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cap. SITUATIA OPERATIVA 

NUMARUL DE PERSONAL SI AL POSTURILOR / 2017-2018 

Nr. Crt. Post/Catedra 
Numar 

posturi 

n
o
rm

e
 

ti
tu

la
ri

 Post/Catedra 

re
st

ra
n

g
e
ri

 

observatii 

v
a
ca

n
te

 

re
z
er

v
a
t

e 

1 Educator 6 6 4 2 

0
.0

0
 

0
   

2 Invatator 9 9 7 2 

1
.0

0
 

0
 

1
 

in
v
a

ta
to r 

C
C

I

C
 

           

Nr. Crt. 
Post/Catedra de 18 

ore 

Total ore pe sapt 

n
o
rm

e
 

ti
tu

la
ri

 Post/Catedra 

re
st

ra
n

g
e
ri

 

TC CD CDS TOTAL 

v
a

ca
n

te
 

re
ze

rv
a

te
 

1 Limba  romana 28   0 28 1.56 1.56 0 0 0 

2 Limba latina 2   0 2 0.11 0.11 0 0 0 

3 Limba engleza 27   0 27 1.50 1.22 0.28 0 0 

4 Limba franceza 14   0 14 0.78 0.78 0 0 0 

12 Educatie sociala 1   0 1 0.05 0.05 0 0 0 

13 Istorie 10   0 10 0.56 0.56 0 0 0 

14 Geografie 9   0 9 0.50 0.5 0 0 0 

15 Cultura civica 4   0 4 0.22 0.22 0 0 0 

16 Religie 16   0 16 0.89 0.89 0 0 0 

17 Educatie plastica 1   0 1 0.06 0.06 0 0 0 

18 Educatie muzicala 6   0 6 0.33 0.33 0 0 0 

19 Educatie fizica 30   0 30 1.67 1 0.67 0 0 

20 Educatie tehnologica 7   0 7 0.39 0.39 0 0 0 

21 Informatica                   

22 T.I.C. 1   6 7 0.39 0.39 0 0 0 

Alte 

discipline  

OINAC 
0   1 1 0.05 0.05 0 0 0 

        163           

                    

 

Total       9.06 9.06 8.11 0.95 

   

Nr. 

Crt. 
Catedra de 16 ore 

Total ore pe sapt 

n
o
rm

e
 

ti
tu

la
ri

 Catedra 

re
st

ra
n

g
e
ri

 

o
b

se
rv

a
ti

i 

TC CD CDS TOTAL 

v
a
ca

n
te

 

re
z
er

v
a
te

 

8 Matematica 28   0 28 1.75           

9 Fizica 12   0 12 0.75           

10 Chimie 8   0 8 0.50           

11 Biologie 11   0 11 0.69           

16 Educatie plastica 5   0 5 0.31           

 
Total         4.00   
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Norme 16 4 

Norme 18 9.06 

Educatori 6 

Invatatori 9 

Degrevare Director 0.67 

Degrevare Director Adj. 0.56 

Total Norme(fara domiciliu) 29.29 

Norme Invatamant domiciliu(estimativ) 0.56 

Total norme Titulari 29.85 

 

 

Situatia operativa la inceputul anului scolar 2017-2018 

... 

Total 

Clasa 

pregătitoar

e 

An I/ Grupa 

mică 

An II/ 

Grupa 

mijlocie 

An III/ 

Grupa 

mare 

An IV 

Forma de 

învățământ 

Clas

e 

Elevi Clas

e 

Elevi Clas

e 

Elevi Clas

e 

Elev

i 

Clas

e 

Elev

i 

Clase Elevi 

TOTAL 22 417 1 23 5 94 6 101 6 120 4 79 

Preşcolar 

program normal 6 102     2 38 2 31 2 33     

Preşcolar 

program 

prelungit                         

Primar 9 164 1 23 2 31 2 28 2 46 2 36 

Gimnazial - Zi 7 151     1 25 2 42 2 41 2 43 

 

 

... Total Personal  didactic 
Personal didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 

Forma de învățământ Clase Posturi Personal Posturi Personal Posturi Personal 

TOTAL 22 29.4 30 1.5 2 4.5 5 

Preşcolar program 

normal 6 6 6     1 2 

Preşcolar program 

prelungit               

Primar 9 11.22 9     1 1 

Gimnazial - Zi 7 12.18 15 1.5 2 2.5 2 

 

Trebuie remarcat faptul ca,  
- ncepand cu 16.11.2017, se numeste in functia de sofer ,1 norma, la  Scoala Gimnaziala Cosereni,   

judetul Ialomita, pe perioada nedeterminata. 

- incepand cu 03.01.2018, Scoala Gimnaziala Cosereni se angajeaza administrator financiar, 0.5 norma, 

prin Contract de prestari servicii. 
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SITUATIA ELEVILOR: 

 

 
 

 

Numarul elevilor cu note scazute la purtare 

 
 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

prescolar 102 primar 164 gimnaziu 151

note scazute purtare

existenti



6 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

prescolar primar gimnazial

102 

164 

151 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

promovati corigenti la 1 materie corigenti la 2 materii

origenti la 3 materii cu situatie neincheiata



7 

 

SITUATIA ABSENTELOR 

 

Indicatori Total  absente  din care motivate Total elevi/ prescolari 

inscrisi la inceput an 

scolar / ramasi la sf. 

Sem I 

Grupa mica 217 217 38/39 

Grupa mijlocie  95 95 31/30 

Grupa mare 178 177 33/33 

Total Prescolari 490 489 102-102 

Cls. pregatitoare - - 23/22 

Clasa I - - 31/31 

Clasa a II - a 7 3 28/28 

Clasa aIII-a 64 50 46/45 

Clasa aIV - a 12 12 36/36 

Total Primar 83 65 164/162 

Clasa aV- a 14 0 25/27 

Clasa  a VI - a 373 22 42/42 

Clasa a V II - a 301 66 41/41 

Clasa a VIII-a 682 104 43/44 

Total Gimnazial 1370 192 151/154 
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TESTARI INITIALE SI TESTARI SUMATIVE 

SEMESTRUL I, AN SCOLAR 2017-2018 

 

Desfasurarea testarilor initiale si sumative 

În conformitate cu Metodologia, notificările ulterioare şi activitatea comisiilor 

metodice din Şcoala Gimnaziala Cosereni (Comisia metodica a educatoarelor, Comisia 

metodica a invatatorilor, Comisia metodica matematica si stiinte, Comisia metodica 

umanista), se menţionează următoarele: 

 au fost dezbătute în cadrul comisiilor metodice documentele menţionate mai sus în 

vederea unei bune organizări, desfăşurări şi evaluări a activităţilor destinate pentru 

testările iniţiale/sumative ale elevilor. În acest sens cadrele didactice au întocmit un grafic 

de recapitulare a cunoştinţelor achiziţionate de elevi în anul anterior şcolar, la nivelul 

fiecarei comisii metodice un grafic de desfăşurare a testelor iniţiale/sumative, aprobate  in 

cadrul sedintei Consiliului profesoral. 

 Membrii comisiilor metodice şi-au elaborat documentele în vederea testării 

iniţiale/sumative, conform site-ului ministerului de resort (corelarea competenţelor cu 

itemii testului, bareme de corectare, matrici). 

 S-au administrat teste predictive la discipline şi clase de elevi prevazute in graficele 

prezentate anterior.                            

 După administrarea testelor, au fost prezentate rezultatele în cadrul şedinţelor 

comisiilor  metodice. Fiecare invatator/profesor a prezentat puncte tari, puncte slabe şi 

programul cu măsuri minimale, care pot fi adaptate pentru a asigura fiecărui elev 

cunoştinţele de bază necesare în însuşirea noţiunilor disciplinei respective. Fiecare 

profesor a înaintat o copie dirigintelui în vederea centralizării situaţiei rezultatelor obţinute 

de fiecare elev la disciplinele la care a fost testat. 

 Rezultatele centralizate pe clase/discipline au fost transmise in mod confidential 

fiecarui elev si parinte al elevului respectiv de catre invatator/diriginte. S-a intocmit 

proces verbal la fiecare clasa si s-a semnat de luarea la cunostinta, in mod confidential, a 

rezultatelor testelor initiale/sumative de catre elevi si parinti. 
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  INVATAMANT PRIMAR 

 

Raport privind aplicarea testelor sumative 
An scolar 2017-2018, sem. I 

           In  conformitate cu Metodologia, notificarile ulterioare si activiatea Comisiei invatatori, se 

mentioneaza urmatoarele: 

-cadrele didactice au intocmit graficul de recapitulare a cunostintelor achizitionate de elevi ; 

- au fost elaborate documentele in vederea testarii  finale ( teste ,bareme de corectare); 

-s-au administrat teste finale la Comunicare in lb. romana si Matematica si explorarea mediului la clasele 

I,aIIa  si la Lb. si literatura romana, Matematica si Stiinte ale naturii la clasele  aIIIa si aIVa. 

-rezultatele au fost prezentate in cadrul sedintei Comisiei invatatori, din data de 01.02.2018 si  programul 

cu masuri minimale, care pot fi adaptate pentru a asigura fiecarui elev cunostintele de baza necesare in 

insusirea notiunilor disciplinei respective. 

Rezultate pe discipline: 

 

 COMUNICARE IN LB. ROMANA /LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

Clasa  Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

IA 1 2 6 8 

IB - 3 6 5 

IIA - - 5 13 

IIB - 1 3 5 

IIIA - 4 5 9 

IIIB 1 6 4 5 

IVA - 1 9 11 

IVB 2 3 1 8 

TOTAL 4 19 39 64 

Din totalul de 140 elevi la clasele I-IV, au fost testati 127, 13 elevi absenti. 
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 MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI /MATEMATICA 

 

Clasa  Insuficient Suficient Bine  Foarte bine 

IA - 3 7 7 

IB - 3 10 1 

IIA - - 6 12 

IIB 1 2 2 5 

IIIA 1 3 8 12 

IIIB 1 8 4 3 

IVA - 2 10 10 

IVB 1 5 2 6 

TOTAL 4 26 49 56 

Din totalul de 140 elevi , au fost testati 135 elevi, 5 elevi absenti. 

 

 

 
STIINTE ALE NATURII 

Clasa Insuficient Suficient Bine Foarte bine 

IIIA - 3 5 10 

IIIB 2 5 5 5 

IVA - 1 7 14 

IVB - 3 1 10 

TOTAL 2 12 18 39 

  Din totalul de 81 elevi, au fost testati 71, 10 elevi absenti. 
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Puncte tari: 

       -numarul mare de calificative la Lb. si lit. romana FB-64 de elevi; B-39 de elevi ; 

       Matematica Fb-56 de elevi; B-49 de elevi; Stiinte ale naturii FB-39 de elevi, B- 18 elevi; 

      - scrierea corecta a ortogramelor invatate si recunoasterea partilor de vorbire; 

     - majoritatea scriu corect texte respectand regulile date; alcatuiesc propozitii dupa imagini date; 

     - formuleaza corect raspunsuri la intrebari date; 

     - despart corect cuvinte in silabe; 

     - au vocabulat bogat ( sinonime si antonime) 

     - inteleg mesajul unui text si raspund corect in propozitii; 

     - compara si ordoneaza nr. nat.; 

     -  recunosc terminologia specifica matematicii 

   - recunosc figuri geometrice invatate; 

     -observa regulile si continua siruri de numere; 

     -rezolva exercitii cu numar necunoscut; 

     -efectueaza corect operatii de adunare, scadere, inmultire, impartire; 

    -si-au insusit corect tehnicile de calcul precum si terminologia specifica matematicii; 

    - rezolva corect probleme cu plan de rezolvare; 

   -  si-au insusit corect partile componente unei plante si  a unui animal; 

    -recunosc anotimpurile si schimbarile care se petrec; 

    - recunosc vietuitoarele si le grupeaza dupa mediul in care traiesc. 

Puncte slabe 

     -existenta unui nr. destul de mare de elevi care fac greseli  in scriere; 

       -probleme in recunoasterea partilor de propozitie si de vorbire; 

    - vocabular limitat in vederea redactarii unei compuneri; 

    -existenta unui nr. relativ mare de elevi care fac greseli de calcul matematic; 

    -dificultati in judecarea problemelor,la unii elevi; 

    - dificultati in rezolvarea exercitiilor cu respectarea ordinii operatiilor; 

  Masuri de remediere: 
-Pregatire suplimentara in vederea recuperarii deficientelor existente; 

-Relatii imbunatatite elevi-parinti –scoala; 

-Ore suplimentare alocate la fiecare ora pentru aprofundarea unor notiuni; 

-Exercitii de citire si intelegere a textului; 

-Exercitii de scriere dupa dictare; 

-Exercitii de citire, povestire, repovestire; 

-Diverse exercitii lingvistice (cuvinte cu acelasi inteles sau cu inteles opus,alcatuiri de propozitii      

folosind cuvinte date,completarea propozitiilor lacunare,etc.) si gramaticale( recunoasterea partilor de   

propozitie si de vorbire, alcatuirea de propozitii dupa scheme date,etc.); 

-Diferentiera temelor pentru acasa; 

-Temele pentru acasa discutate in clasa; 

-Lucru pe grupe; 

-Lucru diferentiat,  

- Utilizare in lectii a metodelor interactive, centrate pe elev; 

-Exercitii de citire, scriere a numerelor naturale; 

-Exercitii de adunare, scadere, inmultire si impartire, respectand programa fiecarei clase; 

-Exercitii in care sa se respecte ordinea efectuarii operatiilor; 

-Exercitii de aflare a necunoscutei; 

-Exercitii de compunere-descompunere a numerelor naturale; 

-Probleme si alcatuiri de probleme dupa scheme date,etc 

- Exercitii de scriere dupa dictare, copieri, transcrieri; 

-Exercitii de citire si intelegere a textelor; 

- Exercitii de scriere corecta a ortogramelor; 

-exercitii de recunoastere a partilor de vorbire studiate. 
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INVATAMANT GIMNAZIAL 

 

 ANALIZA TESTE INITIALE COMISIA METODICA UMANISTA AN SCOLAR 2017-2018, SEM.I 

 

I.DISCIPLINA LIMBA ROMANA 

PROFESOR DIMACHE MARIA,  PROFESOR STROE CONSTANTA 

 

 

Clasa 

 

Nr. 

Elevi 

Prezenti 

 

Sub 

5 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 
10 

   Media 

clasei 
elevi C.E.S. 

VA 25 25 7 6 3 1 7 1 - 6,10  

VIA 21 21 1 5 8 1 3 3 - 6,67  

VIB 21 20 6 5 5 3 1 - - 5,65  

VIIA 25 25 14 - 6 3 2 - - 4,73  

VIIB 17 17 12 3 - 1 1 - - 4,36 3 

VIIIA 23 23 2 4 7 4 1 5 - 6,87  

VIIIB 19 18 10 4 2 2 - - - 4,31  
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Puncte tari: 

 identificarea valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor figuri de stil – enumeraţie, repetiţie, 

epitet, comparaţie, personificare, metaforă; 

 cunoaşterea aprofundată a elementelor de fonetică, vocabular şi semantică;  

 identificarea relativ corectă a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie  

 identificarea corectă modurilor de expunere prezente într-un text dat / citat–naraţiunea, descrierea, 

dialogul; 

 formularea corectă a ideilor principale dintr-un text; 

 identificarea trăsăturilor fizice şi morale ale personajelor prezente în diverse fragmente de texte literare; 

 identificarea corectă a procedeelor de expresivitate artistică; 

 identificarea corectă a personajelor din text 

 precizarea locului acțiunii 

 dovedesc înțelegerea textului suport, prin transcrierea enunțurilor cerute 

 explicarea unor semne de punctuaţie şi ortografie; 

Puncte slabe: 

    La clasa a V – a A :  

 identificarea părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie; 

 identificarea funcţiilor sintactice ; 

 confundarea părţilor de vorbire  si a părţilor de propoziţie; 

 exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor; 

 utilizarea unui limbaj lipsit de expresivitate; 

 menționarea trăsăturii cu exemplu; 

 formularea corectă acelor două idei principale/secundare; 

 explicarea corectă a folosirii liniei de dialog; 

 constituirea corectă a unui enunț în care cuvântul indicat să aibă funcția sintactică de subiect; 

 redactarea compunerii; 

 

   La clasa a VI – a A : 

 identificarea unor figuri de stil – enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare; 

 confundarea părţilor de vorbire  si a părţilor de propoziţie; 

 incapacitatea de a construi propoziții în care anumite cuvinte să îndeplinească funcții sintactice impuse; 

 precizarea corectă  funcțiilor sintactice; 

 prezentarea semnificației secvenței date; 

 redactarea compunerii;.  

 redactarea textului fără a respecta normele limbii literare; 

 

    La clasa a VI - a B, elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: 

 -identificarea părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie; 

 –identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice; 

 -confundarea părţilor de vorbire  si a părţilor de propoziţie; 

 -identificarea unor figuri de stil – enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare; 

 -exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor; 

 -redactarea unor texte respectand regulile ce se impun. 
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 La clasele a VII-a A şi a VIII-aB ,  elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: 

 -de fonetică, de vocabular şi de semantică –despărţirea cuvintelor în silabe, recunoaşterea categoriilor 

semantice învăţate, sinonime şi antonime, explicarea sensului unor expresii, mijloacele interne de îmbogăţire a 

vocabularului;  

 -de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor substantivului, 

pronumelui sau adjectivului, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice, etc.; 

 -de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire; 

 -de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale; 

 -de redactare a unor texte narative; 

 -de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată; 

 -de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere; 

 

La clasa a VII-a B;  

 identificare grupurilor de sunete; 

 despărţirea cuvintelor în silabe; 

 recunoaşterea categoriilor gramaticale învăţate; 

 imposibilitatea dea scrie sinonime şi antonime ; 

 explicarea sensului unor expresii; 

 imposibilitatea de a explica modalitatea de formare a unor cuvinte; 

 identificarea cazurilor substantivului, pronumelui sau adjectivului; 

 neînțelegerea cerinței la partea de redactare a unui text; 

 

 

 ategoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire; 

 -de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale; 

 -de redactare a unor texte narative; 

 -de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată; 

 -de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere 

     La clasa a VIII-a A: 

 notarea greșită a antonimelor; 

 confundarea valorilor morfologice; 

 rima și măsura versurilor date; 

 confundarea fenomenelor fonetice; 

 identificarea figurilor de stil; 

 nerespectarea părților unei compuneri; 

 omiterea unor aspecte incluse în cerință la textul narativ; 

 confundarea descrierii cu narațiunea; 

 de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere;      

Măsuri necesare: 

 lucrul la clasa cu textul într-o mai mare măsură; 

 actualizarea noțiunilor din anii școlari anteriori, pe cât posibil ; 

 selectarea conținuturior pe baza lacunelor observate; 

 insistarea pe lucrul cu texte la prima vedere; 
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 redactarea frecventă de texte : imaginative, rezumate, caracterizări, exprimarea opiniei, dialoguri, 

povestiri, etc; 

 urmărirea progresului școlar al elevilor; realizarea unor analize comparative: note la testarea inițială – 

media semestrială; 

 analiza rezultatelor pe clasă; 

 elaborarea riguroasă a unor fișe de lucru individuale, specifice categoriilor de competențe la care elevul 

prezintă lacune; 

 organizarea activităților de învățare pe grupe de elevi, în funcție de valențele educative, în funcție de 

posibilitățile intelectuale ale elevilor și de nivelul de cunoștințe ale acestora; 

 informarea părinților despre rezultatele testelor inițiale și traseul remedial care se impune pentru fiecare 

elev 

 pregatire remedială la cls. a VIII-a                                                                

                                                                                             

III.DISCIPLINA: GEOGRAFIE 

PROFESOR: MORCOTEŢ DUMITRU 

 

          Evaluarea iniţială din anul şcolar 2017 – 2018 s-a desfăşurat în săptămâna 18 – 24 septembrie 2017 

şi a vizat elevii claselor a V – a, a VI – a, a VII – a şi a VIII – a. Din cei 150 de elevi înscrişi în aceste 

clase, au fost prezenţi la evaluare 142 de elevi. Rezultatele elevilor la evaluare au fost în general slabe şi 

moderate, mediile pe clase fiind situate între 5.37 şi 7.35. 44 dintre elevi (31 % din numărul total) au 

obţinut note sub 5 şi 20 de elevi (14 % din numărul total) au obţinut note peste 9, dintre care trei au 

obţinut nota 10. Dintre cauzele acestor rezultate sunt de menţionat: 

- timpul îndelungat trecut din momentul parcurgerii anumitor noţiuni la orele de geografie din anul şcolar 

precedent şi cel al evaluării respectivelor cunoştinţe în cadrul testului iniţial din anul şcolar curent; 

- susţinerea testului după o perioadă de vacanţă în care elevii nu au mai exersat competenţele dobândite 

în anul şcolar precedent; 

- lipsa de interes a elevilor pentru acest test datorată cunoaşterii faptului că notele nu se trec în catalog; 

- existenţa unor elevi care fac parte din familii cu o situaţie materială modestă, care manifestă o 

preocupare redusă faţă de situaţia şcolară a copiilor. 

 

  Puncte tari: 

- punctaje sensibil mai mari obţinute de elevii claselor VIII A şi VII A în comparaţie cu cele ale 

celorlaltor clase, inclusiv trei note maxime obţinute la VIII A, fapt ce indică o mai mare receptivitate a 

elevilor acestor clase la noţiunile parcurse în orele de recapitulare şi o preocupare crescută pentru o 

evoluţie bună la test; 

- obţinerea de unui număr satisfăcător de note peste 9, ceea ce demonstrează faptul că elevii cu rezultate 

foarte bune în anul şcolar anterior au reţinut temeinic cea mai mare parte din noţiunile teoretice de bază 

parcurse în respectiva perioadă. 

 

          Puncte slabe: 

- obţinerea de numeroase note sub 5, ceea ce indică faptul că elevii respectivi au tratat cu indiferenţă atât 

testul propriu – zis, cât şi orele anterioare de recapitulare, când au fost parcurse numeroase noţiuni pe 

care ulterior aceştia nu le-au ştiut; 

- lipsa de interes a numeroşi elevi faţă de subiectele unde ar fi trebuit să scrie efectiv anumite lucruri 

(itemi cu răspuns scurt şi itemi de completare), ei rezolvându-le în special pe cele unde era necesară 
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încercuirea unor litere, conectarea unor termeni sau alegerea unor termeni dintr-o listă ofertată (itemi cu 

alegere duală, cu alegere multiplă, de tip pereche, de tip hartă mută), selectarea răspunsurilor fiind 

făcută în mod aleator; 

- numeroşi elevi nu au reţinut poziţia geografică a unor elemente esenţiale studiate în anul precedent 

(continente, oceane, unităţi de relief, fluvii, state şi oraşe). 

 

          Situaţia pe clase: 

- la clasa a V – a, subiectele au vizat noţiunile esenţiale parcurse de elevi pe parcursul clasei a IV – a, cu 

accent pe cunoştinţele cuprinse în unităţile din programa şcolară “Elemente de geografie a orizontului 

apropiat şi local” şi “Elemente de geografie a României”; cele mai multe puncte s-au obţinut la itemii 

cu alegere duală, cu alegere multiplă şi de tip pereche, iar cele mai puţine la itemii cu răspuns scurt şi la 

cei de completare; testul a inclus o hartă mută pe care elevii au trebuit să identifice ţările vecine şi 

unităţile de relief ale României, puţini elevi rezolvând corect sau cu puţine erori aceşti itemi; 

- la clasa a VI – a, subiectele au vizat noţiunile esenţiale parcurse de elevi pe parcursul clasei a V – a, cu 

accent pe cunoştinţele cuprinse în unităţile din programa şcolară “Pământul ca planetă”, “Relieful 

Pământului”, “Atmosfera”, “Hidrosfera”, “Biosfera”, “Pedosfera”, “Geografia populaţiei şi aşezărilor 

omeneşti”, “Resursele naturale” şi “Activităţile economice”; cele mai multe puncte s-au obţinut la 

itemii cu alegere duală, cu alegere multiplă, de tip pereche şi de completare, iar cele mai puţine la itemii 

cu răspuns scurt, unde numeroşi elevi au formulat răspunsuri greşite doar pentru a nu lăsa spaţiul 

necompletat; testul a inclus o hartă mută pe care elevii au trebuit să identifice continentele şi oceanele 

Terrei, numeroşi elevi identificănd corect majoritatea continentelor însă nu şi a oceanelor; totodată, 

testul a inclus o schemă a reţelei cartografice a Terrei pe care elevii au trebuit să identifice liniile şi 

punctele reţelei, numeroşi elevi identificănd corect respectivele elemente; de asemenea, testul a inclus 

şi un subiect în care elevii au trebuit să reprezinte grafic o serie de elemente, numeroşi elevi rezolvând 

corect acest item; 

- la clasa a VII – a, subiectele au vizat noţiunile esenţiale parcurse de elevi pe parcursul clasei a VI – a, 

cu accent pe cunoştinţele cuprinse în unitatea din programa şcolară “Europa: caracterizare generală”; în 

ceea ce priveşte punctele obţinute pe tipuri de itemi, situaţia este similară cu cea din cazul precedent; 

testul a inclus două hărţi mute pe care elevii au trebuit să identifice cele mai importante unităţi de relief, 

fluvii, state şi oraşe ale continentului european, puţini elevi rezolvând corect sau cu puţine erori aceşti 

itemi la care cele mai multe puncte s-au obţinut în cazul cerinţelor care includeau şi liste cu 

răspunsurile corecte. 

- la clasa a VIII – a, subiectele au vizat noţiunile esenţiale parcurse de elevi pe parcursul clasei a VII – a, 

cu accent pe cunoştinţele cuprinse în unităţile din programa şcolară “Asia: caracteristici generale”, 

“Africa” şi “America”; în ceea ce priveşte punctele obţinute pe tipuri de itemi, situaţia este similară cu 

cea din cazul precedent; testul a inclus două hărţi mute pe care elevii au trebuit să identifice cele mai 

importante unităţi de relief, fluvii, state şi oraşe ale continentelor extraeuropene, puţini elevi rezolvând 

corect sau cu puţine erori aceşti itemi la care cele mai multe puncte s-au obţinut în cazul cerinţelor care 

includeau şi liste cu răspunsurile corecte. 

          Măsuri de remediere a rezultatelor în anul şcolar curent: 

- alocarea de resurse de timp la orele în care se abordează lecţii bazate pe noţiuni care ar fi trebuit 

cunoscute de elevi din anul şcolar precedent, pentru recapitularea şi însuşirea acestor noţiuni de către 

elevi; 

- utilizarea unor fişe de lucru de tipul hărţilor mute pe care elevii să identifice anumite elemente 

geografice cu ajutorul atlasului, realizând astfel conexiuni între hărţile colorate şi cele mute alb – negru 

şi asigurându-se o mai bună memorare a denumirilor incluse în respectivele fişe; 
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- creşterea resurselor de timp acordate informaţiilor esenţiale, de tipul celor evaluate în cadrul testului 

iniţial, prin utilizarea metodelor activ – participative care implică elevii în descoperirea respectivelor 

noţiuni, precum şi prin reluarea acestor informaţii pe parcursul tuturor lecţiilor al căror subiect permite 

acest lucru; această măsură implică renunţarea parcurgerii anumitor noţiuni considerate mai puţin 

importante; 

- utilizarea intensă în orele de curs a atlasului geografic sau a altor materiale cartografice în cadrul unor 

situaţii de învăţare care să permită elevilor să reţină mai bine localizarea celor mai importante elemente 

geografice (unităţi de relief, fluvii, state, oraşe); 

- creşterea resurselor de timp acordate recapitulării la sfârşitul anului şcolar a informaţiilor esenţiale 

parcurse în respectivul an. 

 

        ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA TESTELE SUMATIVE, SEM. I, 2017-2018                                            

LIMBA ȘI LITERATURA ROMANA,  

PROFESOR STROE CONSTANTA,  PROFESOR DIMACHE MARIA 

 

Clasa 
Nr. 

Elevi 
Prezenti 

< 

5 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 
10 

   Media 

clasei 
C.E.S. 

VA 27 27 7 2 7 5 2 4 - 6,36  

VIA 21 21 11 2 2 2 2 2 - 5,16  

VIB 21 20 6 5 5 3 1 - - 5,65  

VIIA 25 25 14 - 6 3 2 - - 4,73  

VIIB 17 17 3 - 3 4 3 1 - 6,86 3 

VIIIA 23 23 3 4 4 5 2 5 - 6,96  

VIIIA 20 18 10 4 2 2 - - - 4,31  
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Puncte tari: 

 cunoaşterea aprofundată a elementelor de fonetică, vocabular  

 identificarea corectă modurilor de expunere prezente într-un text dat / citat–naraţiunea, descrierea, 

dialogul; 

 formularea corectă a ideilor principale dintr-un text; 

 identificarea trăsăturilor fizice şi morale ale personajelor prezente în diverse fragmente de texte 

literare; 

 identificarea corectă a procedeelor de expresivitate artistică; 

 identificarea corectă a personajelor din text 

 precizarea locului acțiunii 

 dovedesc înțelegerea textului suport, prin transcrierea enunțurilor cerute 

 explicarea unor semne de punctuaţie şi ortografie; 

 

Puncte slabe: 

Elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: 

La clasa a V – a A :  

 confundarea părţilor de vorbire  si a părţilor de propoziţie; 

 utilizarea unui limbaj lipsit de expresivitate; 

 menționarea trăsăturii cu exemplu; 

 formularea corectă acelor două idei principale/secundare; 

 explicarea corectă a folosirii liniei de dialog; 

 constituirea corectă a unui enunț în care cuvântul indicat să aibă funcția sintactică de subiect; 

 redactarea compunerii; 

 

   La clasa a VI – a A : 

 confundarea părţilor de vorbire  si a părţilor de propoziţie; 

 prezentarea semnificației secvenței date; 

 redactarea compunerii;.  

 redactarea textului fără a respecta normele limbii literare; 

  La clasa a VII-a B;  

 recunoaşterea categoriilor gramaticale învăţate; 

 imposibilitatea dea scrie sinonime şi antonime ; 

 explicarea sensului unor expresii; 

 imposibilitatea de a explica modalitatea de formare a unor cuvinte; 

 identificarea cazurilor substantivului, pronumelui sau adjectivului; 

 neînțelegerea cerinței la partea de redactare a unui text; 

  La clasa a VIII-a A: 

 rima și măsura versurilor date; 

 confundarea fenomenelor fonetice; 

 identificarea figurilor de stil; 

 nerespectarea părților unei compuneri; 

 omiterea unor aspecte incluse în cerință la textul narativ; 

 de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere. 
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     La clasa a VI - a B, elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: 

 -identificarea părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie; 

  –identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice; 

 -confundarea părţilor de vorbire  si a părţilor de propoziţie; 

 -identificarea unor figuri de stil – enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare; 

 -exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor; 

 -redactarea unor texte respectand regulile ce se impun. 

  La clasele a VII-a A şi a VIII-aB ,  elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme: 

 -de fonetică, de vocabular şi de semantică –despărţirea cuvintelor în silabe, recunoaşterea 

categoriilor semantice învăţate, sinonime şi antonime, explicarea sensului unor expresii, 

mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului;  

 -de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea cazurilor 

substantivului, pronumelui sau adjectivului, identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase 

morfologice, etc.; 

 -de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire; 

 -de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale; 

 -de redactare a unor texte narative; 

 -de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în raport cu o temă dată; 

 -de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere; 

 

Măsuri necesare: 

 redactarea frecventă de texte : imaginative, rezumate, caracterizări, exprimarea opiniei, dialoguri, 

povestiri, etc; 

 urmărirea progresului școlar al elevilor; realizarea unor analize comparative: note la testarea 

inițială – media semestrială; 

 analiza rezultatelor pe clasă; 

 organizarea activităților de învățare pe grupe de elevi, în funcție de valențele educative, în funcție 

de posibilitățile intelectuale ale elevilor și de nivelul de cunoștințe ale acestora; 

 informarea părinților despre rezultatele testelor inițiale și traseul remedial care se impune pentru 

fiecare elev 

 pregatire remedială la cls. a VIII-a                                                                

                                                                                               

III.DISCIPLINA ISTORIE 

PROFESOR SIMA IONUT 

 

  Prezentare 

Subiectele au avut un grad de dificultate mediu si au fost redactate avand ca model subiectele de la 

Tezeele Nationale date in anii anteriori. 

Rezultatele reflecta nivelul de pregatire al fiecarui elev. 

 

Puncte tari 

-media generala la clas a VIII-a A a fost foarte buna-9,77 

-s-au obtinut trei note de 10 

-promovabilitatea a fost de 100, respectiv 90% la clas a VIII-a B 

-elevii inteleg cerintele date 
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Puncte slabe 

-unii elevi au luat note sub posibilitatile lor 

-au existat dificultati la redactarea enunturilor cu sens istoric pornind de la termenii dati 

 

Masuri de imbunatatire a rezultatelor 

Activarea la alectie a elevilor mai slab pregatiti 

-accent pus in cadrul evaluarilor curente pe rezolvarea unor itemi asemanatori celor din teze, ca de 

exemplu construirea de enunturi cu sens istoric pornind de la termenii din lista data de professor 

-teme diferentiate pentru acasa     

REZULTATE TESTE INITIALE  - MATEMATICA, SEM I 

 

CLs. 

Nr. 

elevi 

NR. 

Elevi 

testati 

 

                                                   NOTE OBŢINUTE 

Media 

clasei 

 

Observatii 

 Sub 5 
5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 
10 

V  

25 
24 8 3 5 3 2 1 2 

 

6,04 
1absent 

VIA 

21 

21 11 6 1 1 2   5,01  

VIB 

20 

20 13 5 1 - 1   4,10  

VIIA 

25 

25 17 3 3 1 1   3,81  

VIIB 

16 

15 11 3 1     3,38 1absent 

1repetent 

2 elevi CES 

VIIIA 

23 

23 17 4   2   3,30 2 eleviCES 

VIIIB 

19 

18 17 1 

 

 

     2,23 1absent 

1elev CES 

Total 146 94 25 11 5 8 1 2   
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Obiective:  

 cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor în momentul începerii noului an şcolar; 

 realizarea de către profesori a diagnozei şi prognozei pentru etapa următoare; 

 cunoaşterea de către elevi şi părinţi a nivelului de la care elevii pornesc în următoarea etapă de 

studiu; 

 cunoaşterea de către profesori a măsurii în care elevii sunt capabili să-şi însuşească noţiunile ce 

urmează a le fi predate, să-şi formeze competenţele specifice disciplinei; 

 elaborarea unui plan de măsuri coerent care să armonizeze relaţia competenţe specifice aşteptate/ 

conţinuturi, atât la nivelul clasei, dar şi individualizat. 

    La toate clasele, subiectele au fost formulate pe doua parti (partea I- grila , iar partea a II-a–cu 

rezolvari complete. Majoritatea subiectelor din partea a doua au avut un grad de dificultate peste 

medie ( la cls. aVa ex. 4 si 5, la a VIa  ex.4 , la a VII subiectele 1 b,c;3 si 6 si la cls. VIIIa -4 si 5 (c,d). 

Subiectele din prima parte au fost de nivel mediu. Cu toate acestea multi elevi au gresit, ceea ce 

dovedeste ca majoritatea elevilor se pregatesc superficial, deci , nu stapanesc bine cunostintele, sau nu 

stiu sa le aplice in exercitii. Unele exercitii au necesitat  mai mult timp pentru rezolvare,elevii nereusind 

sa ajunga la finalizarea lor. 

 

Puncte  tari:: 

-procentaje mari la clasa  aV-a A 

-11 elevi au obtinut note intre 8-10 laVA ,VIA,VIB,VIIA,VIIIA 

-unii elevi efectueaza calculele corect; 

- 2 elevi au obtinut nota  10  (Petre Razvan si  Sava Andrei–V A) 

 

 

Puncte  slabe: 

-procentaje scazute la multe clase 

-multi elevi sub 5 

-elevii nu stapanesc teoria 

- elevii gresesc la calcule simple; 

 

 Masuri de remediere a rezultatelor pe parcursul anului scolar : 

 

 Efectuarea cât mai multor exerciţii pentru fixarea noţiunilor de matematică; 

 Dezvoltarea gândirii analitice, reflexive  prin rezolvarea mai multor situaţii-problemă; 

  Familiarizarea elevilor cu teste concepute pe itemi; 

  Predarea si explicarea notiunilor care la evaluare au fost insusite sub 50% ; 

 Stabilirea unui program de pregătire suplimentară pentru recuperarea rămânerilor în urmă a 

elevilor de clasa a-VIII-a in vederea exmenului de E.N; 

 Regândirea planificării materiei în acest an şcolar pentru atingerea unui nivel acceptabil de către 

majoritatea elevilor conform standardelor de performa nţă 

 Evaluarea permanenta pentru ca elevii sa-si cunoasca nivelul de cunostinte ,vor fi  solicitati  mult 

mai mult pentru a da raspunsuri (oral si la tabla in scris) si vor fi apreciati verbal pentru cel mai 

mic progres inregistrat 

 Dezvoltarea la elevi a spiritului de echipă simultan cu cel concurenţial; 

 Educarea elevilor în spiritul autoevaluării corecte. 

 Tema  pentru acasa care se va discuta in clasa si se vor rezolva exercitiile dificile ; 

 Insistarea pe intelegerea enuntului ,pe invatarea teoriei,a formulelor descoperirea cuvintelor cheie 

dintr-o situatie problema ; 

 Discutarea cu părinţii în vederea implicării lor în pregătirea copiilor pentru şcoală. 
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ANALIZA TESTELOR SUMMATIVE – MATEMATICA, SEM I 

 

0

2

4

6

8

10

12

V VIA VIB VIIA VIIB VIIIA VIIIB

sub 5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Nr. 

crt 

Cls. 

 

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

PROCENT 

Observații 

1. V 

27elevi 

8 9 1 2 3 1 3 6,00 

70,37% 

 

 

2. VI A 

21 elevi 

6 6 2 2 1 4 - 6,14 

71,42 

 

 

3. VI B 

20 elevi 8 4 4 1 2 1 

- 5,70 

60% 

1 elev CES 

4. VII A 

25 elevi 4 6 6 4 2 3 - 

6,40 

84% 

2 elevi repetenți 

5. VIIB 

16elevi 5 
3 1 3 3 1 - 6,35 

68,75% 

1elev CES 

1 elevrepetent 

6. 

. 

VIIIA 

23 elevi 

5 7 3 1 2 5 - 6,45 

78,26% 

 

7. VIIIB 

19 elevi 
11 4 2 2 - - - 

5,11 

57,89% 

1elev CES 

 

 Total 

47 39 19 15 13 15 3 
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 La clasele V- VII și VIII B, subiectele au avut un nivelmediu de dificultate, au fostformulatepedouaparți 

(partea I- grilă, iarpartea a II-a–curezolvăricomplete). Cu toate acestea mulți elevi au greșit, ceea ce 

dovedește că majoritatea elevilor se pregătesc superficial..Au fost acordate 30  de puncte din oficiu.Teza 

a fost de 1 oră. 

    La clasa a VIII- a A, subiectele au fost  de forma celor de la evaluare naționala,vizând noțiuni studiate 

in sem.I.Multi elevi au greșit la calcule simple, de pe prima parte, ducând la pierderea punctajului. Teza a 

fost de 2 ore; 

  În cazul noțiunilor matematice cu grad mai ridicat de dificultate și la demonstrații,elevii se descurcă 

greu . 

PUNCTE TARI: 

- 3 elevi  au obținut nota10 (  la cls. aV-a) 

 -procentaj mare la cls.VIIA,VIII A. 

-31de elevi au nota între 8-9,99 

-Toateclasele au obținut media peste 5.  

 

PUNCTE SLABE; 
-s-au constatat greșeli de calculși de atenție, elevii greșesc la calcule simple; 

-în cazul noțiunilor de geometrie  cu grad mai ridicat de dificultate ,elevii se descurcă greu la 

demonstrații 

-mulți dintre elevi nu insistă pe înțelegerea enunțului efectuând calcule la întâmplare cu datele problemei 

respective confundă multe noțiuni matematice ,răspunzând întâmplător sau greșit 

- nu realizează corect și vizibil figurile în plan,spațiu îngreunând rezolvarea problemei.  

-la cls.Velevii nu înțeleg enunțul problemei ,greșesc la ordinea efectuării operațiilor, 

-la cls.VI-VII elevii rezolvă cu greu problemele de geometrie, greșesc la ordinea efectuării operațiilor, 

- multe note sub 5 
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   Masuri: 
-se va insista pe exerciții ușoare prin care se vor fixa cunoștințele; 

-alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noțiuni  lacunare; 

- dezbaterea rezultatelor cu elevii participanți şi părinţii acestora; 

- instruirea elevilor în privinţa modului de maximizare a notei, de redactare a lucrării;  

- cointeresarea elevilor pentru creşterea motivaţiei şcolare.  

-se va lucra pe modele de teste tip evaluare 

-evaluarea permanentă pentru ca elevii să-și cunoască nivelul de cunoștințe , 

-lucurl diferențiat cu elevii în timpul orelor de curs  

-determinarea tipului de inteligență al fiecărui elev pentru determinarea ulterioară a stilului de învățare 

-stimularea motivației elevilor 

-accesibilizarea limbajului și a conținuturilor  

       

 

 

cap. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE: 

 

COMISI A METODICA   EDUCATOARE -AN  SCOLAR 2017-2018, SEMESTRUL I 

Responsabil, prof. Ivan Felicia 

 
          In anul scolar 2017-2018  comisia metodica educatoare are  6 membrii: 

-Ivan Rodica Felicia-prof.inv.prescolar,DEF,calificat titular-grupa mare 

-Nitoiu Florentina-prof.inv.prescolar,DEF,calificat titular-grupa mare 

-Nita Georgeta-prof.inv.prescolar,grad I,calificat titular-grupa mijlocie 

-Iorga Maura,prof.inv.prescolar,grad II, calificat titular-grupa mica 

-Naum Paulina,grad I,calificat pensionar-grupa mijlocie 

-Hovaghinian Alexandrina,grad I,calificat pensionar-grupa mica 

      Comisia metodica si-a  propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la 

rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la evaluarea sumativa.Aceste activităţi au 

fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe :  

1. Cunoaşterea colectivelor de prescolari; 

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu caracter 

compensator de natură ameliorativ-constructivă; 

 

Profesorii din cadrul Comisiei Educatori au fost implicati in activitati diverse ,dupa cum urmeaza: 

 

A.REALIZAREA DOCUMENTATIEI SPECIFICE  DISCIPLINEI  –   toate cadrele 

 

1. Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi in functie de 

standardele de referinţă ; 

 

   2.  Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, conform  

procedurilor de implementare a programei scolare ; 

   3.   Redactareadocumentelor oficiale din cadrul Comisiei (plan managerial, rapoarte, tematici, 

incadrare, analize ,procese -verbale) , responsabil  Ivan Rodica Felicia   

  

   4 .Realizarea planificarilor si proiectarilor tematice de catre toti membrii comisiei. 

 

    5. Sustinerea testelor initiale si summative la toate activitatile  .  

    6.Intocmirea mapelor  cu documentele specifice de catre toti membrii comisiei. 
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B .ACTIVITATILE COMISIE METODICE 

 

Diferite activitati se regasesc in analiza de mai sus, completand cu: 

 

I..REFERATE,  DEZBATERI, LECTII DEMONSTRATIVE: 

 

1. Referat :-” Importanta activitatilor de educarea limbajului la copiii prescolari”-Naum Paulina; 

                      - “Importanta activitatilor de cunoasterea mediului la prescolari”-Nitoiu Florentina         

2.Dezbateri: -“Importanta activitatilor de cunoasterea mediului la prescolari” 

                      -“Educatia timpurie,dezvoltarea globala a personalitatii” 

        

3.Lectii demonstrative in sprijinul tuturor membrilor comisiei:  

   - DLC-“Toamna”-memorizare-Hovaghinian Alexandrina 

   -DS- Jocurile copiilor iarna”-lectura dupa imagini-Iorga Maura 

 

 

II. CONCURSURI SCOLARE   

1. Concursul Magia Craciunului de la Raza de Soare Urziceni 

   Au participat-3 copii grupa mare-ed.Ivan Rodica Felicia, 2 copii grupa mijlocie,ed. Naum Paulina, -1 

copil grupa mica,ed.Hovaghinian Alexandrina-asteptam rezultatele 

 

 

C. ALTE ACTIVITATI IN SCOALA: 

 

- Carnavalul Toamnei;-sceneta,Ivan Rodica Felicia,Naum Paulina,Hovaghinian Alexandrina 

-Serbare  de Craciun;sceneta,toate educatoarele 

-1 decembrie:vizita si program artistic la Primarie,Scoala ,Biblioteca, ,Ivan Rodica Felicia,Naum 

Paulina,Hovaghinian Alexandrina 

-Ziua lui Eminescu;desen si recitare, toate educatoarele 

-Ziua Unirii;desene si Hora Unirii, toate educatoarele 

-Aparitii in revista  Luminita,fotografii,fise de lucru, Ivan Rodica Felicia,Naum Paulina,Hovaghinian 

Alexandrina 

1.Ivan Rodica Felicia 

- responsabil Comisia metodica educatori; 

-membru Asociatia Ionita Radu Sava; 

-responsabil Program corn si lapte; 

-membru Comisia  pentru Curriculum; 

-responsabil cu monitorizarea  frecventei si notarea ritmica; 

2.Nita Georgeta  
-membru comisia metodica educatori; 

- membru Asociatia Ionita Radu Sava; 

-responsabil Program corn si lapte;  

-responsabil cu monitorizarea  frecventei si notarea ritmica; 

-membru in comisia pentru dezvoltarea strategiei nationale de actiune comunitara SNAC 

3.Nitoiu Florentina 

-membru comisia metodica educatori 

- membru Asociatia Ionita Radu Sava 
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4.Iorga Maura 

-membru comisia metodica educatori 

- membru Asociatia Ionita Radu Sava; 

-membru Comisia pentru expunerea materialelor de promovare a imaginii scolii 

5.Naum Paulina  

-membru comisia metodica educatori; 

- membru Asociatia Ionita Radu Sava; 

 

6.Hovaghinian Alexandrina 

-membru comisia metodica educatori; 

- membru Asociatia Ionita Radu Sava; 

             

ANALIZA SWOT 

 

 

PUNCTE TARI: 

 -Posibilitatea de a parcurge teme variate 

si de actualitate;  

- Imbunatatirea participarii copiilor 

(cantitativ si calitativ) la activitatile 

didactice prin atragerea si motivarea 

acestora; 

 - Interrelationare pozitiva prin 

comunicare ,negocieri,conflict 

constructive;  

- Accent pe invatarea prin metode 

moderne didactice, interactive, centrate 

pe copil;  

- Transfer de cunostinte;  

- Imbunatatirea calitatii spatiilor de 

scolarizare existente;  

- Incurajarea progresului scolar si 

organizarea de activitati optionale care 

sa conduca la pregatirea individuala si 

stimularea copiilor . 

 

PUNCTE SLABE: 

-Planificarea unor teme care nu prezinta interes 

pentru toti;  

- Posibile opozitii de scopuri si obisnuinte ale 

membrilor comisiei;  

- Inertie in capacitatea de racordare la nou, la 

schimbare; 

 

OPORTUNITATI 

- Perfectionare continua a cadrelor 

didactice prin invatare permanenta; 

 - Spatii corespunzatoare pentru 

desfasurarea unor activitati atractive in 

gradinita;  

- Toti participantii pot oferi alternative 

valoroase de solutionare a tematicii;  

- Dezbaterea tematicii este atat profitul 

grupului,cat si al fiecarui individ;  

 

 

AMENINTARI: 

-Familii care isi duc copiii la gradinite cu 

program prelungit la Urziceni; 

 -Un recensamant atent datorita miscarilor si 

modificarilor familiilor;  

- Impunerea unor idei,solutii;  

- Copii cu tulburari de comportament;  

- Parinti care nu se implica in educatia copiilor. 
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RAPORT DE ACTIVITATE LA COMISIA METODICĂ INVATATORI , 

 an scolar 2017-2018,sem.I 

Responsabil, prof. Dinu Elena 

 

 

        In anul scolar 2017 – 2018,semestrul I , Comisia Metodica invatatori a fost formata din urmatorii 

membri: Dinu Elena - responsabil al comisiei  metodice, prof. inv. primar gradul I;Alexandru Victoria-

prof. inv. primar gr.I; Binca Liliana Emilia-prof. inv. primar gr. I;Tudorache Marilena- prof. inv. primar 

gr. I ; Carmen Stanica- prof. inv. primar gr. I; Ranete Anca- prof. inv. primar Gr. I;  ; Sanducu Aura 

Andreea- prof. inv. primar, definitivat; Simon Milieana , invatator – pensionar,  definitivat si Cletea 

Niculina, invatator – pensionar, gr. I. 

 

        Comisia metodica si-a  propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la 

rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la examene sau teste de evaluare pentru  

toate clasele . 

        Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate 

pe :  

3. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

4. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu caracter 

compensator de natură ameliorativ-constructivă; 

5. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

 

           Profesorii din cadrul Comisiei Invatatori au fost implicati in activitati diverse ,dupa cum urmeaza: 

 

     A.REALIZAREA DOCUMENTATIEI SPECIFICE  DISCIPLINEI  –   toate cadrele 

 

   1.  Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi in functie de 

standardele de referinţă  

   2.  Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, conform  

procedurilor de implementare a programei scolare ; 

   3.   Redactarea documentelor oficiale din cadrul Comisiei (plan managerial, rapoarte, tematici, 

incadrare, analize , procese -verbale) , responsabil  Dinu Elena 

   4 .   Realizarea planificarilor si proiectarilor pe unitati de invatare de catre toti membrii comisiei 

   5.    Sustinerea testelor initiale  si sumative  la disciplinele prevazute in calendarul judetean dar  si a 

notificarilor ulterioare  .  

           Testele au fost structurate  in conformitate cu modelele postate pe site-ul edu.ro. De asemenea,  s-a  

respectat  confidentialitatea notelor care au fost  comunicate individual parintilor. 

   6.   Intocmirea mapelor  cu documentele specifice de catre toti membrii comisiei 

   7. La sfarsitul semestrului , conform calendarului stabilit au fost sustinute testele sumative  semestriale 

la Limba si literatura romana ,Matematica si Stiinte ale naturii lacls. III si IV/ Comunicare in limba 

romana si Matematica si explorarea mediului cls. I-II. S-au realizat toate documentele necesare:subiecte, 

bareme de notare, analiza rezultatelor obtinute si masuri de ameliorare. 

   B .ACTIVITATILE COMISIE METODICE 
          Diferite activitati se regasesc in analiza de mai sus, completand cu: 

 

I..REFERATE,  DEZBATERI, LECTII DEMONSTRATIVE: 

    1. Dezbatere: 

       “ Abordarea integrata a activitatilor din invatamantul primar, utilizand metode si procedee didactice 

adecvate” referat, invatator Dinu Elena 

   2. Dezbatere: 

  “ Strategii de lucru  pentru elevii cu CES integrati in invatamantul de masa” referat, inv. Carmen 

Stanica 

   3.Lectii demonstrative in sprijinul tuturor membrilor comisiei:  
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II. CONCURSURI SCOLARE   

 

   1. Concurs international “Formidabilii”, etapa I ,noiembrie 2017.Rezultate: 

Clasa Pregatitoare A, prof. Binca liliana -7 premii I, 5 premii  II,  premiu III, 2 mentiuni 

Clasa IA, prof. Carmen Stanica -3 premii I, 3 premii  II, 3 premiu III, 2 mentiuni 

Clasa IIA, prof. Tudorache Marilena -- 4 premii I, 1 premiu II,4 premii III,2 mentiuni 

Clasa IIB, inv. Simon Milieana-2 premii II, ,4 premii III, 3 mentiuni 

Clasa IIIA, prof. Dinu Elena- 5 premii I, 5 premii II, 1 premiu I ,8 mentiuni 

Clasa IIIB, prof. Dinu Aura- 1 premiu I, 1 premiu III, 1 mentiune 

Clasa IVA, prof. Ranete Anca- 3 premii I, 5 premii II, 1 premiu III, 1 mentiune 

Clasa IVB, inv. Cletea Niculina- 2 premii II, 2 mentiuni 

 

2. Concurs national” Comper” 

   Limba si comunicare 

Clasa Pregatitoare A, prof. Binca liliana - CLR - 3 premii  I, 4 premii II, 5 premii  III, 3 mentiuni 

Clasa IA, prof. Carmen Stanica -3 premii  I, 3 premii II, 3 premii  III, 3 mentiuni 

Clasa IIA, prof. Tudorache Marilena - 

Clasa IIIA, prof. Dinu Elena- 7 premii I, 6 premii II, 3 premii III, 5 mentiuni 

Clasa IIIB, prof. Dinu Aura- 5 premii I, 3 premii II 

Clasa IVA, prof. Ranete Anca- 5 premii I, 3 premii II, 4 premii III 

 

  Matematica 

 

 Clasa Pregatitoare A, prof. Binca liliana -5 premii I,  3 premii II, 1 mentiune 

Clasa IA, prof. Carmen Stanica – 6 premii II, 2 premii III, 4 mentiuni 

Clasa IIA, prof. Tudorache Marilena -2 premii I, 1 premiu II, 3 premii III 

Clasa IIIA, prof. Dinu Elena- 1 premiu II, 3 premii III, 3 mentiuni 

Clasa IIIB, prof. Dinu Aura- 3 premii II, 2 premii III, 2 premii III  

Clasa IVA, prof. Ranete Anca- 1 premiu II, 4 premii III, 6 mentiuni 

 

 

4.Concurs National - Scoala - micul meu univers- 2 premii I, inv. Binca Liliana 

 

III. PROIECTE 

 

- Proiect World Vision „Educatie prin joc la Scoala de vara”, inv. Carmen Stanica, Dinu Elena, 

Ranete Anca si Tudorache Marilena. 

-Hour  of Code  - ADFBER, inv. Carmen Stanica, Ranete Anca, Dinu Elena si Binca Liliana. 

- „Tedi- Scoala Sigurantei”, inv. Carmen Stanica 

- proiect Remediere World Vision , inv. Dinu Elena , Ranete Anca, Carmen Stanica 

-Workshop -  World Vision- Dezvoltarea  proceselor de invatare si participare  in scoala care intampina  

provocari ce vizeaza prevenirea si  reducerea abandonului scolar  , prin utilizarea  Indexului pentru 

incluziune , inv. Dinu Elena , Ranete Anca, Carmen Stanica, Tudorache Marilena, Binca Liliana 

  -- Proiect  Educational National- Promovarea  imaginii scolii - Esential Media, inv. Binca Liliana 

 IV. SNAC 

-Ora de net,  inv, Dinu Elena, Carmen Stanica, Ranete anca , Binca Liliana 

-Saptamana legumelor si fructelor -Caminul de batrani Ing. Vasile Rusu , Balaciu-   inv. Tudorache 

Marilena, Carmen Stanica, Binca Liliana, Dinu Elena, Ranete Anca 

-Dainuire prin daruire - Ingerii din jurul nostru,   inv. Dinu Elena, Tudorache Marilena, Binca 

Liliana, Carmen Stanica, Ranete Anca 
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 V. Simpozioane 

   -Simpozion International- Nasterea Domnului - Renasterea bucuriei- Iasi, inv. Carmen Stanica, Dinu 

Elena, Ranete Anca 

  -Simpozion  National -Initiative didactice, inv. Binca liliana 

  - Simpozion National- Educrates, inv. Binca Liliana 

  -Simpozion International- Nasterea Domnului - Renasterea bucuriei, inv. Binca Liliana 

 

 VI.Activitati extrascolare  

- Excursie  finantata de World Vision  Brasov/ Rasnov , inv. Carmen Stanica, Dinu Elena, Ranete Anca, 

Tudorache Marilena 

- JA Romania – Scoala Altfel- parteneriat , inv. Dinu Elena, Ranete Anca, Carmen Stanica 

- Spectacol de Craciun la Caminul Cultural Cosereni, organizat de Primaria Cosereni in colaborare cu 

Asociatia Apollon Romania 

1 Decembrie - Marea Unire  

- „Eminescu – Luceafarul poeziei romanesti” 

- 24 ianuarie-  Unirea Principatelor Romane 

 

1.Dinu Elena 

- responsabil Comisia metodica invatatori; 

- membru Consiliu de administratie; 

- responsabil cu analiza rezultatelor la testele de evaluare la clasele I-IV; 

- responsabil cu implementarea proiectelor de finantare si educative; 

 -membru colaborator CEAC; 

 - membru Asociatia  Ionita Radu Sava 

 

2.Stanica Carmen 
 

-Responsabil CEAC; 

- membru in Comisia de inscriere a copiilor in invatamantul primar 2016-2017; 

- responsabil SCIM; 

- membru Comisia de mobilitate 

-membru Comisie Prietenii pompierilor si Cu viata mea  apar viata; 

- membru Asociatia Ionita Radu Sava 

- membru SNAC 

      

  3. Tudorache  Marilena 

-membru in Comisia metodica invatatori 

-responsabil  in  Comisia  pentru programul EURO 200 , rechizite si alte ajutoare sociale; 

-responsabil Comisie  de violenta  

- membru CEAC; 

- membru SNAC; 

 

  4.Binca Liliana  

 - membru in Comisia metodica  a invatatorilor ; 

 - presedinte al Asociatiei Ionita Radu Sava ;  

-membru in Comisia de inscriere a copiilor in invatamantul primar 2016-2017 

- membru SNAC 

5.Sanducu Aura- Andreea 
-Comisia metodica invatatori – membru 

-responsabil Program corn si lapte 

-responsabil Comisia pentru expunerea materialelor de promovare a imaginii scolii 

      - membru Comisia pentru integrarea copiilor cu CES in invatamantul de masa 
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  7.Ranete Anca 

      - membru SNAC 

     - Responsabil -Comisia perfectionare si formare continua; 

     - membru -Comisia de mentorat; 

      - membru Comisia pentru integrarea copiilor cu CES in invatamantul de masa; 

  8.Alexandru Victoria 

      - membru Comisia metodica invatatori 

 

        

  D.  ACTIVITATI IN CADRUL ISJ: 

 Stanica Carmen  

- Responsabil cerc pedagogic –cls.I 

 

E.  PERFECŢIONAREA CONTINUA : 

1. Techsoup-  Indreptar Digital- Google- inv. Carmen Stanica, Dinu Elena, Ranete Anca  

 2. Managementul educatiei nonformale -inv. Carmen Stanica, Dinu Elena, Ranete Anca 

 3.Curs de perfectionare:”Valorizarea institutiei de invatamant prin optimizarea si eficientizarea 

comunicarii si relationarii”, inv. Tudorache Marilena, Binca Liliana 

4.Curs de perfectionare:”Jocul didactic de la formal la nonformal in invatamantul preuniversitar”, inv. 

Tudorache Marilena, Binca Liliana 

-participarea  tuturor  cadrelor didactice la cercurile pedagogice si la activitatile comisiilor din care fac 

parte in scoala; 

F.PREGATIRI SUPLIMENTARE SAU REMEDIALE    

    MATEMATICA SI LB. SI LIT. ROMANA 

 1.Dinu Elena, cls. III A 

2.Carmen Stanica, cls. IA  

  3.Ranete Anca, cls. IVA  

 

  Concluzionand, despre cele prezentate mai sus , pot fi stabilite: 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

 - sustinerea unei game variate de activitati 

- participarea in numar apreciabil la concursuri 

extrascolare  

- colaborarea eficientă şi productivă între 

membrii catedrei  

- deschiderea spre comunicare prin diverse 

proiecte de echipă 

 

PUNCTE SLABE: 

 - efectuarea unui numar mic de interasistente in 

cadrul comisiei 

- nesustinerea la timp a unor activitati programate 

sau amanarea lor 

- efectuarea unui numar mic de ore de pregatire 

suplimentara 

 

OPORTUNITATI 

-Găsirea unor metode de lucru de a îndemna 

mai mulţi elevi spre lectură, spre dorinţa de a 

comenta sau prezenta cărţile citite, lecture/ 

povesti 

  - Studierea noilor programe 

- Crearea de noi strategii în procesul de predare 

– învăţare; 

 

- implicarea in mai multe activitati extrascolare 

 

AMENINTARI: 

- Scăderea capacităţii de a se exprima şi de a gândi 

în mod corect în limba română,  datorită faptului că 

aceştia nu mai sunt interesaţi de lectură;  

- crearea de noi strategii în procesul de predare – 

învăţare; 

 - inovaţia şi stimularea creativităţii profesorilor şi 

elevilor prin folosirea tehnologiilor informatice; 

    

- lipsa preocupărilor ca elevii să folosească 

cunoştinţele acumulate 
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COMISIA   METODICA REALISITA , SEM. I , 2017-2018 

 

Profesori de matematica: Ion Georgeta, 

                                           Simion Filoftia 

 MATEMATICĂ 

        Comisia este alcatuita din 7 membri:Tanase Mioara-prof.fizica-chimie(sep-oct),Simion  Filoftia-

prof.matematica, Militaru  Georgeta-prof.biologie,Macovei Doinita prof.ed tehno-logica,Avrigeanu  

Ecaterina-prof.ed.muzicala,Oprea Tanase-prof.ed.fizica si Ion Georgeta-prof.matematica(ian-iunie).Din 

motive de sanatate d-na Tanase si d-na Ion au fost inlocuite de Simion  Filoftia-prof.matematica,  d-na 

Bujor Steluta-prof.fizica-chimie si d-l Nicolae Ion -prof.fizica. 

          REALIZAREA DOCUMENTATIEI  LA NIVEL DE COMISIE 
            Ca resposabil de comisie am intocmit toate documentele necesare (planul managerial anual  si 

semestrial ,grafic de interasistente,grafic de control,activitati de formare pentru cadrele  debutante,raport 

asupra activitatii... etc.....) 

         Activitatile de indrumare si control au cuprins:vizarea planificarilor calendaristice, verificarea 

aplicarii testelor si tezelor,verificarea mapei   profesorului, interasistente. 

        Prin controalele facute am  discutat despre alcatuirea mapei profesorului,  fixarea  testelor si tezele 

in termenele stabilite, intocmirea analizei acestora..... 

         Am purtat o stransa legatura cu membrii comisiei in stabilirea activitatilor pe semestru cat si pe 

parcursul semestrului 

 

               REALIZAREA DOCUMENTATIEI SPECIFICE  DISCIPLINEI   

   1.  Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi in functie de 

standardele de referinţă  

   2  .    Realizarea planificarilor si proiectarilor pe unitati de invatare 

   3.    Prezentarea si dezbaterea  documentelor oficiale ( programe scolare,rapoarte personale cu privire la 

testele initiale,raportul asupra invatamantului) dar si a diverselor situatii (manualele scolare) 

   4.      Intocmirea mapelor  cu documentele specifice de catre toti membrii comisiei 

   5.    La sfarsitul semestrului , conform calendarului stabilit au fost sustinute lucrarile  semestriale ( 

matematica cls. V-VIII) , profesorii implicati:Simion Filoftia au realizat toate documentele 

necesare:subiecte, bareme de notare, analiza rezultatelor obtinute 

   6 .     Toti membrii comisiei si-ai completat tabelele privind progresul/regresul elevilor in sem.I 

NR. TEMA ACTIVITATII DATA CINE RASPUNDE 

 

1. 

Stabilirea tematicii pe sem.I 

Prezentarea raportului de activiate pe sem.al II-lea 2016-2017 

Dezbaterea noilor documente aparute 

20.09.2017 Toti membri 

Responsabil CM 

 

2. 

Masa rotunda: 

Analiza rezultatelor la testele initiale 

 Elaborarea planului remedial acolo unde este cazul 

 

18.10.2017 

 Simion Filoftia, 

Militaru Georgeta, 

Tanase Mioara,Macovei  

 

3. 

Lectie demonstrativa”-,,Aruncarea mingii de oina’’-cls.a-V-a  

Referat:,, Metode de dezvoltare a competentelor de 

comunicare la elevi in cadrul lectiei ” 

16.11.2017 Oprea Tanase 

 

Simion Filoftia 

4. Lectie demonstrativa,,Melcul de livadă” clasaa -VI-a A 

Referat,, Roluri ale profesorului ” 

12.12.2017 Militaru Georgeta 

Simion Filoftia 

5. Dezbatere,,Analiza rezultatelor la sfarsitul  semestrului I’’. 31.01.2018 Resp.C. 

Toti membri 
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     Tematica activitatilor sustinute in cadrul comisiei a cuprins:  

 

      Pe langa aceste activitati in cadrul comisiei au mai avut loc urmatoarele: 
1.Interasistente: 

-la clase intre membrii comisiei (   4) 

2.Concursuri si Activitati sportive : 

*Concursul național  “Școala – micul meu univers” 

*Concurs international de informatica – ADFABER - Hour of Code 2017 

*Concurs judetean ,,Nasterea Lui Hristos, traditii si colinde de Craciun” – Scoala Gimnaziala ,,Alexandru 

Aldea Voievod “ Alexeni 

*Întreceri intre claseleV-VIII-handbal fete si fotbal baieti- Prof.Oprea Tanase-oct-nov.2017 

*Cupa Tymbark-  faza pe scoala: claseleI-II ; III-IV ; V-VI-Scoala Cosereni- Prof.Oprea Tanase-oct-

nov.2017 

 

3.Olimpiade: 

-olimpiada de matematica –faza locala-prof.Simion Filoftia,Ion Georgeta-ian.2018 

-olimpiada de biologie –faza locala-prof.Militaru Georgeta-ian.2018 

-O.N.S.Ş –fotbal fete gimnaziu -Prof.Oprea Tanase-    23ian.2018             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.Consultatii: 
-la cls.VIII A,B–evaluare nationala- prof. Ion Georgeta- 1h/sap 

-la cls.V– olimpiada - prof. Simion Filoftia- 1h/sap. 

5.Alte activitati:   

-,,Inimi pentru inimi”- prof.Militaru Georgeta-oct.2017 

Activitate desfasurata la nivelul fiecarei clase -expozitie tematica-elevii au fost premiati 

-Ziua anti-S.I.D.A-prof.Militaru G-1 dec.2017 

Antrenarea elevilor la nivelul fiecarei clase prezentand materiale despre S.I.D.A(afise,flutursi) 

-Primul ajutor la clasele a-VII-a si a-VIII-a- prof.Militaru G-nov.2017 

-,,Vine frigul,sa ocrotim pasarile!”- prof.Militaru G-nov.2017 

Instalarea unor cuiburi artificiale in parcul scolii 

-Intocmit: -orarul (de cate ori este nevoie)-prof. Tanase Mioara 

-Achizitionare materiale ,de culegeri: Simion Filoftia,Ion Georgeta, Avrigeanu Ecaterina. 

 

6.Perfectionarea continuă: 

Formarea noastra continua s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi , in urma autoevaluarii 

obiective , dar si subiective . 

*Concret, fiecre membru al comisiei si-a intocmit portofoliul la nivelul standrdelor , urmarind eficienta 

acestuia in demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv. 

 *Studiul individual a constituit de asemenea o modlitate eficienta de formare continua cu aplicarea in 

demersul didactic a noutatilor metodologice. 

*Fiecare membru are una sau mai multe responsabilitati (face parte din diferite comisii) la nivel de 

scoala stabilite la inceputul anului scolar(conform graficului de responsabilitati), pe care le indeplineste 

cu seriozitate (face analize, organizeaza diferite activitati, controleaza diferite documente ,realizeaza 

iterasistente ...) 

*Activittea de perfectionare continua a imbracat forme diverse cu trimitere directa catre  obiectivele 

majore stabilite: 

-dezbateri si comunicari 

-ateliere de lucru ,mese rotunde 

-schimburi de experienta (referate,lectii demonstrative) 

-activitati educative 
 -participarea  tuturor  cadrelor didactice la cercurile pedagogice 
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Responsabilitati la nivelul judetului-d-na.prof.dir.adj.Avrigeanu Ecaterina: 

*Membru Consiliul  Consultativ – ARTE – specialitatea educatie muzicala -    2017-2018 

*Metodist la disciplina Educatie muzicala pentru anul scolar 2017-2018 

*Membru Comisia de interviu la concursul organizat de Scoala Gimnaziala Manasia pentru ocuparea 

posturilor vacante pe parcursul anului scolar – 30.10.2017 

*Membru Comisia de elaborare a subiectelor si baremelor  la concursul organizat de Scoala Gimnaziala 

Manasia pentru ocuparea posturilor vacante pe parcursul anului scolar – 30.10.2017 

*Membru in Comisia pentru organizarea si testarea personalului fara studii corespunzatoare postului  la 

nivelul  Scolii Gimnaziale Barbu Catargiu Maia – 26.10.2017  

Cursuri , proiecte, activitati -d-na.prof.dir.adj.Avrigeanu Ecaterina: 

*Curs on-line ,,Utilizarea manualului digital in activitatea didactica, avizat MEN  nr. 38336/30.10.2017, 

perioada  31.10-05.11.2017. 

*Activitatea metodico-stiintifica – Educatie permanenta-  Tema ,,Metode de lucru folosite in cadrul 

orelor Consiliere si dezvoltare persolala la clasa a V-a – 29.11.2017 

*Proiect ERASMUS – Certificat de participare la atelierul de formare - Ateliere fara frontiere pe tema 

,,Dezvoltarea procesului de invatare si participare in scoli care intampina provocari ce vizeaza prevenirea 

si reducerea abandonului scolar, prin utilizarea Indexului pentru incluziune    

,,RESCUE” la Scoala  Gimnaziala Cosereni – 07.10.2017 

*Proiect national ,,Promvarea imaginii scolii”  - in parteneriat cu Esential in educatie – Editura EDU - 

ISSN 2458- 0511: 

- Organizator 

- Accord de parteneriat 

- Contract de parteneriat 

- Activitati de formare profesionala 

- Coordinator revista scolara nationala 

- Adeverinta publicare lucrare 

- Diploma de merit in calitate de profesor coordinator elevi 

 

Simpozioane:  

- d-na.prof.dir.adj.Avrigeanu Ecaterina 

*Simpozion National-,, Initiative didactice”  -Editia a II-a – lucrarea ,,Educatia elevilor” – 18.11.2017 

*Simpozionul naţional  „Proiectare didactică și management european în spațiul românesc”  Ediția a IV-a 

Tg. Mureș, 16 decembrie 2017 

- d-na.prof.Bujor Steluta 

*Simpozion National- ,,Initiative didactice” –Scoala Stefan cel Mare-Vaslui -18.11.2017 

Puncte tari: 

-comunicare între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în procesul de predare-învăţare, 

realizarea de proiecte didactice model,etc. ).  

-elaborarea documentele în vederea testării iniţiale, la testele initiale s-au obtinut si note peste 8 la 

majoritatea clase  

-au fost realizate programele de pregatire suplimentara 

-verificarea sistematica prin teste care exista la dosar insotite analize ,monitorizarea permanenta a 

rezultatelor elevilor; 

--sustinerea unei game variate de activitati 

-au fost sustinute in intregime activitatile propuse,la termenul stabilit 

-preocuparea pentru obtinere materiale si culegeri la nivelul clase precum si pentru evaluare 

-spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţii instructiv educative.  

-d-na.prof.dir.adj.Avrigeanu Ecaterina a participat la cursuri,simpozioane si are mai multe 

responsabilitati la nivel de judet 
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Puncte slabe: 

- pondere mică a elevilor performanţi, insuficienta stimulare a elevilor pentru a participa la diverse 

concursuri de matematica, fizica chimie,biologie; 

- participare in mica masura la diferite concursuri  

-rezultatele  slabe la testari, multi elevi sub 5, 

- un numar mic de interasistente in cadrul comisiei 

Masuri propuse: 

-preocuparea pentru achizitionarea de materiale 

-implicarea in diferite actiuni la nivel de comisie,I.S.J. 

-participarea la olimpiade si concursuri 

-colaborarea intre membrii comisiei,lucru in echipa,raspunderea cu promptitudine la cerinte. 

-implicarea părinţilor în procesul de învăţare prin informare mai eficientă a acestora 

 

         ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE  TARI:  

-dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate,care 

stăpânesc conţinuturile predate,fiind interesaţi de inovaţii,activităţi 

eficiente,demersururi eficiente 

-eficacitatea strategiilor didactice,varietatea metodelor folosite,creativitatea în 

adoptarea stilurilor de predare 

- Aplicarea unui sistem de evaluare complex, prin îmbinarea metodelor 

tradiţionale cu cele alternative;  

- comunicare între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în procesul 

de predare-învăţare, realizarea de proiecte didactice model,etc. ). 

 -sustinerea unei game variate de activitati 

-au fost sustinute in intregime activitatile propuse,la termenul stabilit 

-preocuparea pentru obtinere materiale si culegeri la nivelul clase precum si 

pentru evaluare 

- Activităţi extraşcolare bogate şi diversificate în vederea afirmării personalităţii 

şcolii în plan comunitar şi a păstrării şi conservării tradiţiei locale; 

-la baza relatiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc,conduita civilizata 

colabora-rea si intelegerea,afectivitatea.  

-pentru obtinerea unor rezultate bune la invatatura si disciplina s-a mentinut o 

relatie permenanta parinti-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre 

didactice-echipa manageriala.                     

-defasurarea unor ore si activitati la C.D.I.; 

 -verificarea sistematica prin teste care exista la dosar insotite de analize 

-Experienţă şi rezultate bune obtinute în derularea proiectelor;  

 d-na.prof.dir.adj.Avrigeanu Ecaterina a participat la 

cursuri,simpozioane,proiecte si are mai multe responsabilitati la nivel de judet 

(conform raportului de activitate)  

La testele initiale : 

-11elevi au obtinut note intre 8-10  

-2 elevi au obtinut nota  10  (Petre Razvan si  Sava Andrei–V A) 

-procentaj mare  la clasa aV-a  

La testele finale :   
-3 elevi  au obținut nota10 (  la cls. aV-a); -procentaj mare la cls.VIIA,VIII A. 

-31 de elevi au nota între 8-9,99; -toate clasele au obținut media peste 5.  

-olimpiada de matematica –faza scoala-prof.Simion Filoftia,prof Ion Georgeta-

ian.2018; -olimpiada de biologie –faza scoala-prof.Militaru Georgeta-ian.2018 

 

PUNCTE  SLABE: 

  

-insuficienta stimulare a 

elevilor pentru a participa 

la diverse concursuri de 

matematica, fizica 

,chimie,biologie; 

 

 

-efectuarea unui numar mic 

de interasistente in cadrul 

comisiei 

-nu s-a participat la un 

numar mai mare de  

concursuri  

-la testarea initiala si finala 

procentaje scazute la multe 

clase,multi elevi sub 5 
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RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ UMANISTĂ 

An școlar 2017-2018, sem.I 
                                                                      Resp.comisie, prof. Stroe Constanta 

 

  În anul școlar 2017 – 2018, semestrul I, Comisia Metodică Umanistă a fost formată din următorii 

membri: Stroe Constanța- responsabil al comisiei și profesor de limba și literatura română, Dimache 

Maria– profesor de limba si literatura romana,Feraru Aura – profesor de limba franceza, Petrescu Claudia 

– profesor limba engleză, Neicu Elena – profesor de limba engleză, Morcoteț Dumitru- profesor de 

geografie, Sima Ionuț – profesor de istorie, Puiu Constantin – profesor de religie. 

Comisia metodică si-a  propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la 

rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la examene sau teze pentru clasele 

terminale. 

Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe: 

6. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

7. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu caracter 

compensator de natură ameliorativ-constructivă; 

8. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

9. Dorinţa de îmbunatăţire a relației de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru 

didactic; 

10. Motivație și interes pentru adaptarea și dezvolatrea prestigiului organizației noastre furnizoare de 

educaţie; 

11. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea 

lor. 

Profesorii din cadrul Comisiei Umaniste au fost implicați în activități diverse, după cum urmează: 

OPORTUNITATI 

- realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor. 

- asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă.  

- asigurarea unor condiţii corespunzătoare de- 

sfăşurării procesului instructiv-educativ. 

- asigurarea securităţii elevilor pe tot parcursul desfăşurării orelor. 

- posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri . 

-la baza relatiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc,conduita civilizata 

colabora-rea si intelegerea,afectivitatea. Elevii au fost in permanenta incurajati in 

dorinta de autodepasire ,atitudine pozitiva fata de studiu,punctualitate,tinuta 

decenta,conduita morala 

-o relatie permenanta parinti-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, 

cadre didactice-echipa manageriala.                     

-spaţiu suficient pentru desfăşurarea activităţii instructiv educative.  

Oferta de formare bogata si diversificata: programe  CCD;  

-Participarea la proiecte cu finantare externa;  

-utilizarea cabinetului INFO in predarea diferitelor discipline si desfasurarea 

lectiilor ,altfel. Intr-un mod atractiv ce permite receptionarea mai buna si de 

durata a cunostintelor  

-Accesul la Internet 

AMENINTARI: 

- lipsa de interes a elevilor 

pentru studiul matematica 

,fizica 

- constatarea unor bariere 

între profesor şi elev în 

procesul comunicării 

didactice ca urmare a lipsei 

de cunoaştere şi 

aprofundare a 

conţinuturilor învăţării. 

- imposibilitatea materială 

a unor elevi de a-şi procura 

manuale, ghiduri, culegeri, 

dicţionare etc. 

indispensabile procesului 

instructiv-educativ. 

- lipsa de optimism a unor 

elevi în privinţa efectelor şi 

beneficiilor pe care le 

asigură parcurgerea 

conţinuturilor învăţării. 

-Slabă participare la cursuri 

de formare datorită 

necesităţii de a achita taxe 

de participare; 
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A.REALIZAREA DOCUMENTAȚIEI SPECIFICE  DISCIPLINEI  –   toate cadrele 

 

   1.Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi în funcție de 

standardele de referinţă: 

   2.Întocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, conform  procedurilor 

de implementare a programei școlare ; 

  3.Redactarea documentelor oficiale din cadrul Comisiei (plan managerial, rapoarte, încadrare, analize 

,procese–verbale,etc.), responsabil Stroe Constanța; 

  4.Realizarea planificarilor si proiectarilor pe unitati de invățare de către toți membrii comisiei; 

  5.Prezentarea și dezbaterea documentelor oficiale ( programe școlare,rapoarte personale cu privire la 

testele sumative, raportul asupra învățământului), dar și a diverselor situații (manualele școlare); 

  6.Susținerea testelor inițiale la disciplinele prevăzute în graficul stabilit, dar și a notificărilor ulterioare.  

Testele au fost structurate  în conformitate cu modelele postate pe site-ul edu.ro. De asemenea,  s-

a  respectat confidențialitatea notelor care au fost transmise profesorilor diriginți spre a fi comunicate 

părinților. Aplicarea acestor teste pe lângă funcțiile prognostică și diagnostică, au creat și o legatura mai 

puternică între școală și părinți, sporind încrederea acestora în procesul instructiv-educativ. S-au susținut 

teste sumative la disciplinele: limba română, limba franceză, limba engleză , istorie (clasa a VIII-a și 

clasa a V-a), geografie. 

7.Întocmirea mapelor  cu documentele specifice de către toți membrii comisiei; 

8.La sfarsitul semestrului, conform calendarului stabilit au fost sustinute lucrarile semestriale la: limba si 

literatura romana, cls. V-VIII, respectiv istorie/geografie clasa a VIII-a; profesorii implicati: Stroe 

Constanta, Dimache Maria, Sima Ionut si Morcotet Dumitru. 

S-au realizat toate documentele necesare: subiecte, bareme de notare, analiza rezultatelor obtinute. 

    9.Toti membrii comisiei si-au completat tabelele privind progresul/regresul elevilor în sem.I; 

   10.Continua perfectionare a cadrelor didcatice, astfel că sunt înscrise la grade didactice:   gradul I- 

Sima Ionuț, Dimache Maria. 

 

B .ACTIVITĂȚILE COMISIE METODICE 

 

Diferite activități se regasesc în analiza de mai sus, completând cu: 

 

I.REFERATE  și  DEZBATERI: 

 

1)Referat “Eșecul școlar “- factori pertubatori, susținut de prof. lb. română Dimache Maria; 

2)Lectie demonstrativă istorie: ,,Statul și politica statală”, clasa a VIII-a A, susținută de prof. istorie  

Sima Ionut; 

 3)Lecție demonstrativă limba și literatura română: “Textul epic”, clasa a VI-a A, susținută de prof. lb. 

românî Stroe Constanța. 

 

 

II. ALTE ACTIVITĂȚI ÎN ȘCOALĂ: 

1. Saptămâna limbilor europene (sept.) – prof. Neicu Elena, Feraru Aura, Petrescu Claudia; 

2. Eminescu-ceas aniversar( 15ian.)- prof. Dimache Maria, Stroe Constanța. 

 

 

1. Dimache Maria 

a) activitate de voluntariat în cadrul programului Ora de net, lansat de fundația ,,Salvați copiii!” 

c) organizarea activității sărbătoare 15 ianuarie, Mihai Eminescu” și comemorare Ion şi Doina 

AldeaTeodorovici ; 

2.STROE CONSTANȚA 

a) organizarea activității în memoria lui Mihai Eminescu; 

b) responsabil CMU.; 
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c) derulare proiect World Vision, cls a VIII-a A; 

d) activitate de voluntariat în cadrul programului Ora de net, lansat de fundația ,,Salvați copiii!”; 

e) evaluarea lucrărilor în cadrul olimpiadei de limba română, faza zonală, organizată la Școala 

Gimnazială Alexandru Odobescu, Urziceni; 

 

4.FERARU AURA 

a) activități specifice ,,Zilei limbilor străine”; 

b)organizare activități în memoria lui MihaiEminescu; 

b) membru CMU. 

 

5.PETRESCU CLAUDIA 

a) activitaăți specifice ,,Zilei limbilor străine”; 

b) membru CMU. 

 

6.SIMA IONUȚ 

a) organizator activități specifice zilelor de 1 Decembrie  Și 24 Ianuarie; 

b) responsabil Comisia pentru combaterea violenței în școală. 

 

7.MORCOTEȚ DUMITRU 

a) membru CMU; 

b) membru Comisia pentru combaterea violenței în școală. 

 

8.PUIU CONSTANTIN 

a)membru CMU; 

b)concurs de referate despre sarbatoarea Sfântului Nicolae, cls. V-VIII 
c)vizite la Biserica Sfântul Nicolae, în colaboarare cu preotul paroh. 
 

Activitate - rofesor Neicu Elena, limba engleza 

Responsabilitati la nivelul judetului: 

-Membru in Consiliul  Consultativ – Educatie permanenta  

-Responsabil zonal Urziceni la cercul de Ed. permanenta 

-Membru in Comisia judeteana pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar 

 

-Membru in Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise 

din cadrul concursului de ocupare a posturlor/ catedrelor vacante 2017-2018 la nivelul  Scolii Gimnaziale 

"Barbu Catargiu" Maia – la lb. engleza 27.10.2017 

 

La nivelul unitatii scolare: 

-director scoala- intocmirea documentelor, machetelor, adreselor solicitate de catre ISJ, a rapoartelor si 

planurilor manageriale specifice, precum indeplinirea tuturor atributiilor si obligatiilor ce revin ca 

director, conform fisei postului;  

-Proiect RESCUE (ERASMUS+)- expert – membru in echipa de proiect ca partener World Vision( 

Certificat de participare la atelierul de formare  pe tema "Dezvoltarea procesului de invatare si participare 

in scoli care intampina provocari ce vizeaza prevenirea si reducerea abandonului scolar, prin utilizarea 

Indexului pentru incluziune RESCUE" -la Scoala  Gimnaziala Cosereni –06- 07.10.2017); 

- Curs on-line ,,Utilizarea manualului digital in activitatea didactica", avizat MEN  nr. 38336/30.10.2017, 

perioada  31.10-05.11.2017; 

-Curs cu credite ,,Managementul educatiei nonformale”, CCD Ialomita- 15 credite; 

- Activitatea metodico-stiintifica – Educatie permanenta-  Tema ,,Metode de lucru folosite in cadrul 

orelor Consiliere si dezvoltare personala la clasa a V-a" – 29.11.2017; 
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- partener educational in proiectul  "Ora de NET" -un program educational despre lumea Internetului- 

Asociatia "Salvati Copiii" si retelele internationale INSAFE si INHOPE, cu sprijinul MEN  – activitate 

de voluntariat,  organizare si facilitare desfasurate activitate ,,Ora de net", oct. noi. 2017; 

-profesor coordonator al evenimentului international "Hour of code" organizat de ADFABER intre 4 si 

10 dec. 2017;  

-organizator activitatea comisiei SNAC din scoala; 

-Parteneriat cu Caminul pentru persoane varstnice Ing. Vadim Rusu" Balaciu in cadrul proiectului 

national SNAC- activitatea "saptamana legumelor si fructelor donate" si a proiectului ISJ Ialomita, inscris 

in CAERI "Dainuire prin daruire"- activitatea 1 "Nu esti singur"; 

-participare la activitatile metodico-stiintifice la nivel judetean ca director( act. "Exemple de bune practici 

in elaborarea deciziilor'- S.G. nr. 2 "Ion Heliade Radulescu" Urziceni), ca responsabil zonal la ed. 

permanenta( lectie demonstrativa ,,Metode de lucru folosite in cadrul orelor Consiliere si dezvoltare 

persolala la clasa a V-a, S.G. Cosereni), la lb. engleza- consfatuirile cadelor didactice; 

 

-participarea la simpozionul national "Proiectarea didactica si management european in spatiul 

romanesc", ed. a IV-a - editura EDU si asociatia Educrates- ISBN 978-606-8531-01-4 

 

 

D.  PERFECŢIONAREA continuă : 

 

-participarea  tuturor  cadrelor didactice la cercurile pedagogice 

-înscrierea cadrelor didactice la obtțnerea gradelor didactice:  

 gradul I- Sima Ionuț, Dimache Maria. 

 definitivat – Morcoteț Dumitru. 

 

F.  PREGĂTIRI SUPLIMENTARE   sau  REMEDIALE: 

 

 1.Dimache Maria-cls.a VIII-a B, pregătire elevi pentru  EN 2018.  

 2.Stroe Constanța –cls.a VIII-a A  pregătire elevi pentru  EN 2018. 

 

PUNCTE TARI: 

 

- susținerea unei game variate de activități; 

-dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, calificati si titulari pe posturi, 

care stăpânesc conţinuturile predate; 

-eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de 

predare; 

-metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează 

conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului 

specific; 

-calitatea evaluării elevilor,în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

-performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; 

-realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; 

-colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  

-deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă. 

 

PUNCTE SLABE: 

 

- efectuarea unui număr mic de interasistențe în cadrul comisiei 

- nesusținerea la timp a unor activități programate sau amânarea lor 

- slaba participare la olimpiadele școlare și concursuri . 
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Scop: 
-cresterea procentului de promovabilitate cu 5-10% pentru clasele a VIII-a la simularile viitoare 

- implicarea în mai multe activități extrașcolare 

 

cap.ORGANIZAREA ACTIVITATII IN UNITATE LA INCEPUTUL ANULUI SCOLAR 

  La  nivelul scolii  noastre, primul semestru din anul  scolar 2017-2018 s-a aflat sub semnul unei 

activitati instructiv educative  complexe si intense, cu toate dificultatile economice nefavorabile pentru 

scoala romaneasca. 

Astfel: 

-s-a asigurat baza materiala – reparatii a mobilierului, curatenia salilor de clasa si holurilor, obtinerea 

autorizatiei sanitare de functionare, toate acestea realizandu-se cu sprijinul Primariei si al personalului de 

ingrijire; 

-s-a facut incadrarea personalului conform legislatiei in vigoare, incercandu-se pastrarea continuitatii in 

unitate a personalului didactic; 

-s-a organizat activitatea tuturor comisiilor de lucru din scoala - consiliul profesoral, consiliul de 

administratie, comisii metodice , comisii PSI, circulatie rutiera, Consiliul elevilor, activitati extrascolare; 

-s-a organizat Comisia pentru Asigurarea si Evaluarea Calitatii; 

-s-au elaborat instrumentelor interne de lucru utilizate in activitatea de indrumare , control si evaluare  a 

tuturor activitatilor care se desfasoara in scoala; 

-s-au aplicat metodologiile privind evaluarea rezultatelor scolare ale elevilor si personalului didactic si 

nedidactic; 

-s-a constituit Consiliul de Administratie; 

-s-a organizat Consiliul Profesoral; 

-s-au organizat colectivele de elevi; 

-s-au organizat comisiile metodice; 

-s-au intocmit fisele posturilor; 

-s-a elaborat Proiectul de Dezvoltare Institutionala; 

-s-a elaborat Regulamentului intern al scolii; 

-s-a realizat orarul scolii; 

-s-a organizat serviciul pe scoala al cadrelor didactice si elevilor; 

-s-a realizat inventarul; 

-s-au aplicat planurile de invatamant si programele scolare; 

-s-au stabilit tematicile tuturor compartimentelor functionale ale scolii; 

-s-a elaborat oferta educationala a scolii. 

 

MANAGEMENTUL RELATIILOR PUBLICE IN SCOALA 

 S-au urmarit urmatoarele aspecte: 

- crearea unui mediu favorabil cresterii calitatii procesului instructiv- educativ; 

- cunoasterea si asumarea de catre intreg personalul a scopurilor si obiectivelor strategice ale organizatiei; 

- imbunatatirea relatiilor dintre manager- cadre didactice, cadre didactice –elevi si parinti etc.; 

- prevenirea conflictelor in organizatie; 

- rezolvarea problemelor aparute in organizatie;  

- promovarea unui management bazat pe comunicare si pe exprimarea deschisa a opiniilor etc.; 

 

MANAGEMENTUL RELATIILOR SCOALA- COMUNITATE 

  S-a urmarit acordarea unei atentii deosebite constientizarii de catre parinti a rolului pe care il are 

educatia si scoala in formarea elevilor pentru viata si integrarea acestora intr-o societate in permanenta 

schimbare . 

  Astfel, au fost sustinute sedinte de consiliere  educativa  cu parintii  fiecarei  clase  de  elevi,  pe 

teme referitoare la situatia la invatatura si disciplina sau  problemele grupului, in vederea acordarii 

sprijinului familiilor care intampina dificultati in educatia copiilor. 
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 Au fost desfasurate sedinte cu parintii la nivelul tuturor claselor, acordandu-se o atentie deosebita 

sedintelor la clasele a VIII-a pentru prezentare Metodologiilor de desfasurare a Evaluarii nationale, a 

rezultatelor obtinute de elevi la testele  initiale si sumative  in vederea eliminarii din timp a deficientelor   

si obtinerii unor rezultate  bune la  admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2015-2016 .   

 

IMPLICAREA COMUNITATII LOCALE IN SUSTINEREA SCOLII 

 Parintii s-au remarcat pintr-o buna colaborare cu scoala la nivelul tuturor claselor si au sprijinit 

scoala in urmatoarele activitati:  

 

COMUNICAREA CU AUTORITATILE LOCALE 

  

 Colaborarea cu Primaria a fost foarte buna, aceasta acordand o foarte mare importanta crearii unor 

conditii optime in vederea cresterea rezultatelor scolare ale elevilor, prin alocarea unui buget conform cu 

nevoile scolii, solicitat de catre conducerea scolii, pentru: 

- asigurarea consumabilelor necesare desfasurarii serviciului de secretariat si a procesului instructiv- 

educativ  la nivelul scolii. 

Din bugetul scolii si cu ajutorul Primariei Cosereni s-au realizat urmatoarele: 

-  achizitionarea de materiale de curatenie in vederea asigurarii unor conditii de igiena corespunzatoare 

elevilor; 

-  plata diferitelor servicii, precum: iluminat, telefon, fax, internet; 

-  procurarea tipizatelor necesare serviciului de secretariat; 

-  asigurarea transportului elevilor la concursuri si olimpiade; 

-  procurarea combustibilului necesar incalzirii pe perioada de iarna; 

-  achizitionarea de materiale si echipamente didactice; 

-  participarea la proiecte  desfasurate in colaborare cu organizatia World Vision, asigurand resursele 

financiare necesare derularii acestor proiecte precum si acordand sprijin in derularea operatiunilor 

financiar- contabile; 

-  decontarea cheltuielor cadrelor didactice la cursuri de perfectionare, la actiuni metodice , concursuri, 

naveta; 

- vidanjarea grupului sanitar; 

- cu ocazia serbarii Craciunului toti copii din gradinite si scoala au primit pungute cu fructe si dulciuri; 

- transportul elevilor ce locuiesc in Patrime si in Peri si Satul nou; 

 

COMUNICAREA IN SCOALA 

 Comunicarea in scoala a fost eficienta, nu au fost inregistrate conflicte, intreg personalul scolii 

asumandu-si scopurile si obiectivele organizatiei si contribuind prin activitatile desfasurate la indeplinirea 

acestora.  

 

cap.ACTIVITATEA CONSILIULUI PROFESORAL 

 In cadrul sedintelor Consiliului profesoral au fost discutate urmatoarele probleme: 
Nr. 

Crt. 
UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABI

L 

1. Desemnarea secretarului C.P 

Alegerea tematicii CP.  

Analiza activitatii CP in 2016-2017 

Validarea incadrarii si repartizarii educatorilor/ invatatorilor 

/ dirigintilor pentru anul scolar 2017-2018  

Adoptarea de măsuri pentru începerea anului şcolar 2017-

2018 (repartizarea sălilor de clasă, a diriginţilor, distribuirea 

manulelor, organizarea primei zile de şcoală, structura 

anului scolar, orarele de functionare a scolii, pavoazarea 

claselor si a holurilor scolii) 

Propuneri pentru achizitii bugetare 

Stabilirea componentei si a responsabililor comisiilor 

metodice 

Resurse umane 

ROFUIP 

 Optiunile 

elevilor/  

Scheme orare 

Programul 

activitătilor 

educative scolare 

si extrascolare 

SEPTEMBRIE  Director  

Director adjunct 

Secretar CP 

Consilier 

educativ  

Resp. CM  

Comisia pentru 

curriculum  

CEAC 
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Alegerea Consiliului de administraţie 

Discutarea fişei postului pentru pers. didactic, nedidactic şi 

auxiliar; 

Aprobarea fişei de evaluare a cadrelor didactice pentru anul 

şcolar 2017-2018; 

Dezbaterea si avizarea regulamentului intern al scolii; 

Aprobarea componentei nominale si a responsabililor 

comisiilor metodice din unitatea de învătământ; 

 Prezentarea, discutarea şi avizarea Calendarului activităţilor 

educative din şcoală 

Validarea ofertei de discipline opţionale pentru anul scolar 

2017-2018; 

Stabilire perioada  Şcoala altfel 

 Instructaj SSM si PSI 

Discutarea de documente manageriale si organizatorice. 

Prezentarea ROI si RI 

Stabilirea perioadei de recapitulare si aplicare a testelor 

initiale 

Oferta CCD Ialomita – cursuri. Situatia numarului de 

credite profesionale transferabile ale cadrelor didactice 

Alegeri lider de sindicat pe scoala 

Situatia copiilor cu CES 

Supravegherea cipiilor care se deplaseaza cu microbuzul 

scolar 

Prezentarea graficului inspectiilor la clasa realizate de 

director/director adjunct in anul scolar 2017-2018 

Planificarile calendaristice 

Aprobarea RAEI al scolii pentru anul şcolar 2016 – 2017;  

2.  Analiza şi sinteza activităţii instructiv-educative 

desfăşurate în anul şcolar 2016-2017 

Aprobarea planul managerial anual şi a organigramei; 

Prezentarea planurilor manageriale şi a strategiilor operative 

pe comisii; 

Prezentarea, discutarea şi avizarea planurilor 

managerialr/operaţionale pe sem. I 

 Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar PM / 

PSI;  

Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale:  

Evaluare Nationala, admiterea în liceu; 

Rapoarte 

responsabili 

comisii metodice 

Proiectul de 

dezvoltare 

institutională 

Regulamentul 

Intern 

Metodologiile de 

examen  

OCTOMBRIE  Director  

Director adjunct 

Secretar CP 

Consilier 

educativ Resp. 

CM 

3. Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor  

Sprijinirea elevilor cu dificultăti de învătare / risc de 

abandon scolar, prin programe speciale de recuperare – 

prezentarea situatiei de către diriginti 

Analiza şi dezbaterea raportului de evaluare internă privind 

calitatea educaţiei   

CEAC NOIEMBRIE  Director  

Director adjunct 

Secretar CP 

Consilier 

educativ Resp. 

CM ; C. pt 

curriculum 

CEAC;Diriginti 

4. Apecieri sintetice asupra activităţii candidaţilor care solicită 

acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de 

autoevaluare a activităţii desfăsurate  

Metodologia miscarii cadrelor didactice pentru anul scolar 

2018-2019 

 Proiectul plan de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019 

Criterii 

Metodologia 

gradaţieii de merit 

Cereri Programul 

CM Programul 

activitătilor ed. 

DECEMBRIE  Director  

Director adjunct 

Secretar CP 

Consilier 

educativ Resp. 

CM 

5. Validarea Raportului privind starea si 

calitateaînvătământului în semestrul I 2017-2018 

 Aprobarea planului managerial pe semestrul II 

Acordarea notelor la purtare în semestrul I  

Discutarea situatiei la invatatura la sfarsitul semestrului I, an 

scolar 2017- 2018 

 Proiectul de incadrare pentru anul scolar 2018-2019  

Evaluarea şi elaborarea concluziilor asistenţelor la ore ale 

directorului şi şefilor de catedră  

ROFUIP Raport 

privind starea si 

calitatea 

învătământului – 

semestrul I PDI 

IANUARIE  Director  

Director adjunct 

Secretar CP 

Consilier 

educativ Resp. 

CM 
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cap.ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

     In  primul semestru al anului scolar 2017-2018, Consiliul de administratie al scolii a fost alcatuit din 9 

membri si a avut urmatoarea activitate : 

1. Septembrie 2017 

1.  Constituirea Consiliului de administraţie si stabilirea responsabilităţilor membrilor Consiliului de 

administraţie; 

2. Acordarea calificativelor evaluarii anuale 2016-2017; 

3. Aprobarea tematicii CA 

4. Aprobare RI şi ROI 

5. Aprobarea tematicii Consiliului de administraţie pe anul 2017-2018 

6. Validarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative; 

7. Validarea diriginţilor şi a sălilor ce revin fiecărei clase; 

8. Validarea comisiilor metodice şi a celorlalte comisii de lucru pentru anul şcolar  

2017 – 2018 

9. Aprobare catedre rămase  neocupate 

10. Aprobarea fisei postului si a fiselor de evaluare pentru cadre didactice, didactic-auxiliare si ned. 

11. Numirea secretarului CA 

12. Prezentarea si aprobarea Raportului de  analiză a activităţii didactice pe anul şcolar 2016-2017 pe 

comisii 

13. Aprobare perioada desfasurare ,,Scoala altfel” 

14. Aprobare oferta educationala, organigrama 

15. Diverse 

 

       2. Octombrie 2016 

1. Aprobarea Raportului privind starea si calitatea invatamantului pe scoala si pe comisii 

2. Aprobarea Planului managerial pe scoala si pe comisii pentru anul scolar 2017-2018 

3. Prezentarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a EN VIII 2017-2018 

4. Aprobarea Planului de măsuri pentru asigurarea siguranţei şi protecţiei elevilor şi cadrelor 

didactice 

5. Diverse 

 

3. Noiembrie 2016 

1. Aprobarea concediilor de odihnă 

2. Analiza planurilor de activităţi ale comisiilor metodice 

3. Aprobarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul 2018– 2019; 

4. Diverse  

 

4. Decembrie 2016 

1. Aprobarea tematicii activitatilor extrascolare 

2. Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget pentru 2018 

3. Analiza economico-financiară a sectoarelor autofinanţate (aprobarea planului de venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2018);; 

4. Diverse 

 

5. Ianuarie 2016 

1. Validarea raportului de analiză a situaţiei la învăţătură şi disciplină pe semestrul I; 

2. Analiza activităţilor desfăşurate în compartimentul nedidactic pe 2017 

3. Evaluarea personalului nedidactic pe anul  2017 

4. Diverse 

5.  
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cap.PARTENERIAT SI DEZVOLTARE COMUNITARA 

 

 S-au incheiat urmatoarele PARTENERIATE/ PROTOCOALE: 

-Protocol de colaborare cu dispensarul uman din localitate;  

-Protocol de colaborare cu Primaria Cosereni; 

-Protocol de colaborare cu Politia din localitate; 

-Protocoale de  colaborare cu scolile participante la diferite concursuri; 

-Parteneriat cu Organizatia nonguvernamentala World Vision si Primaria Cosereni.  

 S-au desfasurat o serie de  

-PROGRAME SI PROIECTE EDUCATIONALE: 

-CONSULTATII la diferite discipline de invatamant. 

 

          RESURSE MATERIALE 

 Din fondurile  MEN s-au achizitionat manualele pentru toate nivelele de invatamant.  

 Scoala a acordt cadouri pentru copii, de Mos Craciun. 

 

cap. FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC 

Raport asupra activităţilor de perfecţionare şi  formare continua  

a cadrelor didactice, An şcolar 2017 – 2018, sem I, Responsabil , prof. Ranete Anca 
 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2017 – 2018 s-a desfăşurat în 

baza prevederilor Planului managerial şi obiectivelor propuse de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Ialomita. 

Obiectivul strategic al IŞJ Ialomita în domeniul dezvoltării resurselor umane vizează: 
 

  Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi 

dezvoltare profesională 

 
Obiective de referinţă: 

    Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice şi 

manageriale ale personalului de conducere, îndrumare şi control, în scopul utilizării eficiente, la nivelul 

standardelor naţionale, a resurselor umane. 

    Consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de mentorat/turoriat 

    Organizarea selecţiei metodiştilor ISJ, pentru îmbunătăţirea calităţii inspecţiei 

    Organizarea  concursului  de  selecţie  în  Corpul  Naţional  de  Experţi  în  Management 

Educaţional. 

 Asigurarea  condiţiilor  pentru  evoluţia  în  carieră  şi  dezvoltarea  profesională  a  cadrelor didactice, în 

contextul implementării schimbărilor structurale în educaţie 

    Monitorizarea  participării  cadrelor  didactice  la  cursuri  de  formare  în  vederea  evaluării 

standardizate. 

 Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la proiectele strategice ale ISJ Ialomita în scopul 

implementării unui sistem flexibil al managementului calităţii formării continue, prin sprijinirea activităţilor 

din cadrul consorţiilor educaţionale 

 Compatibilizarea ofertei  de formare continuă cu opţiunile şi aptitudinile individuale ale cadrelor 

didactice, cu cerinţele pieţei muncii în educaţie, cu cerinţele reformei în educaţie 

    Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul de definitivare în învăţământ şi cel de 

ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate 

 Asigurarea   calităţii   activităţilor   de   formare   continuă   a   personalului   didactic   prin monitorizarea 

impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de învăţământ preuniversitar. 
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În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la : 

-    grade didactice 

-    cursuri universitare/postuniversitare 

-    cursuri de perfectionare şi formare continua 

 

               -    activităţi metodice la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice 

 
I.      Evoluţia  în  carieră  

 

   Înscrieri la grade didactice: 

 
 

Gradul I  

prof . ed fizica Oprea Tanase 
prof.limba romanDimache Maria 
prof istorie Sima Ionut-Ionel 
prof. inv. prescolar Iorga Maura Pof ed fizica Oprea Tanase a sustinut colocviul in vederea 

alegerii lucrarii de grad 
  

Gradul II  

 
Prof.inv primar Ivan Felicia 
Prof inv primar Nitoiu Florentina 

 
 

                      

Definitivat 

Sesiunea 2018 

- 

 

 
 

II.         Dezvoltarea  profesi onal ă  
 

   Participarea la cursuri de formare: 

 
Cursul de formare Cadre didactice participante 

 
 "Managementul educatiei nonformale "-CCD 

Ialomita 





 prof. înv. primar Ranete Anca ,Dinu Elena , 

Stanica Carmen , Neicu Elena , Avrigeanu 

Ecaterina  

  

 
 
   „Indreptar Digital -Asociatia Techsoup -Google 

    prof. înv. primar Ranete Anca, Dinu Elena, 

Stanica Carmen 
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Responsabilitati la nivelul judetului:Membru 

Consiliul  Consultativ – ARTE – 

specialitateaeducatiemuzicala -    2017-

2018Metodist la disciplina Educatie muzicala 

pentru anul scolar 2017-2018Membru Comisia de 

interviu la concursul organizat de Scoala 

Gimnaziala Manasia pentru ocuparea posturilor 

vacante pe parcursul anului scorar – 

30.10.2017Membru Comisia de elaborare a 

subiectelor si baremelor  la concursul organizat de 

Scoala Gimnaziala Manasia pentru ocuparea 

posturilor vacante pe parcursul anului scorar – 

30.10.2017Membru in Comisia pentru organizarea 

si testarea personalului fara studii corespunzatoare 

postului  la nivelul  Scolii Gimnaziale Barbu 

Catargiu Maia – 26.10.2017Cursuri , proiecte, 

activitati:- Curs on-line ,,Utilizarea manualului 

digital in cativitateadidactica, avizat MEN  nr. 

38336/30.10.2017, perioada  31.10-05.11.2017.- Curs 

cu credite ,,Managementul educatiei nonformale”- 

Curs cu credite Informatica si TIC pentru 

gimnaziu, clasa a V-a”- Activitatea metodico-

stiintifica – Educatie permanenta-  Tema ,,Metode 

de lucru folosite in cadrul orelor Consiliere si 

dezvoltare persolala la clasa a V-a – 29.11.2017- 

Proiect ERASMUS – Certificat de participare la 

atelierul de formare - Ateliere fara frontier pe tema 

,,Dezvoltarea procesului de invatare si participare 

in scoli care intampinaprovocari ce vizeaza 

prevenirea si reducerea abandonului scolar, prin 

utilizarea Indexului pentru incluziune ,,RESCUE” 

la Scoala  Gimnaziala Cosereni – 07.10.2017- 

Contract de formare continua prin programe de 

formare continua cu CCD Ialomita- Proiect 

Asociatia ,,Salvati Copiii” si retelele internationale 

INSAFE si INHOPE, cu sprijinul MEN  – activitate 

de voluntariat,  organizare si facilitare desfasurate 

activitate ,,Ora de net” 

  

 Prof Avrigeanu Ecaterina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregatirea debutantilor in vederea sustinerii 
examenului national de definitivare in 
invatamant" avand o durata de 40 ore si 
calificativul Foarte bine. 

 

 

 Prof Limba engleza Petrescu Claudia 
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 AGCDR  " Dăscălimea Română"  
 Cursuri semestrul I : 
 1. Valorizarea institutiei de invatamant prin 

optimizarea si eficientizarea comunicarii si 
relationarii - 19 credite 

 2. Jocul didactic de la formal la nonformal in 
invatamantul preuniversitar - 15 credite 

 

 

 

 Prof inv primar Tudorache Marilena  

 Prof inv primar Binca Liliana 
                                              

                                                



     Activităţi  din  cadrul  comisiilor  şi  cercurilor  metodice  
Activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor şi cercurilor metodice au un rol important în 

formarea continuă a cadrelor didactice prin varietatea şi complexitatea temelor abordate, 

care au vizat: 

-    realizarea obiectivelor cuprinse în planul managerial 

-    colaborarea în realizarea planificărilor, proiectelor de lecţii şi a testelor de evaluare 

-    analiza rezultatelor obţinute de elevi, realizarea progresului şcolar 

-    schimbul de  bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie 

-    abordarea crosscurriculară a disciplinelor 

 

   Cadrele didactice ale Scolii Gimnaziale Cosereni au participat la toate activitatile metodice 

organizate de ISJ Ialomita si la toate cercurile metodice. 

  In concluzie ,intreagaactivitate a personalului scolii in anul scolar 2017-2018 a fost orientate spre;  

-Imbunatatirea managementului scolar  
-Eficientizarea stilului didactic  
-Informarea asupra noilor programe 
-Studiul si optiunea pentru manualealternative 
-Cercetarea desfasurata la nivelul catedrei pe temede trunchi comun al disciplinei sau pe 

modalitade evaluare. 
 

         In continuare pentru buna desfasurare in bune conditii a procesului instructive-educativ in 

semestrul II, cadrele didactice din scoala noastra trebuie safaca eforturi deosebite pentru; 

-Cresterea caltatii actului de predare –invatare cu consecinte directe asupra nivelului de 
cunostinte al elevilor  

-Utilizarea informatiilor dobandite la cursurile de formare in activitatea de la clasa 
-Formarea continua trebuie sa fie un efot individual ,amplu, coherent si competent , sustinut la 

nivel institutional de inlaturare a rutinei si imobilismului, de adecvare la necesitatile immediate 
ale scolii; 

-Conducerea scolii trebuie sa promoveze un invatamant de calitate in conformitate cu standardele 
ARACIP. 
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b.ACTIVITATI EDUCATIVE, EXTRASCOLARE SI EXTRACURRICULARE 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATILE EDUCATIVE EXTRASCOLARE SI 

EXTRACURRRICLARE PE SEMESTRUL I  

ANUL SCOLAR 2017-2018 

Reponsabil, prof. Tudorache Marilena 

 

   La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii 

educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, 

Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de 

elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, 

să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, excursii, etc.) 

şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ, 

la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii 

diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor 

abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 a fost centrată pe formarea 

la elevi a unor atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea cadrelor didactice din şcoala noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului 

colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor: 

- îmbunătățirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

 

 

1. COMISIA METODICA CONSILIERE SI ORIENTARE (DIRIGINTI)  

SEM. I, 2017-2018– resp. Avrigeanu Ecaterina 

In anul scolar 2017-2018 se numesc educatorii,   invatatorii la clasele de primar  si dirigintii la 

clasele de gimnaziu,dupa cum urmeaza: 

Grupa/clasa:  Ed., inv., diriginte Functia / Statutul / Incadrarea 

Gr. mica Cosereni: Iorga Maura  Prof. inv. Prescolar si primar/titular 

Gr. mijlocie Cosereni:  Nita Georgeta Prof. inv. Prescolar si primar/titular 

Gr. mare Cosereni:  Nitoiu Florentina Prof. inv. Prescolar si primar/titular 

Gr. mica Cosereni 

Patrime:  

Hovaghinian 

Alexandrina 

Educator pensioner PCO 

Gr. mijlocie Cosereni 

Patrime: 

Naum Paulina Educator pensioner PCO 

Gr. mare Cosereni 

Patrime:  

Ivan Felicia Prof. inv. Prescolar si primar/titular 

Cls.pregatitoare:  Binca Liliana Prof. inv. primar/ titular 

Cls. I A:  Stanica Carmen Prof. inv. primar/ titular 

Cls. I B:  Alexandru Victoria Prof. inv. primar/ titular 

Cls. II A:  Tudorache Marilena Prof. inv. primar/ titular 

Cls. II B:  Simon Milieana Invatator pensioner PCO 

Cls. III A:  Dinu Elena Prof. inv. primar/ titular 
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Cls. III B:  Sanducu Aura  Prof. inv. primar/ titular 

Cls. IV A:  Ranete Anca Prof. inv. primar/ titular 

Cls. IV B: Cletea Niculina Invatator pensioner PCO 

Profesori diriginti   

Cls. V A:  Simion Filoftia Profesor / titular 

Cls. VI A:  Avrigeanu Ecaterina Profesor / titular 

Cls. VI B:  Oprea Tanase Profesor / titular 

Cls. VII A:  Dimache Maria Profesor / titular 

Cls. VII B:  Sima Ionut Profesor / titular 

Cls. VIII A:  Stroe Constanta Profesor / titular 

Cls. VIII B: Feraru Aura Elena Profesor / titular 

 
TEMATICA ACTIVITATILOR DESFASURATE LA 
COMISIA METODICA CONSILIERE SI ORIENTARE SEM. I, 2017-2018 

 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor Avrigeanu Ecaterina. Comisia metodică 

a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2017-2018 cu un efectiv de 7 cadre 

didactice. 

 În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să 

materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin 

optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului 

şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine: 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări   orelor dirigenţie. 

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă. 

 3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora. 

 4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie. 

         7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale 

şi integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată 

şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de 

dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De 

asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal 

Nr. 
crt. 

Tema activitatii Data Cine raspunde 

1. Constituirea colectivului; Stabilirea activitatilor  pe 
semestrul I, 2017-2018; Prezentarea raportului de 
activitate pe anul scolar 2016-2017; Stabilirea tematicii 

25.09.2017 AVRIGEANU 
ECATERINA 

2. Masa rotunda" Voluntariatul- o tema de mare 

actualitate" 

29.10.2017 STROE 

CONSTANTA 

3. "Absenteismul scolar- o problema a zilelor noastre"- 

referat 

07.11.2017 FERARU AURA 

4. Lectie demonstrativa: ,,Dezvoltarea emotional si 

sociala” - cls. a V-a A 

29.11.2017 SIMION 

FILOFTIA 

5. Masa rotunda: "Educatia non-formala- modele de 

activitati/ jocuri specifice" 

21.01.2018 DIMACHE 

MARIA 
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întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de 

sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a 

impus-o. 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi 

integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de 

dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de 

sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEN, în distribuirea de materiale 

vizând oferta educaţională. 

În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza 

situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura 

trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie 

complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

         In data de 29 noiembrie 2017 s-a desfasurat in scoala noastra o activitate metodico-științifică 

inclusa in calendarul activitatilor extrascolare judetene pe semestrul I cu tema : 

” Metode de lucru folosite in cadrul orei de consiliere și dezvoltare personală la clasa a V -a” 

sustinuta de doamna Simion Filoftia , la care au fost invitati consilierii educativi si responsabilii 

Comisiilor pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar din zona Urziceni. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programa 

pentru Consiliere si orientare; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul 

dirigintelui; 

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi 

preocupări ale elevilor; 

- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor și elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică și socială a elevilor; 

- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu. 

- varietatea mare de activitati extrașcolare și extracurriculare organizate 

PUNCTE SLABE:     

  - absențe nemotivate la unii elevi; 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi; 

 

OPORTUNITAŢI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse; 

AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr in creștere de elevi ce provin din familii defavorizate  

- numărul elevilor din școală este în scădere 
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2. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 

Nr. 

crt 

Eveniment Activitati Responsabili Parteneri Data/Locul 

1.  Ziua 

limbilor 

europene 

 

- program artistic in limba 

franceza si in limba engleza 

                                        - 

prezentare ppt."Diferiti, dar la 

fel!" 

Neicu Elena - director, 

Petrescu Claudia 

Feraru Elena-Aura 

 25.09.2017 

Scoala 

Gimnaziala 

Cosereni 

2.  Ziua 

Mondiala a 

Educatorul

ui 

 

-scurt program artistic-

prescolari; 

-desene pe asfalt- scolari mici; 

-jocuri sportive- scolari mari; 

-prezentare ppt.-cls. a VIII-a 

Nita Georgeta,  

Dinu Elena,  

Oprea Tanase 

Neicu Elena- director 

Puiu Constantin 

 05.10.2017 

Scoala 

Gimnaziala 

Cosereni 

3.  Ziua 

Holocaustu

lui 

 

colocviu-prezentare istorica Sima Ionut 

 

 09.10.2017 

Scoala 

Gimnaziala 

Cosereni 

4.  Ziua ,,Doina 

si Ion Aldea 

Teodorovici

” 

- Simpozion international - 

,,Doina si Ion Aldea 

Teodorovici 

- Activitate cultural-

artistica cu depunere de 

coroane la monument 

- Masa rotunda cu 

delegatia de la Chisinau 

Neicu Elena- director 

Avrigeanu Ecaterina- dir. 

adj. 

Tudorache Marilena – cons. 

ed. 

Primaria 

Cosereni 

30.10.2017 

5.  Strategia 

de actiune 

comunitara

- SNAC 

Saptamana legumelor si a 

fructelor donate 

Neicu Elena- director 

Avrigeanu Ecaterina- dir. 

adj. 

Tudorache Marilena – cons. 

ed. 

Dinu Elena 

Nita Georgeta 

Ranete Anca 

Stănică Carmen 

Dinu Aura 

Caminul 

pentru 

persoane 

varstnice 

“Ing. 

Vadim 

Rusu” 

20-

24.11.2017 

6.  Saptamana 

educatiei 

globale 

"Lumea mea depinde de noi"-

desfasurarea de activitati despre 

implicarea elevilor in propriul 

viitor sub titulatura “Lumea mea 

depinde de noi”-prezentari ppt, 

discutii libere 

Neicu Elena- director 

Avrigeanu Ecaterina- dir. 

adj. 

Tudorache Marilena – cons. 

ed. 

Dinu Elena 

Nita Georgeta 

Ranete Anca 

Stănică Carmen 

- 18-

26.11.2017 

 

7.  Programul 

de 

voluntariat 

“Ora de 

net” 

Desfasurarea unor lectii 

demonstrative despre siguranta 

elevilor pe internet sub egida si 

in parteneriat cu organizatia 

“Salvati Copiii” 

Stroe Constanta 

Dimache Maria 

Sanducu Aura 

 Noiembrie 

2017 
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8.   Ziua 

nationala a 

României 

“1 Decembrie, Ziua nationala a 

României” 

-colocviu-prezentare istorica a 

momentului 1 dec. 1918                                                                                                      

-scurt program artistic sustinut 

de membrii corului scolii                                                                                                        

Sima Ionut 

Puiu Constantin 

Ivan Rodica Felicia 

Naum Paulina 

Hovaghinian Alexandrina 

Primaria 

Cosereni 

29.11.2017 

Scoala 

Gimnaziala 

Cosereni 

9.  Craciunul 

2017 

"In asteptarea Craciunului" 

1.spectacol realizat de clasele I-

VIII 

2.confectionarea de ornamente 

pentru brad si de felicitari pentru 

Craciun 

3. Participare la Proiectul 

regional ,,Dainuire prin daruire”, 

activitatea nr. 1. ,,Nu esti singur” 

 

Simion Filoftia 

Puiu Constantin 

Cadrele didactice din 

invatamantul primar 

Primaria 

Cosereni 

 

Caminul 

Cultural 

Cosereni 

02-

18.12.2017 

Scoala 

Gimnaziala 

Cosereni 

 

Caminul 

Cultural 

Cosereni 

10.  15 

Ianuarie-

“Luceafaru

l poeziei 

romanesti” 

si 

Ziua 

Culturii 

Nationale  

 

Medalion Mihai Eminescu:scurt 

moment biografic,program 

artistic cu recitari si cantece pe 

versuri ale marelui poet, 

prezentari ppt 

Neicu Elena- director 

Avrigeanu Ecaterina- dir. 

adj. 

Tudorache Marilena–cons. 

ed.  

Stroe Constanta-prof. Lb. 

Rom. 

Dimache Maria-prof. Lb. 

Rom. 

Ivan Rodica Felicia 

Naum Paulina 

Hovaghinian Alexandrina 

Cadrele didactice din 

invatamantul primar 

 15.01.2018 

Scoala 

Gimnaziala 

Cosereni 

 

Gradinita 

Cosereni 

11.  24 ian. 

1859 -

Unirea 

Moldovei 

cu 

Muntenia 

"24 ianuarie- Ziua Unirii"-

colocviu, recitare de poezia 

inchinata evenimentului, Hora 

Unirii 

Sima Ionut-prof. istorie 

Stroe Constanta–prof. lb. 

rom. 

Puiu Constantin-prof. Religie 

Cadrele didactice din 

invatamantul primar si 

prescolar 

Biblioteca 

Comunala 

Cosereni 

23.01.2018 

Scoala 

Gimnaziala 

Cosereni 

12. Concursuri 

de iarna 

Concurs de saniute si oameni de 

zapada 

Neicu Elena- director 

Avrigeanu Ecaterina- dir. 

adj. 

Tudorache Marilena–cons. 

ed. Puiu Constantin-prof. 

Religie, prof. Istorie Sima 

Ionut 

 18.01.2018 
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3.Activitatea Consiliului Elevilor 

În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ bună. Au avut loc câteva întâlniri ale 

liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle 

elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în 

şcoală. 

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

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

2017-2018. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea Consiliului. La această adunare, 

elevii şi-au ales reprezentantii.  Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de 

măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi 

disciplină. Pentru acest lucru CE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor 

problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

În general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor . Ei au propus activități extrașcolare. 

ARGUMENT 

Educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la 

modelarea multidimensională şi anticipativă a capitalului uman.  

Viitorul depinde în special de creşterea capacităţii de înţelegere şi acţiune umană, dependente la 

rândul lor de sistemul educaţional care trebuie să adopte o nouă atitudine faţă de cunoaştere, faţă de 

dezvoltare, faţă de viaţă şi să pună accentul pe participare și iniţiativă în rezolvarea problemelor reale, 

concrete, ale societăţii. 

Oferta educaţională va trebui să includă actualizarea curriculum-ului, introducerea noilor tehnici de 

predare centrate pe cerinţele şi pe stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în 

predare şi în învăţare, precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile noi. 

Promovarea principiului educaţiei permanente prin învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă pentru 

învăţământul ialomițean o direcţie de acţiune prioritară, preocupările în acest domeniu fiind esenţiale 

pentru dezvoltarea personală, civică şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc 

de muncă mai bine remunerat prin valorificarea rezultatelor învăţării dobândite, de la educaţia timpurie 

până la studiile post-universitare şi alte forme de educaţie a adulţilor în contexte formale cât şi non-

formale sau informale. 

Întregul sistem de educaţie şi formare profesională trebuie să asimileze principiile şi obiectivele 

dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare 

existenţei şi performanţei personale şi socio-culturale în lumea modernă. 

Construcţia unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat standardelor educaţionale din ţările 

Uniunii Europene, prin acordarea de şanse egale tuturor copiilor, indiferent de posibilităţile şi de 

particularităţile fiecăruia, reprezintă prioritatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomita, în calitate de 

instituţie care gestionează procesul de învăţământ. 

Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița pentru anul școlar 2017-2018 

reprezinta un document managerial construit din  perspectiva asigurării calității sistemului de educație  

și în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului românesc în spațiul european. 

DIMENSIUNEA EUROPEANA A EDUCATIEI 

• Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educație; 

• Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic   pentru   cooperarea   europeană   

în   domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”); 

• Fonduri europene: Acord de parteneriat 2014-2020; 

• Convenţia   O.N.U.   privind   drepturile   persoanelor cu dizabilităţi adoptată de Adunarea 

Generală a Naţiunilor Unite  în  data  de  13  decembrie  2006  şi  semnată  de România în data de 27 

iulie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010; 

• Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020 
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ANALIZA S.W.O.T 
Analiza SWOT va viza: oferta curriculară, resursele umane, resursele materiale și financiare, relațiile cu 
comunitatea. 

 

a) Oferta curriculară (anul școlar 2017-2018) 

Puncte tari: 

Pentru fiecare nivel de școlarizare, școala 

dispune de material curricular (planuri de 

învățământ și programe școlare, programe 

școlare pentru C.D.Ş.-uri,  manuale,  

ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare etc.). 

Puncte slabe: 
-Managerial – oferta școlii nu 

satisface nevoile tuturor elevilor; 

-Administrativ – uneori, opțiunile se 

fac în funcție de decizia majorității 

elevilor clasei, ceea ce îi afectează 

pe minoritari sau, și mai discutabil, în 

funcție de 

nevoile unor catedre pentru 

completarea unei norme 

Oportunități: 

-C.D.Ş. oferă posibilitatea satisfacerii 

dorinței de informare și cunoaștere în 

diferite domenii de activitate; 

-Oferta C.D.Ş. vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism școlar și 

contribuie la dezvoltarea unei motivații 

intrinseci pentru învățare; 

-C.D.Ş. permite valorificarea abilităților 

individuale. 

 

 

Amenințări: 

-Insuficienta diversificare și adecvare 

a C.D.Ş. la 

cerințele și solicitările părinților și 

elevilor. 

-Baza materială nu permite realizarea 

tuturor 

solicitărilor (opțiunilor) 

beneficiarilor, nu avem terenuri 

sportive cu suprafețe artificiale si nici 

sala de sport care ar atrage foarte 

mult elevii. 

-Constituirea claselor de gimnaziu la 

nivelul Scolii Gimnaziale Cosereni 

b) Resursele umane (anul școlar 2017-2018) 
 

Puncte tari: 
Personal didactic calificat în proporție de 94%; 

Ponderea cadrelor didactice titulare este de 

75,5%, din care au gradul didactic I – 69,9%; 

Consolidarea relației profesor-elev prin 

intermediul Consiliului Elevilor; 

Relații bune între școală și C.R.P.; 

Buna pregătire profesională a tuturor cadrelor 

didactice prin pregătirea inițială și prin 

participarea la programe de pregătire organizate 

de CCD și de alte organisme abilitate; Disponibilitatea unor 

cadre didactice de a participa la diferite concursuri ca 

organizatori, 

asistenți / supraveghetori, însoțitori și evaluatori; 

Promovarea imaginii scolii pe plan local, regional, national prin 

revistele scolii ,,Magia cuvintelor”si ,,Farmecul scolii”, prin site-

ul scolii, pagina facebook, carti si articole in diverse publicatii. 

 

Puncte slabe: 

-Slaba motivare a corpului profesoral 

din cauza 

salariilor mici și a imposibilității 

motivării 

materiale suplimentare  (25%, 

salariul de merit, 

ore suplimentare plătite; 

-Conservatorismul unor cadre 

didactice privind 

aspecte precum: organizarea şi 

desfășurarea 

lecțiilor, centrarea activității didactice 

pe 

nevoile elevului, evaluări deficitare 

ale elevilor, 

informatizarea învățământului. 
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Oportunități: 

Ore de pregătire suplimentară cu elevii din clasele 

terminale și nu numai (educație remedială), dar și 

pentru obținerea de performanțe la olimpiadele și 

concursurile școlare; 

Întâlniri frecvente ale profesorilor cu părinții 

elevilor (ora săptămânală de consiliere a 

părinților), ședințele lunare pe clase cu părinții, 

ședințele lunare cu C.R.P.Ş. ale conducerii școlii; 

Numărul de întâlniri și activități comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtășirea experienței, creșterea 

coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 

Varietatea cursurilor de formare și perfecționare 

propuse de CCD și alte organisme abilitate. 

 

 

 

Amenințări: 
Ieșirea la pensie și retragerea din 

activitate a 

unor colegi cu prestigiu și renume în 

școala 

noastră; 

-Criza de timp a părinților pentru 

supravegherea 

propriilor copii, dezinteresul și 

ignoranța unor 

părinți față de traiectoria educațională 

a 

copiilor – toate reflectându-se în 

relația 

părinte-elev, profesor-elev, părinte-

profesor și 

mai ales în performanța școlară a 

elevilor; 

c) Resursele materiale și financiare (anul școlar 2017-2018) 
 

Puncte tari: 

-Starea fizică a spațiilor școlare și încadrarea în normele de 

igienă corespunzătoare; 

-Școala dispune de autorizație de funcționare valabilă; 

-Existenta cabinetelor, laboratoarelor și a altor spații 

funcționale pentru -clasa pregătitoare, informatică, limbi 

moderne, fizică, chimie, biologie, cabinetul de consiliere 

psihopedagogică , sala de gimnastica și terenul  de 

sport, Centrul de Documentare și Informare; 

Dotarea școlii cu calculatoare (26 buc. –lab. informatică, 1 buc. 

– secretariat, 1 buc. – cancelarie profesori, , 12 buc + 1 laptop 

cab. limbi moderne, 2– buc. directori, 1 buc. – cabinet 

psihopedagogic, 6 buc gradinite  dar și cu alte obiecte de 

birotică  (aparatură audio-video, ecrane de proiecție, etc.); 

Școala are un CDI cu dotări satisfăcătoare, filială CCD 

Ialomița. 

Puncte slabe: 

-Școala  dispune de puține fonduri 

bănești extrabugetare . 

 

-Materialul didactic insuficient sau 

uzat fizic și moral (biologie, chimie); 

Lipsa alternativelor legale de 

stimulare a performanței și muncii 

bine făcute de către cadrele 

didactice (din fonduri extrabugetare 

– sponsorizări și fondurile 

O.N.G./As. 

„Ionita Radu Sava”) sau 

încorsetările legislative nu permit 

achiziționarea de echipamente de 

birotică. 

 

Oportunități: 

Descentralizarea și autonomia instituțională; 

Parteneriate cu comunitatea locală (Primărie și Consiliul 

local), O.N.G.-uri, societăți comerciale etc. 

Amenințări: 

-Ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală 

a echipamentelor existente. 

 

d) Relatiile cu comunitatea si promovarea imaginii scolii (anul școlar 2017-2018) 

 

Puncte tari: 
Există protocoale de colaborare cu Primăria Urziceni pe 

programul 

propus de Fundația World Vision – asistență pentru copiii din 

familii defavorizate și stimularea schimburilor culturale cu 

omologi 

Puncte slabe: 
recompensării slabe elevilor și 

cadrelor didactice care au 

obținut rezultate deosebite la 

activitatile educative si concursurile 

școlare; 
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din S.U.A; 

Protocolul de colaborare cu Poliția municipală - întâlniri ale 

elevilor 

cu reprezentanți ai poliției de proximitate pe tema delincvenței 

juvenile (MATRA) și prevenirea consumului de etnobotanice; 

Asociația „Ionita Radu Sava”- susține financiar multe dintre 

activitățile școlii. Fondurile provin din atragerea procentului de 

2% din impozitul datorat statului de catre cadrele didactice si 

parintii elevilor scolii; 

Întâlniri lunare cu C.R.P.Ş.;  

 

În C.D.I. au loc acțiuni cu și în interesul comunității și al elevilor 

noștri, în parteneriat cu asociații și fundații (O.N.G.-uri);  

 

Parteneriat cu Biblioteca comunală, Clubul Elevilor Cosereni, si 

Caminul Cultural Cosereni care ne pun la dispoziție sala de 

spectacole pentru diverse acțiuni;  

 

Organizarea Zilei portilor deschise în „Săptămâna altfel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEVOI  IDENTIFICATE 

Perfecționarea managerilor și a cadrelor didactice în vederea accesării de fonduri europene 

nerambursabile pentru proiecte de dezvoltare instituțională; 
 Adaptarea spațiilor școlare pentru funcționarea în condiții optime, eventual construirea de sali de 

clasa petru invatarea in schimbul de dimineata;  
Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii 

culturale şi sportive, cu sindicatele şi agenţii economici.  

Asigurarea accesului la învăţământ, prin creare de şanse egale la educaţie; accesarea proiectelor 

europene pentru sprijinirea elevilor și cadrelor didactice 

Promovarea valorii învățării prin seminarii și activități adresate elevilor și prin schimburi de 

experiență; 

Popularizarea performanțelor obținute de anumite unități de învățământ din județ;  

Organizarea unor schimburi de experiență între unitățile de învățământ din mediul urban și cele din 

mediul rural;  

Realizarea demersurilor necesare pentru acordarea sprijinului adecvat de către  autoritățile locale,  

pentru unitatea de învățământ;  

Atragerea de parteneriate cu agenți economici și societăți care au oferte de muncă pentru viitorii 

absolvenți ;  

Corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii ; 

Implicarea părinților în numeroase activități cu elevii;  

Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice în funcție de particularitățile unității de 

învățământ ;  

Realizarea unor proiecte de prevenție a comportamentelor de risc în rândul elevilor; 

Identificarea modalităților prin care crește motivația cadrelor didactice de a se implica în dezvoltarea 

instituțională.  
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Biroul executiv al Consiliului scolar al elevilor 

Numele elevului Clasa Funcţia 

CRISTEA CATALINA IONELA VIII A PREŞEDINTE 

FLORAE CLARA VI – A VICEPREŞEDINTE 

AIACOBOAIE DENISA VII - A SECRETAR 

 
Componenta CONSILIULui  ELEVILOR - An şcolar 2017-2018 

Numele şi prenumele 

elevilor 

Clasa 

 

Profesor diriginte 

 

Micsan Marga V A Simion Filoftia 

Florea Clara Mihaela VI A Avrigeanu Ecaterina 

Bodirlau Laura VI B Oprea Tanase 

Dimache Alexandra VII A Dimache Maria 

Andrei Stefan VII B Sima Ionut 

Cristea Catalina VIII A Stroe Constanta 

Bodirlau Laura VIII B Feraru Aura 

 
  Departamentele Consiliului elevilor  

*Concursuri şcolare şi extraşcolare 

Crangasu Oana (VI A), Ilie Anca (VI A) 

*Cultura, educatie si programe scolare 

Toma Aurelia (VII B), Cristea Catalina (VIII A),  

*Sport 

Dobre Andreea (VI A), Lascar Alexandru (VI A), Aiacoboaiei Denisa (VII A),  

Marius Gheorghe si Dita Marina (VIII A) 

*Avocatul elevului 

Varzaru Carmen Georgiana (VIA), 

Mihai Alexandra (VIII A), Dimache Alexandra (VII A) 

*Informare, mobilitate, formare si consiliere  

Toma Aurelia (VII B), Cristea Catalina (VIII A),  

 

5. Comitetul de părinţi 

 

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

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

acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară 

consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit în 

vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea 

problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 

 

6. PLAN DE MĂSURI 

 

Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor 

măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot aparea. 
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Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Pregătirea 

elevilor la 

nivelul 

standardelor de 

calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaţionale ale elevilor si 

imbinarea activitatilor curriculare cu 

cele extracurriculare 

Cadre 

didactice 

 

Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 

suplimentară a elevilor şi urmărirea 

modului de realizare. 

Responsabili 

de catedră 

 

15 Martie 

Implicarea mai activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

didactice si al activitatilor extrascolare 

Conducerea. 

Responsabili 

de 

catedră 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative 

privind prevenirea violentei in scoala 

Responsabil cu 

Activitatea 

educativă 

Conform 

plan de 

activitate 

Colaborarea cu Poliţia  

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea 

educativă 

Conform 

Protocol de 

colaborare 

Informarea şi implicarea mai activă a 

familiei în prevenirea abaterilor 

disciplinare ale elevilor. 

Comisia 

diriginţilor 

Permanent 

 

 

 

3. 

 

 

 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin 

cursuri pentru utilizarea tehnologiilor 

didactice moderne şi a învăţării 

centrate pe elev. 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de catedre 

precum lecţii deschise, interasistenţe 

etc. 

Responsabili 

de 

catedră 

Conform 

plan de 

activitate 

  Activităţi metodice la nivel de catedre 

precum lecţii deschise, interasistenţe 

etc. 

Responsabili 

de 

catedră 

Conform 

plan de 

activitate 

4. 

 

 

Monitorizarea şi 

controlul 

activităţii 

pentru creşterea 

calităţii 

procesului 

instructiv-

educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

instructiv educative. 

 

Conducere 

 

Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii 

personalului în concordanţă cu 

rezultatele obţinute. 

 

Conducere 

 

Permanent 
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 c.La CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR: 

Consilier educativ, Avrigeanu Ecaterina 

Presedinte : elev Catalina Cristea 

  

Nr. 

Crt. 

ACTIVITATEA TERMEN RESPONSABIL 

1. Organizarea  colectivului; Raportul asupra 

activitatii din anul scolar precedent 

Sept. Consilierul educativ 

 

2. Stabilirea tematicii pe primul semestru scolar al 

anului 2016-2017 

Concurs de costume/ dovleci de Halloween 

Oct.  Consilierul educativ 

Presedintele C.S.E. 

3. Competitie sportiva inter-clase (Fotbal baieti, 

handbal fete) 

Voluntariatul- o tema de actualitate- SNAC- 

Saptamana fructelor si legumelor donate 

Noi. Presedintele CSE 

4. Program artistic cu ocazia venirii 

Craciunului:"Mos Craciun vine cu daruri". 

Violenta in mediul scolar-prevenire, masuri de 

luat 

Concurs saniute 

Proiect ,,Dainuire prin daruire” – Activitatea ,,Nu 

esti singur” 

Dec. Presedintele fiecarei clase  

5. Absenteismul- ce e de facut? 

Concurs de facut oamani de zapada 

Concurs de recitari/ actorie 

Ian. Presedintele fiecarei clase 

 

Puncte tari –in cadrul Consiliului scolar al elevilor: 

- membrii CSE au participat activ  la viata scolara; 

- au fost desfasurate activitatile extrascolare planificate; 

-au fost incurajati elevii sa se implice in procesul  decizional din cadrul  scolii; 

-s-au defasurat unele ore si activitati la C.D.I.; 

- membrii CSE au colaborat cu cadrele didactice; 

-au fost monitorizate permanent absentele elevilor; 

-s-au desfasurat unele  actiuni privind violenta, absenteismul scolar; 

- elevii s-au implicat  in luarea unor masuri pentru imbunatatirea situatiei disciplinare, pentru 

micsorarea numarului de absente nemotivate; 

-s-a realizat activitati cultural artistice de 1 Decembrie, Craciun,24 ian.-Ziua Unirii Principatelor 

Ziua  limbilor francofone, 15 ian.-Comemorare M. Eminescu . 

 

d.ACTIVITĂŢI DE COMBATERE ŞI PREVENIRE A VIOLENTEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

ŞI ÎN ZONA ADIACENTĂ ŞCOLII 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII COMISIEI DE PREVENIRE SI 

COMBATERE A VIOLENTEI , A FAPTELOR DE CORUPTIE SI DISCRIMINARII IN 

MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII 
    

                                        Semestrul I, an scolar 2017-2018 

Reponsabil, prof. Tudorache Marilena 
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             Pentru prevenirea actiunilor de violenta in incinta scolii si exteriorul acesteia, in semestrul I 

al anului  scolar  2013-2014 a fost necesar sa se creeze un parteneriat institutional, eficient, capabil 

sa asigure atat protectia drepturilor copilului si ale cadrelor didactice cat si desfasurarea normala a 

procesului instructiv educativ , urmarindu-se obiectivele: cresterea gradului de informare al elevilor 

in legatura cu consecintele actelor de violenta, comunicarea reala si eficienta cu toti factorii ce pot 

contribui la reducerea actelor de violenta in scoala, 

reducere numarului de fapte antisociale in incinta si zona adiacenta a scolii, stabilirea procedurilor 

de lucru in cadrul cooperarii politie –scoala, cresterea calitatii modului de aplicare a activitatilor si 

masurilor preventive. 

            In domeniul sigurantei scolare au fost elaborate Regulamentul de ordine interioara cu 

precizarea conditiilor de acces in scoala a personalului didactic, elevilor si vizitatorilor, Planul de 

paza al scolii, organizarea serviciului pe scoala, organizarea de intalniri lunare cu politistul care are 

in responsabilitate scoala, analiza conditiilor necesare pentru securizarea si iluminarea cladirilor, 

elaborarea codurilor de conduita interna, consemnarea intr-un registru de evidenta de catre 

personalul didactic a eventualelor incidente , completarea machetelor conform adreselor trimise de 

ISJ Ialomita.  

             In orele de dirigentie si consiliere si orientare au fost introduse teme  de prevenire si 

combatere a violentei  in mediul scolar:  

     Violenţa în familie, pe stradă, în comunitate   

 “– cls. a V-a  

 

“ Ce inseamna si unde poate duce un comportament agresiv” –cls. a V- a  

 

,,Viata clasei intre armonie si conflicte” 

 

,,Vorba dulce mult aduce”-cls. a VI-a A , B 

 

“ Violenta  verbala si autocontrolul” 

“Toleranta si intoleranta” cls. a VII-a A , B 

 

“Toleranta si intoleranta” cls. a VIII-a A , aVIII-a  B 

 

 

 

S-au aplicat chestionare in orele de dirigentie pentru depistarea fenomenelor de violenta scolara.     

 -Referate : « Violenta stradala » -  prezentate in cadrul Consiliului pe Scoala al Elevilor 

      -dezbatere 

      -prezentarea unor cazuri de violenta din scoala 

      

    S-au prezentat  referate pe teme de violenta parintilor, in cadrul sedintelor cu parintii de catre 

diriginti si consilierul O.S.P. 

     -     Lectorat cu parintii « Violenta stradală »  -consilier O.S.P. 

       

            In cadrul intalnirilor saptamanale de consiliere educativa  cu parintii au  avut loc dezbateri 

care au contribuit la prevenirea si reducerea actelor de violenta in scoala si in familie, existand o  o 

comunicare reala si eficienta cu familiile elevilor . 
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         In data de 29 noiembrie 2017 s-a desfasurat in scoala noastra o activitate metodico-științifică 

inclusa in calendarul activitatilor extrascolare judetene pe semestrul I cu tema : 

” Metode de lucru folosite in cadrul orei de consiliere și dezvoltare personală la clasa a V -a” 

sustinuta de doamna Simion Filofteia , la care au fost invitati consilierii educativi si responsabilii 

Comisiilor pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar din zona Urziceni. 

           Pentru cresterea gradului de informare a elevilor in legatura cu consecintele actelor de 

violenta s-au desfasurat activitati la nivelul claselor I-VIII; “Saptamana antiviolenta”in luna 

decembrie cu expozitie de afise, pliante, desene; prezentari la clasele V-VIII de materiale Power 

Point la CDI. 

         In scoala nu s-au inregistrat acte majore de violenta. 

 

PROIECT  EDUCATIONAL ,,IMPREUNA SPRE SUCCESUL SCOLAR” 

COORDONATORI DE PROIECT: 

- director, prof. lb. engleza NEICU ELENA 

- director adjunct, ,  prof. ed. muzicala AVRIGEANU ECATERINA 

- consilier educativ, ,  prof. Inv. Primar TUDORACHE MARILENA 

- secretar, Aldea Anica 

NR. CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE IN PROIECT: 20 din 30 

NR. ELEVI DIN UNITATEA SCOLARA PARTICIPANTI LA PROIECT: 100 

B. INFORMATII DESPRE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI:  PROIECT  EDUCATIONAL ,,IMPREUNA SPRE SUCCESUL 

SCOLAR” 

TIPUL ACTIVITATII: ACTIVITATI DE INTEGRARE IN NVATAMANTUL DE MASA A 

COPIILOR PROVENITI DIN GRUPURI VULNERABILE , DEZAVANAJATE 

EDIŢIA a III-a,  DURATA PROIECTULUI: AN SCOLAR 2017-2018 

NUMAR PARTICIPANTI LA PROIECT: 100 ELEVI  SI  20 CADRE DIDACTICE, 

PARINTI, REPREZENTANTI AI COMUNITATII  

Grupul țintă și nevoile copiilor 

Categoriile grupului ţintă avute în vedere conform cu obiectivele și itemii 

proiectului sunt următoarele: 

• elevi cu dizabilităţi, 

• elevi care trăiesc din venitul minim garantat, 

• familii cu mai mult de 2 copii, 

• familii monoparentale. 

Conform rapotului de analiză a nevoilor copiilor din comunități 

defavorizate se identifică: 

• nivel socio-economic scăzut, resurse insuficiente; 

• acces redus la cunoștințe și surse de informare; 

• nivelul scăzut de educație al părinților; 

• lipsa posibilității părinţilor de ai sprijini pe copii la sarcinile școlare; 

• plecarea părinților în străinătate și lăsare lor în grija altor rude; 

• risc de eşec şcolar; 

• risc de absenteism și abandon școlar. 

SCOP: INTEGRAREA IN NVATAMANTUL DE MASA A COPIILOR PROVENITI DIN 

GRUPURI VULNERABILE , DEZAVANAJATE   

OBIECTIVE: 

OS1-Conştientizarea importanţei  integrarii copiilor proveniti din grupuri vulnerabile in 

invatamantul de masa prin organizare, informare şi popularizare a proiectului. 
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OS2- Cresterea nivelului rezultatelor scolare cu 5% 

OS3- Integrarea 100% a elevilor recenzati in comunitatea scolara 

OS4- Intarirea legaturii scolii cu familia 

 

GRUP TINTA: 
-100 copii cu varste intre 6 – 15 ani din unitatea scolara, proveniti din grupuri vulnerabile; 

-20 profesori de invatamant primar si gimnazial; 

- 100 parinti, 10 membri ai comunitatii. 

 

BENEFICIARI: 

-directi: elevii participanti 

-indirecti: cadre didatice, parinti, membri ei comunitatii 

 

DESCRIEREA ACTIVITATILOR: 

Activitatea I:  Recensamantul populatiei din comuna Cosereni 

Activitatea II: Identificarea copiilor proveniti din  grupuri vulnerabile,  dezavantajate 

Activitatea III: Consilierea parintilor in vederea obtinerii certificatului OSP pentru copiii cu 

dizabilitati 

Activitatea IV: Constituirea grupelor de lucru constituite din elevi, profesori, parinti, comunitate  

Activitatea V: Constituirea Comitetului de sprijin la nivelul comunitatii 

Activitatea VI: Remediere scolara invatamant primar 

Activitatea VII: Remediere scolara invatamant gimnazial 

Activitatea VIII: ,,Scoala parintilor” - consiliere 

Activitatea IX: Realizarea si aplicarea planului de interventie personalizat pentru elevii cu CES 

Activitatea X: Organizarea invatamantului la domiciliu pentru elevii nedeplasabili 

Activitatea XI: Scoala de vara 

Activitatea XII:Atelier gospodaresc 

Activitatea XIII: Consilierea vocationala a elevilor 

Activitatea XIV: Diseminarea rezultatelor proiectului 

Activitatea XV: Monitorizarea activitatilor din proiect 

 

 

e.PRIVIND PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI S-AU DESFASURAT 

URMATOARELE ACTIVITATI: 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

scolara 

Denumirea 

activitatii de 

prevenire a 

consumului 

de droguri 

Data/Perioada Parteneri Responsabili Nr. elevi si 

cadre 

didactice 

implicate 

1. Sc. 

Gimn. 

Cosereni 

,,Ce sunt si 

cum ne 

ferim de 

droguri” 

Noiembrie 

2016 

Asistenta 

medicala sin 

Primaria 

Cosereni,  

DSP Ialomita 

Prof. Militaru Georgeta, 

Asistent  Matei Aurelia 

158 elevi  

30 cadre 

didactice, 
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f. PROIECTE SI PROGRAME ALE UNITATII SCOLARE SAU LA CARE A PARTICIPAT 

UNITATEA SCOLARA PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI SCOLAR : 

 

Nr. 

crt. 

Numele  acţiunii Tipul  acţiunii Număr copii 

vizaţi 

Grupa sau 

clasa în care 

sunt copiii 

Observaţii 

1. ,,Toti copiii la scoala” Vizite la 

domiciliul 

copiilor cu risc 

de abandon 

3 VII Vizitele realizate de 

cadre didactice, 

reprezentant 

asistenta sociala si 

politie  

2. ,,Ce iti place si ce nu 

la scoala” 

Consiliere 

individuala 

15 V-VIII Actiune realizata in 

cabinetul 

psihopedagogic 

 

g.PROIECTE SI PROGRAME ALE UNITATII SCOLARE SAU LA CARE A PARTICIPAT 

UNITATEA SCOLARA PENTRU REDUCEREA ABSENTEISMULUI SColar : 

 

Nr.

crt.  

Denumirea 

activităţilor  

Indicatori de rezultat (număr de elevi şi cadre didactice 

implicate,procente centralizare chestionare/fişe/lucrari, expozitii, etc.) 

1. Parteneriat incheiat cu 

Politia locala 

-directorul scolii, directorul adjunct al scolii, dirigintele clasei, agenti 

de Politie 

-un numar de 9 elevi elevii cu tendinte de chiul au fost readusi la 

scoala 

2. Legatura stransa cu 

Primaria Cosereni si 

Consiliul local 

Cosereni 

-directorul scolii, directorul adjunct al scolii, dirigintele clasei, 

Primarul, Viceprimarul, asistentul social de la Primarie 

-un numar de 9 elevi elevii cu tendinte de chiul au fost readusi la 

scoala 

 

h.PROIECTE SI PROGRAME ALE UNITATII SCOLARE SAU LA CARE A PARTICIPAT 

UNITATEA SCOLARA DESTINATE COPIILOR CARE AU PARINTII IN 

STRAINATATE : 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activitatii de sprijinire 

a copiilor cu un părinte /părinţi 

plecaţi la muncă  în străinătate 

Data/Perioada Parteneri Responsabili Nr. elevi 

si cadre 

didactice 

implicate 

1. Intalnire cu copiii si apartinatorii 

copiilor cu un parinte / parinti 

plecati la munca in strainatate 

pentru cunoasterea situatiei 

familiale/sociale, scolare 

Sem I Asistenta 

sociala 

din 

Primaria 

Cosereni, 

CJRAE 

Ialomita 

Dir. Prof. Neicu 

Elena, Dir. 

Adj.Prof. 

Avrigeanu 

Ecaterina 

10 elevi 

10 cadre 

didactice 

2. Consilierea copiilor si 

apartinatorilor copiilor cu un parinte 

/ parinti plecati la munca in 

strainatate 

Sem I CJRAE 

Ialomita 

Consilier 

scolar, 

 prof. Tudor 

Nicoleta 
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3. Intocmirea dosarelor pentru 

solutionarea transferului /echivalarii 

studiilor copiilor care au 

vanit/plecat din/in strainatate 

Sem I ISJ 

Ialomita, 

 

Dir. Prof. Neicu 

Elena, Dir. 

Adj.Prof. 

Avrigeanu 

Ecaterina 

Secretar,  Aldea 

Anica 

 

 

Masuri: 

-cunoasterea colectivelor de elevi si incurajarea acestora pentru a-i atrage in cat mai multe actiuni 

extrascolare; 

-desfasurarea unor activitati de atragere a elevilor pentru a participa in numar cat mai mare la  

olimpiadele scolare; 

-pregatirea mai asidua a elevilor participanti la olimpiade pentru ca acestia sa  reuseasca sa se 

califice la faza urmatoare a concursului; 

-desfasurarea mai multor  ore la C.D.I. sau in laboratorul de informatica, astfel incat sa fie folosita 

optim dotarea de care dispune scoala.  

 

 

cap. FORMAREA CONTINUA prin cursuri de formare 

Puncte tari: 

1. Cadrele didactice din instituţie au participat  la programe de formare sau de reconversie 

profesionala furnizate de Casa Corpului Didactic Ialomiţa sau de  alţi furnizori de formare: 

-participare la cursuri de perfectionare:  "Programul de abilitare curriculara a cadrelor didactice care 

vor fi incadrate in clasa pregatitoare" , CCD Ialomita ,16 ore, inv. Carmen Stanica; 

2.Cadrele didactice din scoala manifesta interes pentru perfectionarea lor continua prin inscrierea la 

grade didactice sau continuarea studiilor. In acest an scolar s-au inscris la grade didactice sau se 

gasesc in diferite stadii de parcurgere a obtinerii gradelor didactice urmatoarele cadre: Ranete 

Anca(gr.I), Sanducu Aura(def), Dumitrascu Alina(I), Ivan Felicia (II), Sima Ionut(I), Oprea 

Tanase(I). 

3.Cadrele didactice au primit informatiile necesare privind propria lor formare continua. 

4.Carele didactice au participat la toate actiunile metodice pe care ISJ Ialomita le-a organizat. 

5.Doamna Neicu Elena este  responsabil de cerc metodic la compartimentul educativ si membru in 

Consiliul consultativ al ISJ Ialomita la compartimentul educativ, desfasurand in aceasta calitate 

activitati specifice. 

6.In lectiile sustinute au fost  aplicate, de catre unele cadre didactice,  cunostintele obtinute in urma 

absolvirii cursurilor de perfectionare. 

7. Au fost sustinute lectii demonstrative, bun prilej de a impartasi din experienta didactica si 

metodico-stiintifica a celor care au urmat cursuri de formare. 

Puncte slabe: 

-Nu toate cadrele didactice aplica in lectii metodele si procedeele moderne de predare-invatare, 

insusite in cadrul cursurilor de formare urmate. 

Masuri: 

 Se va monitoriza mai atent   aplicarea metodelor si procedeelor moderne, activ- participative, 

dar si a tehnologiei informatizate si a Internetului.  
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cap.CONSILIERUL SCOLAR 

Obiective propuse : 

1.Prevenirea si combaterea violentei. 

2.Reducerea abandonului scolar. 

3.Autocunoastere si dezvoltare personala. 

4.Consilierea carierei. 

5.Imbunatatirea relatiilor interpersonale. 

6.Combaterea comportamentelor de risc: fumat, consum de alcool si droguri. 

7.Invatarea si memorarea eficienta. 

8.Sprijinirea copiilor cu parinti plecati in strainatate. 

9.Sprijinirea copiilor din familii monoparentale 

 

Activitati desfasurate : 

 

1. Participarea la ore de consiliere si orientare 

Tema Nr. participanti Observatii 

Analiza nevoilor de consiliere 138  

Autocunoastere si dezvoltare 

personala 

122  

Consilierea carierei 98  

 

2. Activitati de consiliere individuala : 

Număr total de părinţi si 

profesori consiliaţi 

 Teme  frecvente de consiliere 

Părinţi Profesori Părinţi Profesori 

83 42 Copii cu diferite 

probleme: de 

comportament, 

emotionale, de integrare 

in colectiv. 

Analiza nevoilor de consiliere. 

Problemele claselor pe care le 

conduc; elevi problema; colaborare 

pentru activitati; materiale pentru 

orele de consiliere; materiale de 

specialitate. 

 

4. Rezultate : 

-informarea elevilor, cadrelor didactice si a parintilor cu privire la oferta de activitati a  cabinetului ; 

-Stimularea interesului elevilor pentru dezvoltarea personala ; 

-cresterea gradului de informare a elevilor privind violenta si dezvoltarea abilitatilor de rezolvare a 

conflictelor ; 

-cresterea gradului de informare a elevilor privind substantele toxice : alcool, tutun, droguri; 

-depistarea problemelor la nivelul clasei; 

-imbunatatirea relatiilor la clasa, 

-imbunatatirea relatiilor elev-profesor 

Număr total de elevi consiliaţi Teme  frecvente de consiliere 

I - IV V – VIII  

15 44 -probleme emotionale si comportamentale; 

-autocunoastere; 

-probleme de familie. 

-relatiile interpersonale, conflicte. 

-invatare – informare. 
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cap.ACTIVITATEA COMISIEI DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA 

 

1.Activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor din clasa aVIII-a: 

-realizarea unor investigatii in randul elevilor pentru descoperirea prioritatilor educative; 

-administrarea, cotarea si interpretarea unor chestionare privind interesele aptitudinile; 

-activitati de informare si consiliere de grup pe teme ca alcatuirea unui CV, participarea la un 

interviu, profilele educationale, fisa postului; 

-informarea elevilor privind oferta educationala si profesionala existenta; 

-furnizarea unor modalitati eficiente de analiza a ofertelor educationale si profesionale; 

- interviuri individuale in cabinetul de consiliere scolara; 

Exemple de activitati:chestionare de interese/ aptitudini individuale sau in grup; modele de CV 

europass; Cum decurge un interviu?- intrebari frecvent intalnite; model fisa postului; crearea 

profilului aptitudinal al elevilor) 

2.Activităţi de planificare a carierei : 

-constientizarea relatiei dintre aptitudini si orientare in cariera; 

-conturarea unei viziuni realiste asupra pietei muncii; 

-identificarea relatiei dintre planificarea carierei si planificarea vietii; 

-dezvoltarea abilitatii de promovare a imaginii proprii; 

Exemple de activitati: Inventarul valorilor; Stilul de viata dorit; Factori ai deciziei in cariera; Lumea 

ocupatiilor; Job-ul meu ideal; Analiza ocupatiilor; Decizia in cariera; CV-ul personal; Scrisoarea de 

intentie; Mituri in cariera; Interviul de angajare; Ce fac azi, ce fac maine?; Intalnirea de 10 ani; 

Masculin si feminin; Modele de viata, modele de cariera. 

3.Activităţi de consiliere și planificarea carierei în timpul orelor de dirigenţie: 

-elemente de marketing personal- scrisoarea de intentie, CV-ul; 

-portofoliul personal; 

-alternative educationale ;  

-stabilirea de obiective pe termen mediu/ lung; 

-exercitii de elaborare a documentelor de marketing personal 

-simularea participarii la un interviu in vederea angajarii; 

-vizite la cabinetul de consiliere scolara; 

 

cap.CONCLUZII 

S-a urmarit: 

-corelarea curriculumului scolar cu viata cotidiana 

-realizarea unor lectorate cu elevii si parintii pe teme privind viata sociala 

-aplicarea cunostintelor teoretice in practica 

-crearea unor situatii similare celor din viata 

-analiza rezultatelor elevilor de la toate clasele  pentru identificarea progresului sau regresului scolar 

-analiza rezultatelor la testele initiale si sumative si corelarea acestora cu mediile semestriale si 

anuale pentru ca la sfarsitul ciclului gimnazial sa poata fi comparate cu rezultatele la evaluarea 

nationala 

-indrumarea, monitorizarea si evaluarea activitatii de orientare scolara si profesionala 

-realizarea planului mananagerial 

-realizarea rapoartelor periodice de activitate 

- legatura permanenta cu dirigintii 

- participarea la sedintele cu parintii, in special la sedintele cu parintii claselor a VIII a 

-analiza testelor de evaluare si realizarea unor prognoze privind nivelul de cunostinte ale elevilor 

-chestionare aplicate parintilor si elevilor claselor aVIIIa  
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-monitorizarea frecventei elevilor la orele de pregatiri suplimentare 

-discutii cu parintii si cadrele didactice    

  Pe langa toate acestea, in cadrul OSP, s-au desfasurat activitati precum: 

- informarea permanenta a elevilor in legatura cu toate noutatile aparute legate de Evaluarea 

Nationala a elevilor de clasa a VIII-a  2017; 

- legatura stransa cu dirigintii claselor a VIII-a.  in vederea informarii elevilor si parintilor despre 

modalitatea de desfasurare a E.N., despre posibila retea de licee. 

  In cadrul lectoratelor au fost prezentate materiale care vizeaza problemele din societatea de 

astazi – delicventa, abandonul scolar, elevii cu parinti plecati la munca in strainatate, dar si 

importanta pe care o are scoala in formarea tinerilor, cunoasterea personaliutatii acestora precum 

informarea elevilor despre modul in care acestia pot sa faca o alegere scolara buna. 

 La orele de consiliere si orientare au fost prezentate  cateva referate vizand educatia elevilor, 

rezolvarea problemelor, luarea deciziei. De asemenea, s-a discutat cu elevii claselor a VIII-a despre 

reteaua de licee de anul trecut (posibila si anul acesta), despre modul cum s-a intrat la licee si au fost 

aplicate chestionare elevilor,  privind orientarea lor scolara . 

 S-a tinut o permanenta legatura cu dirigintii claselor a VIII-a, pentru ca elevii precum si 

parintii lor sa fie informati despre modul cum se va desfasura Evaluarea Nationala, precum si despre 

reteau de licee existente in judet. 

S-a realizat : 

-Informarea permanenta a elevilor cu toate noutatile aparute  si crearea unui mediu educatioanl 

propice invatarii; 

-Actualizarea periodica a informatilor utile elevilor; 

-Pavoazarea salilor de clasa; 

-Desfasurarea unei pregatiri suplimentare  pentru Evaluarea Nationala  ce urmeaza sa o sustina elevii  

claselor a  VIII- a in vederea stimularii acestora;  

-Testerea initiala/sumativa a elevilor si prezentarea rezultatelor elevilor si parintilor. 

S-au adoptat masurile necesare pentru rezultate bune ale elevilor la invatatura: 

 Planificarea si realizarea programelor de consultatii acordate elevilor  pentru recuperarea 

cunostintelor sau  aprofundarea acestora  

 pregatirea elevilor pentru testare  initiala la disciplinele prevazute in Foaia de parcurs 

 consultatii acordate elevilor de la celelalte clase existenta unui grafic al desfasurarii acestor 

pregatiri 

 motivarea elevilor de a participa la pregatiri  

 analiza lunara a rezultatelor obtinute in urma pregatirilor  

 prezentarea lunara  a rezultatelor la invatatura partintilor. 

 identificarea posibilitatilor intelectuale,  

 nivelului de pregatire, intereselor fiecarui elev in vederea unei orientari scolare si profesionale 

reale  

 informarea elevilor si parintilor claselor a VIIIa  cu privire la reteaua de scoli si licee 

 aplicarea unor chestionare pentru identificarea optiunilor acestora 

intalniri periodice cu parintii 

 aplicarea ritmica a testarilor,  

 analiza acestora pentru monitorizarea progresului sau regresului scolar 

 aplicarea testelor initiale si sumative la toate disciplinele 

 



67 

 

 analiza testelor pentru identificarea progresului sau regresului scolar 

 aplicarea unor masuri corecte la timp pentru indepartarea deficientelor 

 aplicarea ritmica a testarilor la clasa a VII a si a  VIIIa pentru identificarea nivelului de 

cunostinte al elevilor 

 promovarea unei politici de prevenire a factorilor de abandon, integrarea elevilor in viata 

scolii,observarea elevilor 

 cu comportamente deviante 

 realizarea unor rapoarte privind starea disciplinara a scolii, absenteismul, abandonul scolar, 

delicventa juvenila 

 legatura permanenta cu familiile elevilor pentru cunoasterea din timp a problemelor si 

adopatarea masurilor necesare. 

 Puncte tari 

- au fost tinute lectorate cu parintii si referate la orele de consiliere si orientare 

- informarea permanenta a elevilor si parintilor cu toate noutatile aparute 

- desfasurarea orelor de consultatii pentru E.N. 

- promovarea unei politici de prevenire a comportamentelor deviante 

- au fost aplicate chestionare privind orientarea scolara (la cls. a VIII-a ). 

Alte informatii: 

Activitatea educativa: 

- s-a realizat documentatia necesara ; 

-s-a tinut legatura cu ISJ Ialomita, respectandu-se graficul realizarii activitatilor; 

-au fost realizate activitatile extrascolare planificate  si multe altele in plus; 

-au fost realizate programele de pregatire pentru olimpiade si pregatire suplimentara; 

- au fost  indrumati elevii care participa la olimpiade si concursuri; 

-elevii au fost indrumati sa participe la  multe alte concursuri; 

-elevii au participat la  cercurile din scoala; 

-s-au defasurat unele  ore si activitati la C.D.I.; 

-au fost monitorizate permanent  rezultatele elevilor; 

-s-au elaborat proiecte pentru concursurile si  festivalurile inscrise in Calendarul activitatilor 

educative judetene din partea unitatii noastre si in colaborare cu World Vision Romania; 

-s-au desfasurat actiuni privind violenta, absenteismul scolar. 

-prin ONG-ul "Ionita Radu Sava", organizatie a scolii noastre, am dotat scoala cu diverse materiale 

si servicii; 

Puncte slabe: 

-participarea unui numar relativ mic de elevi la concursuri scolare si, mai ales, la olimpiadele 

scolare. 

 

Director, prof. NEICU ELENA 

 

Director adjunct, 

prof. AVRIGEANU ECATERINA 

 

MULTUMIRI INTREGULUI COLECTIV DE CADRE DIDACTICE PENTRU CONTRIBUTIA 

LA ELABORAREA ACESTUI DOCUMENT . 

 

 




