ce se s-au derulat prin Bugetul local  precum si ISJ Galati din fondurile  primite de la 

Bugetului de Stat , fluxurile de trezorerie ; am intocmit Contul de executie pe bugete total si pe 

subcapitole precum si bilantul anual ; 

o Am exercitat controlul financiar –preventiv in toate fazele executiei bugetare, conform 

dispozitiei privind organizarea auditului intern si controlului financiar – preventiv; 

o Bianual am intocmit situatia statistica privind fondul de salarii solicitata de Ministerul de 

Finante Publice  HG 186 ; 

o Am initiat actiunea privind inventarierea patrimoniului unitatii; 

o Am intocmit proiectul de buget pentru anul financiar 2017, a fost întocmit pe surse de 

finantare, avându-se drept indicatori de baza costul standard/ elev/an astfel : 

               - Nr elevi invatamant primar          388 

               - Nr elevi invatamant primar int.        6 

               - Nr. elevi invatamant gimnazial     279 

               - Nr. elevi invatamant gimnazial int.   1 

                        Total                                        674 

o Anual si ori de cate ori s-au efectuat rectificari am intocmit Bugetul de venituri si cheltuieli 

venituri proprii si detalierea cheltuielilor atat pe centralizat cat si pe subcapitole cu anexele aferente ;  

o Am incheiat contracte cu furnizorii de utilitati si servicii ; am mers la Institiile de credit cu care 

colaboram pentru salarii, abonamente si burse scolare cu diverse documente ( specimene de 

semnaturi, conventii etc ) ; 

o Am infiintat popriri asupra salariului in baza instiintarilor emise de Biroul Executorilor 

Judecatoresti ; 

o Am colaborat cu bancile de credit (utilizand programele bancilor ) pentru virarea salariilor in 

conturile bancare (carduri) ; 

o Am intocmit ori de cate ori a fost necesar referate de necesitate am  inregistrat corespondenta, 

am efectuat  verificari si punctaje, procese –verbale de predare primire mijloace fixe si obiecte de 

inventar ; am intocmit CEC –uri numerar pentru plata  cheltuielilor salariale,materiale ajutoare 

sociale etc,  situatii catre ISJ Galati referitoare la naveta, cheltuieli de capital, hotarari judecatoresti;  
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o Am intocmit, in baza legislatiei in vigoare, Proceduri specifice compartimentului de 

Contabilitate ;  

o Am iregistrat  in contabilitate  contractele de sponsorizare si donatie ; 

o Am procurat, pastrat si sunt informata asupra documentelor privind legislatia specifica ; 

o Am elaborat ,corelat si implementat activitatea specifica in conformitate cu planul managerial 

al institutiei ; 

o Am intocmit situatiile solicitate de Camera de Conturi Galati pentru perioada 2015 si 

Chestionarele solicitate de Departamentul Audit al Primariei Tecuci si ISJ Galati ; 

o Am colaborat cu conducerea institutiei in diverse actiuni si am informat-o in legatura cu 

noutatile privind legislatia specifica , am oferit disponibilitate la saricini si operativitate la 

indeplinirea lor ;  

o Impreuna cu Administratorul unitatii am completat  Planul anual de achizitii ; 

o Am asigurat circuitul documentelor conform unui grafic stabilit de compartimentul financiar 

contabil ; 

o Am respectat ordinea si disciplina la locul de munca , normele de protectia muncii, de PSI, si 

ISU pentru toate tipurile  de activitati desfasurate in cadrul institutiei  ai am raspuns tuturor 

solicitarilor referitoare la orice situatii contabile ; 

o Am intocmit si alte operatiuni ce privesc activitatea de contabilitate. 

 

 

                                                                                                                                      Contabil șef,  

                                                                                                                           Oprea Gianina  

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL LABORANTULUI  

AN ŞCOLAR 2016– 2017 

 

În anul școlar 2016-2017 activitatea laborantului s-a desfăşurat conform atribuţiilor şi 

responsabilităţilor din fişa postului, dar şi alte sarcini la care a fost solicitată în funcţie de nevoile 

şcolii. 

În calitate de gestionar al laboratorului de chimie – biologie: 

      - m-am preocupat de punerea în funcţiune a laboratoarelor de chimie-biologie şi fizică 

- am ţinut o evidentă a materialului existent în laborator întocmind subinventare ale 

locaţiei. 

- am urmarit ca instalaţiile anexe ale laboratorului să fie în stare de funcţionare şi s-a 

preocupat de păstrarea mobilierului existent. 

- am respectat normele de P.M și normele privind prevenirea și stingerea incendiilor 

întocmind fişele de instructaj colective cu norme specifice pentru elevii claselor a – VII 

și a – VIII – a. 

În calitate de cadru didactic auxiliar: 

- am colaborat cu profesorul de biologie-chimie-fizică pregătind materialul didactic 

necesar pentru lecţii (planşe, diapozitive, preparate microscopice, ierbare, insectare, 

micro-instalaţii, ustensile şi substanţe chimice, prepararea de soluţii, alte materiale 

didactice ); 

- am pregătit toate lucrările practice de laborator prevăzute în planificarea profesorului de 

chimie acordând asistenţă în timpul orelor intervenind ori de cate ori acest lucru s-a 

impus: 

-  am contribuit la activităţile de personalizare a laboratorului de fizică atunci când s-a 

stabilit o locaţie  a acestuia şi a acordat asistenţă doamnei profesoare de fizică atunci când 

a fost solicitată;  
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- am redactat fişele de lucru experimentale/ fişe de protecţia muncii pentru lecţiile frontale 

de laborator; 

- am realizat două materiale în POWERPOINT care au fost prezentate elevilor în cadrul 

orelor de chimie; 

- am recondiţionat materialul didactic existent (planșe, modele moleculare), dar a şi 

procurat unele substanţe (sodă caustică, sodă calcinată, apa oxigenată, iod). 

În afară de activităţile de laborant, am desfăşurat activităţi în afara celor din fișa postului la 

care am fost solicitată: 

- amenajarea tuturor panourilor de pe holurile şi cabinetele şcolii sub îndrumarea cadrelor 

didactice care le-au proiectat şi care au cerut ajutorul; 

- m-am implicat în aranjarea manualelor şi evidenţa lor. 

În realizarea tuturor activitatilor, am dat dovadă de responsabilitate, conştiinciozitate, 

punctualitate, operativitate şi comunicare. 

              

                                                                                                                                        Laborant,  

Bordeianu Roxana  
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ANEXA 15 

 

6 ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC,  CALITATE, EFICIENŢĂ 

 

Raport de activitate a  personalului  nedidactic: 

ingrijitori, muncitori, agenţi paza 
 Activitatea se desfăşoară conform fişelor posturilor asigurandu-se curăţenia curentă și 

generală; 

 Personalul nedidactic s-a implicat pentru redeschiderea anului şolar în condiţii optime; 

 Personalul nedidactic s-a implicat în pavoazarea şcolii pe timpul vacanţei de vară; 

 D-nul Cîrjeu O. a preluat sarcinile muncitorului de întreţinere şi a răspuns la toate solicitările 

conducerii şcolii şi a personalului; 

 Serviciul de paza s-a mai îmbunătăţit, dar este loc de mai bine .De remarcat faptul că 

personalul de pază se implică şi în alte activităţi: lucrări de întreţinere, curăţenie; 

 S-au executat lucrări la centrala termică (revizie); 

 

CALIFICATIV ACTIVITATE - anul 2016 

 

 

 

 

 

 

Personalul de curăţenie  a fost solicitat să consemneze  zilnic activitatea într-un registru 

special. Starea de curăţenie din şcoala  este mulţumitoare, personalul îşi respectă sarcinile de serviciu, 

dar este nevoie de implicare activă în menţinerea stării de  igienă şi curăţenie conform standardelor de 

calitate.  

 Personalul de pază îşi  îndeplineşte sarcinile  din fişa postului cu responsabilitate, preluând de 

multe ori, sarcini ale personalului responsabil de curăţenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele Postul ocupat Calificativ 

Iordachi Doina Îngrijitor B 

Oancă Emilia Îngrijitor  B 

Toboș Jenica Îngrijitor  B 

Cîrjeu Ovidiu Fochist  B 

Velicu Anton Paznic F.B 

Frăţiman Costică Paznic F.B 

Bondrilă Mario Paznic F.B 
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CONCLUZII 

 

În mare parte au fost îndeplinite obiectivele propuse prin programele de activitate. Sunt câteva 

aspecte care suportă îmbunătăţire, cum sunt:  respectarea Regulamentului intern de către toţi angajaţii 

şi elevii, reducerea numărului de absenţe. 

 

 

 Puncte forte 

- Cadre didactice cu o  pregătire profesională şi managerială bună, calificate superior, 

grad didactic I, metodişti, masterat în management educaţional,  cadre didactice admise 

în Corpul de experţi; 

- Ofertă diversă de activităţi extracurriculare datorate derulării în şcoală a unor proiecte 

educaţionale în parteneriat; 

- Colaborarea optimă şi derularea de programe comune cu unităţi conexe (Casa corpului 

didactic, CJRAE, Clubul elevilor, Clubul sportiv şi asociaţii nonguvernamentale;  

- Şcoala asigură material curricular (planuri de  învăţământ,  programe  şcolare, manuale, 

ghiduri, îndrumătoare); 

- Aplicarea eficientă a noutăţilor legislative şi implementarea măsurilor de reformă 

prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale; 

- Realizarea unui climat educaţional echitabil, eficient şi relevant, capabil de schimbare 

atunci când se impune; 

- Realizarea unei analize comparative  realiste între rezulatele obţinute de elevi la clasă  

şi notele obţinute la examenele naţionale  şi elaborarea unor planuri de măsuri pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor elevilor la examenele naţionale; 

- Monitorizarea atentă a aplicării măsurilor decise de fiecare cadru didactic  în vederea 

îmbunătăţirii rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale; 

- Unitate şcolară ce dispune   de  dotare  modernă, aparatură şi materiale pentru 

laboratoare:  AEL, Video proiector, fleep-chart, sală de festivităţi, sală de sport, cabinet 

logopedie, etc. 

- Sunt asigurate condiţii igienico-sanitare  bune pentru desfăşurarea procesului instructiv 

educativ; 

- Şcoala a avut o bună colaborare cu ISJ Galaţi, precum şi comunitatea locală; 

- Elevii au raspuns la cerinţele şcolii şi s-au implicat în organizarea activităţilor; 

- A existat o bună colaborare între conducerea şcolii şi Consiliul reprezentativ al 

părinţilor,  şcoala fiind dotată cu perdele, videoproiectoare  la diferite clase. 

 

         8. 2 Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii  
- creşterea nivelului de pregătire al elevilor.; 

- existenţa unei concordanţe între evaluarea internă şi evaluarea externă; 

- participarea  unui număr mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecţionare şi la 

cursuri deformare; 

- realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţei dobândite cu 

acest prilej; 

- crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei; 

- crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi / profesorii 

învăţământul primar,  

- găsirea unor metode eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar; 

- organizarea de acţiuni cu scop de ridicare a nivelului cultural al elevilor; 
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- stimularea randamentului şcolar al  elevilor ce provin din familii cu părinţi care au locuri 

de muncă în străinătate, prin activităţi  de consiliere şi antrenarea lor în programe 

educative  atractive;  

- realizarea  de programe  de pregătire   de performanţă cu elevii cu capacităţi  deosebite şi 

promovare a acestor rezultate; 

- organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al 

elevilor; 

- întreprinderea unor demersuri pentru soluţionarea  deficitului de personal didactic auxiliar 

şi nedidactic; 

- atragerea de fonduri extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 

- colaborarea  cu organele  de  ordine  reprezentate  de  Poliţie,  Jandarmerie  în scopul 

prevenirii actelor de delincvenţă. 

 

          Director prof. Stănilă Cristian, director adj. prof Sava Viorica şi membrii Consiliului de 

Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Iorgu Iordan” mulţumeşte pe această cale tuturor 

compartimentelor din şcoală ce s-au implicat în realizarea acestui material, dar şi pentru întreaga 

activitate desfăşurată în anul şcolar 2016- 2017,  întregului personal didactic şi nedidactic al şcolii, 

apreciază contribuţia ISJ Galaţi adusă la bunul mers al activităţii desfăşurate în şcoală. 

 

Prestigiul şcolii depinde de noi şi numai uniţi vom reuşi! 
  

      Prezentul raport conţine 73 file. 

 

 

                   Director,                                                                        Director adj., 

   Prof. Cristian STĂNILĂ       Prof. Viorica SAVA   


