


  

B. Informaţii privind efectivele de elevi în anul şcolar 2021-2022 

 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul. anului şcolar 2021-2022 

 

 

Nivel de 

învăţământ 

Clasa  Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

PRIMAR  Clasa pregătitoare 5 117 ZI ROMÂNĂ 

Clasa I 4 95 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a II-a 4 100 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a III-a 4 119 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a IV-a 4 
118 

ZI ROMÂNĂ 

Total  primar   549 

GIMNAZIAL Clasa a V-a 4 101 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VI-a 4 110 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VII-a 4 106 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VIII-a 4 96 ZI ROMÂNĂ 

Total gimnaziu  413 

TOTAL ELEVI :  962 

 

 

Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la sfârșitul anului şcolar 2021-2022 

Nivel de 

învăţământ 

Clasa  

 

Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

PRIMAR  Clasa pregătitoare 5 116 ZI ROMÂNĂ 

Clasa I 4 94 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a II-a 4 101 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a III-a 4 119 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a IV-a 4 117 ZI ROMÂNĂ 

Total  primar   547 

GIMNAZIAL Clasa a V-a 4 99 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VI-a 4 108 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VII-a 4 105 ZI ROMÂNĂ 

Clasa a VIII-a 4 95 ZI ROMÂNĂ 

Total gimnaziu 407 

TOTAL ELEVI :  954 

 



 
 

 

 

 

 
 

A. Informaţii privind resursele umane 

1. Personal Didactic de Conducere 

Nume şi prenume director:   SULEA VASILE ALIN, grad didactic I, vechime în învăţământ -15 

ani. 

Nume şi prenume director adjunct: CĂLUGĂRU LILIANA, grad didactic I, vechime în 

învăţământ -18 ani. 

 

 

2. Personal Didactic  

 PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

Elevi ciclul primar

Clasa preg. Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a

Elevi ciclul gimnazial

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a



Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr 

de norme 

întregi 

/posturi 

 

Număr de 

cadre 

didactice 

cu norma 

de bază în 

unitatea de 

învăţământ  

Număr de 

cadre 

didactice 

titulare   

ale unităţii 

de 

învăţământ 

 

Număr de 

cadre   

didactice 

calificate 

/procent din 

numărul total  

al cadrelor 

didactice 

 

Modalitatea angajării 

pe post 

(de ex: concurs 

titularizare, detaşare, 

suplinire, transfer) 

Se va preciza numărul de 

cadre didactice pentru 

fiecare situaţie  

Observaţii, 

 dacă este cazul 

(de ex: personal 

didactic cu studii în 

străinătate 

echivalate/neechivalate 

în România)  

59 45 58 53 59 

100 % 

TITULARIZARE  

- 53 

DETAȘARE  - 2 

SUPLINIRE  - 4 

 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

1. Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

Necalificat Cu doctorat gradul I gradul II cu 

definitivat 

debutanți 

0 53 2 4 0 0 

   

 
 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

  

Categorie de personal Număr  

de 

persoane 

încadrate 

Număr  

de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

ADMINISTRATOR 

FINANCIAR 

1 1 1,00 0 1 0 

   Număr personal didactic calificat: Cu doctorat

   Număr personal didactic calificat: gradul I

   Număr personal didactic calificat: gradul II

   Număr personal didactic calificat: cu definitivat

Număr personal didactic calificat: debutanți



SECRETAR  2 2 2,00 0 2 0 

BIBLIOTECAR 1 1 1,00 0 1 0 

INFORMATICIAN 1 1 1,00 0 1 0 

ADMINISTRATOR 

PATRIMONIU 

1 1 1,00 0 1 0 

 

PERSONALUL NEDIDACTIC  

  

Categorie de personal Număr  

de 

persoane 

încadrate 

Număr  

de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

                                 Numărul de personal este:  

sub 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

 

la nivelul 

normativelor 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

INGRIJITOR 

CURĂȚENIE 

5 5 5,00 0 5,00 0 

MUNCITORI 

CALIFICAȚI 

1 1 1 1 1,00 0 

MUNCITORI 

NECALIFICAȚI 

0 0 0 0 0 0 

PAZNICI 2 2 2,00 0 2,00 0 

 

 

 

 

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Săli de clasă /grupă AUTORIZAȚIE SANITARĂ 

DE FUNCȚIONARE NR. 

3/18.03.2021 

 

21 1089 

2. Cabinet medical 1 12 

3. Laborator biologie 1 54 

5. Sală şi / sau teren  

de educaţie fizică şi sport* 

1 153 

TOTAL 24 1308 

 

Unitatea  funcţionează  cu un număr de  2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor 

didactice fiind de 45/50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de 15/10 minute. 

 



E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul 

documentului de deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru 

de informare şi 

documentare 

AUTORIZAȚIE SANITARĂ 

DE FUNCȚIONARE NR. 

3/18.03.2021 

1 36 

TOTAL 1 36 

 

 

 

F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Tipul  şi numărul documentului de 

deţinere  

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Secretariat AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 3/18.03.2021 

1 23 

2. Spaţiu destinat 

echipei 

manageriale  

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 3/18.03.2021 

1 24 

3. Contabilitate  

 

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 3/18.03.2021 

1 24 

4. Bibliotecă AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 3/18.03.2021 

1 36 

5. Birou 

informatician 

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE 

FUNCȚIONARE NR. 513 / 22.01.2010 

1 12 

TOTAL 5 119 

 

 

 

 

MANAGEMENTUL  ŞCOLAR  

 

a) Activitatea personalului de la conducerea școlii 

În anul şcolar 2021-2022 conducerea unității a fost asigurată de  echipa formată din  

domnul profesor SULEA VASILE ALIN și doamna profesor CĂLUGĂRU LILIANA, care 

împreună cu membrii Consiliului de Administraţie au asigurat buna desfăşurare a procesului 

instructiv – educativ, precum şi îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial prezentat 

la începutul anului şcolar. Echipa managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor care 

îi revin în calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de 

credite. De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării 

climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din membrii personalului 

didactic o adevărată echipă.  

A organizat desfăşurarea în bune condiţii a examenului de evaluare națională la clasa a 

VIII-a,  cu respectarea normelor de protecție împotriva îmbolnăvirii cu virusul SARS COV-2. Au 



fost întreprinse măsuri privind respectarea normelor și legislației în vigoare de prevenire a 

îmbolnăvirii cu virusul SARS COV-2.  

Conducerea școlii a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicare permanentă cu 

toate cadrele didactice şi restul personalului angajat şi nu au existat probleme de comunicare între 

profesori, profesori şi elevi. 

Atragerea părinţilor spre viaţa şcolii s-a realizat prin constituirea consiliului reprezentativ 

al părinţilor la începutul anului şcolar şi prin consultarea preşedintelui acestui Consiliu în diverse 

probleme. Directorii unității au efectuat ore de asistenţă, în special la profesorii suplinitori, 

profesorii debutanţi sau la profesorii înscrişi la grade didactice, şi au discutat cu profesorii 

inspectaţi şi cu şefii de catedre/comisii metodice urmărind îmbunătăţirea procesului de predare-

învăţare. Consiliul de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea respectând tematica şedinţelor 

propusă la începutul fiecărui semestru, dar a soluţionat în mod operativ toate problemele apărute 

luând hotărârile care se impuneau în fiecare situaţie.   

 

b) Activitatea personalului didactic auxiliar şi administrativ 

Serviciile de secretariat, contabilitate şi administraţie s-au implicat în mod activ în 

activitatea școlii, lucrările curente solicitate de ISJ Gorj fiind realizate la timp. Doamna secretar 

şef Merfu Camelia alături de doamna secretar Cătănescu Isabela au asigurat buna desfăşurare a 

activităţii compartimentului secretariat. 

Doamna informatician Lăpădat Carmen a administrat reţeaua de calculatoare, a completat 

baza de date SIIIR,  a implementat pentru școala noastră platforma  CLASSROOM pentru 

desfășurarea orelor online (atunci când a fost cazul) realizând pentru toți elevii și profesorii 

conturile necesare conectării și acordând suport tehnic de câte ori a fost nevoie,  a îndeplinit funcţia 

de secretar și persoană de contact  în comisia de evaluare națională la clasa a VIII-a, asigurând  

buna desfășurare a examenului de evaluare. 

Doamna contabil șef  Băcescu Elena s-a implicat în mod activ în activitatea școlii, lucrările 

curente solicitate de ISJ Gorj fiind realizate la timp. 

 Biblioteca a funcţionat în interesul școlii, fondul de carte a fost îmbunătăţit. 

 

C). CURRICULUM  

 

Întreaga activitate desfăşurată în Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu pe parcursul 

anului şcolar 2021-2022 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub directa 

coordonare a Inspectoratului Şcolar al Judetului Gorj: Legea învăţământului nr. 84/ 1997 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; Statutul personalului didactic, Regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Legea Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011, hotărârile de guvern privitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ 

preuniversitar şi a unităţilor şcolare, ordinele şi notificările emise de ME, precum şi altor acte 

normative emise de ISJ Gorj.  

   În anul şcolar 2021-2022 Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” a funcţionat ca formă de 

învăţământ primar și gimnazial în două schimburi, la sediul unității de strada 11 Iunie 1848, nr. 

56. Planul cadru, componentă esenţială a curriculum-ului naţional, a fost aplicat corect, 



urmărindu-se alocarea corectă a numărului de ore pentru toate disciplinele şi ţinându-se cont atât 

de orele care fac parte din trunchiul comun, precum şi de orele din CDS.  

  Activitatea echipei manageriale a fost evaluată de-a lungul anului prin inspecţii tematice 

efectuate de inspectori de specialitate ai ISJ Gorj care a verificat periodic, conform graficului de 

inspecţii tematice al ISJ Gorj, corectitudinea întocmirii diverselor documente şi aplicarea corectă 

a planului cadru, a graficelor de desfăşurarea a diverselor activităţi cuprinse în planul managerial.  

Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul maxim de ore prevăzute de 

documentele în vigoare şi de spaţiul pe care îl avem la dispoziţie. De asemenea în cadrul catedrelor 

şi a comisiilor metodice, la începutul anului şcolar au avut loc dezbateri privind alegerea 

manualelor care vor fi folosite, respectându-se lista manualelor aprobate de ME. 

  

DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV  

  

A. Promovabilitatea, an scolar 2021-2022 

Învăţământ Procent 

Gimnazial  Total 99,98% 

 

 

 

 

B. Situaţia corigenţelor  

 

Ciclu Număr corigenţe Total elevi 

Gimnazial  15 13 

 

 

C. Situația statistică la examenul de evaluare naționala 2021-2022 

 

 

INSCRISI 
CANDIDATI 
CU MEDIA 

PESTE 5 
PREZENTI 

1-
1,99 

2-
2,99 

3-
3,99 

4-
4,99 

5-
5,99 

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 

94 84 94 0 0 3 7 11 15 22 18 18 0 

 

 

          Procent de promovabilitate: ~90% 

 

      

SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE ANUL 2021-2022 

 

 La cheltuieli  ne-am încadrat în prevederile bugetelor alocate, iar furnizorii au fost achitati, 

neinregistrandu-se restante.  



- S-au achitat bursele sociale, ai căror beneficiari sunt elevii orfani, bursele de studiu și 

bursele de merit 

- S-a urmărit eficientizarea consumului de energie electrică si de gaze. 

- Toate achizitiile aferente anului școlar 2021-2022, s-au efectuat în aplicatia SEAP/SICAP 

 

DIAGNOZA UNITĂŢII  ŞCOLARE  

Puncte tari 

 Promovarea unui management eficient şi profesional care permite 

gestionarea reformei  în toate unităţile şcolare ; 

 Preocuparea echipei de management in vederea cresterii numarului de parteneriate pentru 

largirea orizontului actului educational;  

 Preocuparea susţinută pentru o permanentă formare profesională prin înscrierea la grade 

didactice, studii postuniversitare, cursuri de perfecţionare furnizoare de credite; 

 Existenţa unui personal didactic în cea mai mare parte calificat,  

 Existenta cadrelor didactice specializate care asigură, prin utilizarea unor metode moderne, 

bazate pe activitatea centrată pe elev, activitatea educativă şi cea ştiinţifică a elevilor; 

 Aplicarea unor măsuri menite să diminueze rata abandonului şcolar şi să creeze condiţii 

minimale pentru şcolarizarea elevilor aflaţi în dificultate şi a celor care provin din medii 

defavorizate; 

 Implicarea părinţilor şi a elevilor dă posibilitatea cunoaşterii şi acomodării sistemului de 

învăţământ la nevoile şi aşteptările lor; 

Puncte slabe 

 

 Scăderea interesului elevilor pentru studiu profund, pentru activitatea bibliotecii; 

 Nu toate spaţiile de învăţare dispun de resurse moderne şi de echipamente 

corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor practice. 

 Deficienta dotare cu echipamente IT a laboratorului de informatică 

 

Oportunităţi 

 

 Implicarea eficientă a  unor  organe  comunitare  (Poliţie,  Jandarmerie,  Poliţie  de 

Proximitate, Poliţie comunitara) în asigurarea unui climat de securitate în şcoală; 

 

Ameninţări 

 

 Creşterea şomajului, a numărului familiilor dezorganizate, neimplicarea familiei în 

educaţia copiilor sporesc abandonul şcolar şi favorizează eşecul şcolar; 

 Creşterea violenţei în rândul tinerilor datorită educaţiei precare şi mass -mediei care 

promovează în emisiunile TV astfel de emisiuni, filme; 

 Lipsa motivaţiei învăţării în rândul majorităţii tinerilor. 

 

  



RAPORT AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM 

 ANUL 

 ȘCOLAR 2021 - 2022 
 

 

Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2021- 

2022 au fost: 

 elaborarea planului managerial anual ; 

 realizarea / aprobarea documentelor de planificare a activităţii cadrelor didactice şi ale 

comisiilor metodice/catedrelor, coordonat de  director; 

 elaborarea proiectului de curriculum al şcolii (CDŞ) realizat în urma analizei de 

nevoi/oportunităţi educaţionale la nivelul educabililor; 

 derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ; 

 controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului 

școlar/semestrului; 

 actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii 

şcolare; 

 elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare - realizat sub 

coordonarea directorului; 

 stabilirea programului de lucru al şcolii în două schimburi; 

 organizarea activităţilor extracurriculare; 

 aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea 

rezultatelor şcolare 

 verificarea realizării orarului şcolii în funcţie de planurile cadru, planurile de 

învăţământ, curba de efort intelectual a elevilor, numărul de cadre didactice; 

 realizarea ofertei educaţionale - conform procedurii interne; 

 realizarea documentaţiei solicitate de ME, ISJ şi de autorităţile locale 

 asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) şi programelor şcolare pentru toate 

clasele; 

 asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind: 

procurarea documentelor curriculare; 

   procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ 

ME, ISJ Gorj; 

   elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, 

fişe de evaluare etc.). 



 

I. PROIECTAREA CURRICULUMULUI 
 

Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la: 

 Utilizarea curriculumului naţional aprobat de ME pentru fiecare nivel de şcolarizare.

 Consultarea O.M. pentru curriculum tradiţional care stabilesc planurile cadru şi 

programele utilizate, pentru nivelul de învăţământ primar.

 Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor,instrucţiunilor, notelor metodice 

emise de ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional, pentru 

învăţământul primar.

 Adecvarea curriculumului la decizia şcolii la structura etnică a populaţiei şcolare şi la 

cerinţele educaţiei interculturale/pentru diversitate.

Strategia de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat 

pornind de la: 

 Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea -proiectarea curriculumului la 

decizia şcolii.

 Utilizarea unei curricule pentru discipline opţionale,specifice învăţământului primar, 

recunoscute şi promovate de ME

Dovezile: 

 strategia de proiectare a CDS.

 procedura de proiectare a CDS, curriculum opţional 

 fişa de evaluare a opţionalului

 oferta educaţională

În stabilirea orarului/ programului de studiu al elevilor s-a ținut cont de 

cerinţele igienice şi pedagogice astfel: 

 Stabilirea orarului/ programului de studiu al elevilor, în conformitate cu normele de 

igienă specifice pentru nivelul de vârstă al elevilor

 Respectarea cerinţelor igienice şi pedagogice la întocmirea orarelor şi la repartizarea 

zilnică a orelor.

Dovezile: 

 orarul/ programul de studiu al elevilor

 procedura de întocmire a orarului şcolii

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate 

disciplinele/modulele din curriculum astfel: 

 Planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare au fost elaborate de către 



fiecare cadru didactic în funcţie de nevoile reale ale clasei. 

 Unităţile de învăţare au fost elaborate pe parcursul anului şcolar, pe măsură ce sa 

finalizat implementarea proiectului unităţii anterioare. 

 Unităţile de învăţare de la cursul opţional au avut aceeaşi structură ca şi la celelalte 

discipline. 

 Unităţile de învăţare conțin planificarea învăţării pe lecţii (competenţele/obiectivele şi 

celelalte elemente din structura unei unităţi au fost precizate pentru fiecare oră); 

  Proiectele unităţilor de învăţare conţin întotdeauna competenţele/ obiectivele pentru 

fiecare tip de lecție (lecţiile de predare, recapitulare ,consolidare,etc., de evaluare de la 

finele unităţii). 

  În planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare se respectă 

formularea conţinuturilor din programa şcolară; 

 Proiectarea unităţilor de învăţare s-a realizat pornind de la particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor. 

 

 În concluzie: S-a realizat planificarea corespunzătoare a materiei (conţinuturilor) pentru 

fiecare arie curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din 

programa şcolară, pentru învăţământul primar și gimnazial. S-a realizat corelarea 

planificărilor conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei discipline din curriculumul 

pentru învăţământul primar, gimnazial 

Dovezile: 

 planificări calendaristice anuale 

 planificări pe unităţi de învăţare 

 planificări pe proiecte tematice 

Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev. 

 Cadrele didactice au realizat planificări zilnice şi săptămânale integrate bine structurate, 

echilibrate, care se bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului, pe o bună cunoaştere a 

elevilor din clasa şi pe obiectivele ariilor curriculare studiate. Fiecare cadru didactic 

recunoaște importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine echilibrate. 

 Planificările zilnice denotă abilitatea cadrelor didactice de a reflecta critic asupra 

obiectivelor imediate realizate, de a le corela cu obiectivele majore propuse în 

planificarea săptămînală şi de a face ajustările necesare. 

 Planificările au fost bine structurate, dar şi suficient de flexibile, permiţînd adaptările 

şi modificările necesare pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi optime de 

învăţare şi dezvoltare. 

 Planificările includ în planurile zilnice o varietate de activităţi pentru a satisface 



diversele nevoi, abilităţi şi stiluri de învăţare. 

 Atât planificarea anuală, cât şi planificarea unităților de ănvățare promovează o abordare 

holistă asupra dezvoltării copilului şi un mod integrat de a abordare a curriculum-ului. 

Cadrele didactice au realizat planificări zilnice şi săptămînale care reflectă 

abordarea integrată a curriculum-ului astfel: 

 Au planificat unităţi tematice în care conţinuturile sunt strâns legate între ele şi care 

contribuie la o învăţare semnificativă. 

 Experienţele de învăţare planificate de cadrele didactice sunt integrate şi favorizează 

explorarea în mod global (şi nu fragmentat) a mai multor domenii de cunoaştere, 

ajutîndu-i pe elevi să stabilească legături dintre lucruri. 

 

II. REALIZAREA CURRICULUM-ULUI 
 

Realizarea curriculum-ului s-a făcut pornind de la: 

 Respectarea orarului proiectat (respectarea orarului şcolii, respectarea orarului 

proiectat al clasei)

Dovezile: 

 orarul şcolii

 orarele claselor

Utilizarea auxiliarelor curriculare 

 Cadrele didactice au utilizat auxiliare curriculare aprobate de ME, în concordanţă cu 

cerinţele programei şcolare pentru nivelul de învăţământ.

Dovezile: 

 programe şcolare 

 manual 

 auxiliare curriculare 

 observarea directă 

 listele cu auxiliarele utilizate la fiecare clasă 

Utilizarea manualelor şcolare obligatoriu aprobate de ME 

 S-au utilizat doar manuale şcolare, pentru învăţământul primar, gimnazial 

aprobate de ME. 

3. În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei 

curricular s-a urmărit: 

 Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare. 

 Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o abordare integrată, pluridiscilinară/ 

interdisciplinară 



Dovezile: 

 observarea directă 

 documente de proiectare a materiei 

 programe şcolare 

 planuri de învăţământ, proiecte didactice, orarul clasei 

Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al 

populaţiei şcolare şi la motivaţia fiecărui elev 

S-a observat o preocupare pentru: 

 Promovarea strategiilor şi a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural al 

populaţiei şcolare. 

 Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la motivaţia fiecărui elev. 

 Colectarea sistematică de informaţii şi gestionarea eficientă a modul în care elementele 

specifice ale limbii, culturii şi tradiţiilor minorităţilor entice sau de altă natură existente 

în unitatea şcolară sunt utilizate în activităţile de predare, învăţare şi evaluare. 

 Utilizarea, în activităţile de predare, învăţare şi evaluare, a elementelor culturale 

specifice ale minorităţilor etnice sau de altă natură existente în unitatea şcolară. 

Dovezile: 

 observarea directă prin asistenţe la ore (fisele de asistență realizate de responsabilul de 

comisie metodică) 

 documente de proiectare a materiei 

 programe şcolare 

 planuri de învăţământ 

 proiecte didactice (existente în portofoliile personale ale cadrelor didactice și în 

portofoliul comisie metodice) 

S-a observant o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării 

formative şi a feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin: 

 Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învăţare. 

 Utilizarea evaluării formative şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de 

învăţare. 

Dovezile: 

 observarea directă prin asistenţe la ore (fisele de asistență realizate de responsabilul de 

comisie metodică) 

 documente de proiectare a materiei 

 discuții cu elevii şi cadrele didactice 

 portofoliul cadrului didactic 

Programe de educație diferenţiată 

 Cadrele didactice au realizat, conform prevederilor legale în vigoare, programe de 



educaţie diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe educative speciale provenind din grupuri 

defavorizate social sau predispuse la abandon şcolar, pentru copii supradotaţi etc.). 

Dovezile: 

 programe de educaţie remedială (existente în cadrul portofoliului profesorului) 

 planuri de intervenţie personalizate 

 portofoliul cadrului didactic 

 portofoliile elevilor 

Informarea regulată a elevilor şi/sau a părinţilor acestora privind progresul 

realizat şi rezultatele şcolare s-a realizat prin: 

 Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

 Informarea regulată a părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

Dovezile: 

 cataloagele claselor 

 procedura de informare a părinţilor privind rezultatele şcolare 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-arealizat astfel: 

 Planificarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente, finale), la nivelul catedrei de 

specialitate şi la nivelul claselor și la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Planificarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente, finale) de către fiecare cadru 

didactic din învăţământul primar, gimnazial și liceal, la nivelul fiecărei clase şi 

discipline în parte, respectând legislaţia în vigoare. 

 Planificarea evaluării obiective; 

 Planificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare specifice nivelului de învăţământ 

primar, gimnazial și liceal. 

Dovezile: 

 planificările cadrelor didactice 

 programe şcolare, ghiduri 

 instrumente de evaluare 

 descriptori de performanţă 

 indicatori de performanţă 

 standarde de evaluare pentru nivelul de învăţământ primar 

 portofoliul comisiilor metodice 

 procedura de evaluare a rezultatelor şcolare 

În realizarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare s-

a avut în vedere: 

 Utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare în 

vigoare. 

 Notarea prin calificative a rezultatelor evaluării cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor, pentru elevii ciclului primar, pe baza descriptorilor de performanţă şi a 



standardelor curriculare specifice fiecărei discipline în parte. 

 Consemnarea notelor și a calificativelor obţinute de elevi în documentele şcolare 

oficiale, ca rezultat al mai multor evaluări curente sau ca rezultat al evaluărilor sumative, 

în perioade stabilite de cadrul didactic şi de legislaţia în vigoare. 

  Notarea ritmică a calificativelor și a notelor în catalog şi carnetele elevilor, ca rezultate 

ale evaluărilor curente ale elevilor, conform legislaţiei în vigoare. 

 Acordarea calificativului semestrial sau anual la elevii ciclului primar în funcţie de 

progresul sau regresul înregistrat la învăţătură. 

 Acordarea mediilor semestriale sau anuale la elevii ciclului gimnazial și liceal în funcţie 

de progresul sau regresul înregistrat la învăţătură. 

 Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislaţia în vigoare pentru tipul respectiv de 

instituţie de învăţământ sau, în lipsa acesteia, conform unui sistem propriu. 

  Înregistrarea unui număr de cel puţin două note/calificative în catalog şi carnetele 

elevilor, pentru fiecare disciplină de învăţământ, studiată în învăţământul primar, 

gimnazial, în funcţie de numărul de ore aferent acesteia în trunchiul comun din planul 

cadru al clasei respective. 

 Identificarea cauzelor şi consecinţelor insuccesului şcolar pentru elevii din şcoală şi a 

măsurilor de ameliorare/ stopare a acestuia, în urma consultărilor şi a discuţiilor purtate 

la nivelul comisiilor metodice şi a Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii. 

 Diseminarea informaţiilor privind succesul şi insuccesul şcolar al elevilor din ciclul 

primar tuturor categoriilor de beneficiari ai educaţiei), prin acţiuni şi modalităţi diverse. 

 Monitorizarea traiectului şcolar al elevilor prin intermediul unor metode şi instrumente 

interne (cel puţin la nivel de eşantion reprezentativ). 

 Corelarea informaţiilor primite de la cadrele didactice asupra rezultatelor la învăţătură 

şi purtare ale absolvenţilor ciclului primar, gimnazial cu pregătirea şcolară şi 

profesională ulterioară (pentru cel puţin un eşantion reprezentativ al fiecărei promoţii 

de elevi ai şcolii). 

 Utilizarea analizelor/ datelor statistice interne, privind traiectul şcolar şi profesional 

ulterior al elevilor şcolii pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ şi 

dezvoltarea instituţională. 

 Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi identificarea cauzelor 

absenteismului la elevii ciclului primar, prin intermediul unor metode şi instrumente 

interne, la nivelul fiecărei clase de elevi, de către cadrele didactice responsabile. 



 Urmărirea ratei de abandon şcolar, la nivelul instituţiei prin raportarea periodică, 

nominală, a elevilor cu un număr mare de absenţe nemotivate succesive. 

 Înregistrarea măsurilor specifice aplicate pentru fiecare situaţie problematică în parte, 

de către personalul didactic şi factorii abilitaţi, în documentele de evidenţă internă ale 

şcolii. 

Dovezile: 

 programe şcolare 

 planuri de învăţământ 

 instrumente de evaluare 

 documente şcolare standardizate 

 cataloage 

 carnete ale elevilor 

 registru matricol 

 discuții cu cadrele didactice şi elevii 

Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii 

acestora, privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare 

deosebite, precum şi privind insuccesul şcolar şi consecinţele acestuia. 

 Existenţa ofertei educaţionale. 

La nivel școlii se atestă existența ofertei educaţionale, care se adresează nivelului de învăţământ 

primar și gimnazial şi care cuprinde cel puţin: resursele educaţionale (umane şi materiale), 

existente pentru desfăşurarea activităţilor curricular şi extracurriculare. Acestea sunt incluse în 

programul şcolii. 

 Promovarea ofertei educaţionale către toţi actualii şi potenţialii beneficiari, s-a realizat 

prin intermediul unor pliante, afişe, etc., discuții/interviuri cu beneficiarii principali 

(elevii) dar și cu părinții/ tutorii legali ai acestora. 

4. Oferta educaţională s-a realizat pornind de la: 

 diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în care funcţiona şcoala, 

 proiectul de dezvoltare a unității de învățământ 

 planul operaţional al școlii 

 dotarea existentă în școală 

 personalul didactic existent în unitatea de învățământ 

5. Am constatat următoarele: 

 Adecvarea ofertei educaţionale la diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în 

care funcţionează şcoala. 

 Adecvarea ofertei educaţionale la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional de 

funcţionare pentru anul școlar 2022-2023, la dotarea existentă şi la personalul existent 

în școală. 



Propunerile de discipline optionale pentru anul scolar 2022-2023 au venit din partea 

comisiilor metodice în perioada noiembrie - decembrie 2021.  
 Consultarea parintilor si elevilor in vederea repartizarii orelor de CDŞ pentru anul scolar 

2022-2023, a constituit un obiectiv prioritar, fiind realizată, de catre profesorii - diriginti ai 

claselor V-VII si învățătorii claselor a IV-a, în perioada noiembrie- decembrie 2021, în cadrul 

sedintelor cu parintii dar si a unor dezbateri cu elevii, care la randul lor au completat fisele de 

opțiuni pentru alegerea disciplinei optionale din anul școlar următor. 

 

OFERTA CDS PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023 : 

 

N

r.

c

rt 

Denumirea 

optionalului 

Tipul 

optiona 

lului 

Grup 

tinta*  

(clasa/nivel 

de 

învatamant

) 

Aria 

curriculara 

Durata Nr ore 

saptaman

a 

Numele 

profesorilor 

propunatori 

1 „Lectura ca 

abilitate de 

viață ” 

aprofund

are 

Gimnazial Limbă și 

comunicare 

1 an 1h/sapt prof. Morie 

Anamaria 

2 „Le français 

par le théâtre” 

(Franceza prin 

teatru) 

extindere Clasa a VI-a  Limbă și 

comunicare 

1 an 1h/sapt prof. Bucur 

Mădălina 

3 „Le français 

avec Alex et 

Zoé ” 

(Franceza cu 

Alex și Zoe) 

Opțional 

ca 

disciplin

ă nouă 

Clasa a V -a Limba si 

comunicare 

1 an 1h/sapt prof. Călugăru 

Liliana 

4 Matematică și 

performanță 

aprofund

are 

Clasa a 

VIII-a 

Matematică  1 an 1h/sapt prof. Popescu 

Adrian 

5 „Educatie 

pentru 

sănătate”  

 

extindere Gimnazial  Biologie  1 an 1h/sapt prof. Durbacea 

Rodica 

prof. Petcu 

Adriana 

6 „Minte 

sănătoasă în 

corp sănătos ” 

aprofund

are 

Gimnazial  Ed. fizică și 

sport 

1 an 1h/sapt prof. Sulea Vasile 

Alin 

prof. Criciotoiu 

Narcis 

7 „Calculatorul, 

prietenul meu” 

extindere Gimnazial  Informatică și 

TIC 

1 an 1h/sapt prof. Gîrdu-

Constantin 

Cristinel 

8 „Decizia e a 

mea! ” 

extindere Gimnazial Om și societate 1 an 1h/sapt Consilier, Iriza 

Claudia 

 

 



PERFORMANŢELE EXTRAŞCOLARE 
 

 

 Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la nivelul 

clasei şi la nivelul unităţii de învăţământ;

 Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul operaţional/ 

planul managerial şi cu oferta educaţională a şcolii.

 Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

desfăşurate cu elevii către toţi factorii interesaţi (cadre didactice, părinţi, elevi), în toate 

etapele derulării acestora.

 

 Popularizarea rezultatelor extracurriculare şi extraşcolare ale elevilor de ciclul primar, 

în interiorul şcolii şi în comunitate, prin mijloace tradiţionale şi/ sau moderne.

 Stabilirea unei strategii de popularizare a activităţilor extracurriculare în rândul 

personalului şcolii, al elevilor, al părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi şi

în acord cu structura etnică a populaţiei şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru 

diversitate. 

 Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra 

participanţilor şi în comunitate.

6. Dovezile: 

 Planul managerial al activităţilor extracurriculare

 Articole în presă/revista școlii

 Afişaj în unitate

 CD-uri de prezentare

 Diplome, medalii, trofee, fotografii

 Existenţa înregistrării rezultatelor la activităţile extracurriculare, la nivelul claselor 

primare şi la nivelul şcolii.

 Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor 

şi în comunitate.

 Documente de evidenţă internă (procese verbale, rapoarte de activitate, scrisori de 

mulţumire, etc.)

 Observaţiile vizitei în şcoală (panouri cu lucrările şi creaţiile elevilor)

 Instrumente de promovare a ofertei educaţionale (afişe, pliante, şi site-ul școlii, 

facebook, etc.)

 Portofoliile profesionale ale cadrelor didactice.



 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

 structura organizatorică a comisiei este corespunzătoare;

 comunicarea este fructuoasă pe toate planurile, cu toate compartimentele   

educaționale;

 Existența unei oferte de discipline și ore opționale care să asigure facilitarea dezvoltării 

de competențe de comunicare și din aria socio-umană, precum și pregătirea  temeinică 

pentru examenele naționale;

 Ore suplimentare pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri și 

olimpiade școlare, dar si pentru Examenele Nationale, ore remediale în cadrul 

proiectului Pilot Școală după școală;

 Existența unor parteneriate cu diverse instituții care facilitează dezvoltarea de 

competențe cu accent pe integrarea în societate.

 Gestionarea eficientă a resurselor alocate;

 Colaborarea eficientă cu partenerii sociali– sindicate.

 Încadrarea cu personal didactic calificat;

 Existenta avizelor sanitare si ISU;

 Existența unor spații recent renovate pentru săli de clasă, luminoase, cu asigurarea unui 

regim termic de confort, dar și a modernizării școlii prin care s-au imbunatatit conditiile 

de desfasurare a procesului instructiv-educativ.

 Nivelul ridicat de siguranță în școală prin existența unui sistem de supraveghere video;

 Existenta unui spatiu recent amenajat pentru cadrele didactice, sala profesorala recent 

amenajata;

 Existenta unui site imbunatatit al școlii si a paginii de facebook ca modalitati de 

promovare a imaginii si realizarilor școlii;

 Atât elevii, cât și părinții se arată receptivi față de programele și proiectele 

implementate la nivel de școală 

 Obiectivele propuse sunt în conformitate cu nevoile de formare ale cadrelor 

didactice și răspund nevoilor școlii și ale colectivului de elevi; 

 

PUNCTE SLABE 
 Interesul redus față de formarea în domeniul managementului educațional și 

implicarea în actul managerial. 

 



 Adaptarea metodelor și instrumentelor aplicate de profesor la oră, prin adaptarea lor cu 

nivelul clasei; 

 Atragerea și implicare elevilor în procesul educațional. 

 Lipsa unui CDI la standarde moderne. 

 

AMENINȚĂRI 

 Împiedicarea dezvoltării competențelor digitale datorită uzurii morale a sistemelor 

actuale; 

 Focalizarea doar pe anumite parteneriate, cu neglijarea unor posibili parteneri de 

viitor. 

 Legislaţie incoerentă şi deficitară; 

 Interesul scăzut a unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a 

documentelor de strategie educaţională, privind asigurarea calităţii în educaţie şi a 

descentralizării sistemului educational. 

 Lipsa receptivității unor părinți ; 

 Lipsa receptivității și neimplicarea elevilor în activitățile propuse. 

 Monopolizarea ofertei educaționale de către discipline opționale devenite clasice, 

obișnuite pentru a suplimenta carențele de timp la disciplinele obligatorii. 

 Închiderea perspectivei asupra CDȘ prin păstrarea a ceea ce propune doar profesorul 

(acestea datorate lipsei de mijloace materiale, de spații, de parteneriate). 

OPORTUNITĂȚI 

 Disponibilitatea autoritatilor locale de a se implica in viața scolii ;  

➢ Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;  

➢ Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;  

➢ Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională;  

     ➢ Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri 

 

 

7. Concluzii 

Activitatea Comisiei pentru curriculum s–a desfășurat în acest an școlar într–un mod 

corespunzător. Obiectivele au fost realizate ritmic, în acord cu legislația în vigoare, cu planul 



managerial stabilit la începutul perioadei. Membrii comisiei s–au dovedit receptivi, depunând 

eforturi adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor și pentru obținerea unor cât mai bune rezultate. 

Se anexează prezentului raport, rapoartele depuse și înregistrate de către responsabilii de 

catedră după cum urmează:  

- Catedra claselor pregătitoare -  Raport nr. 4325/12.08.2022 

- Catedra claselor I -  Raport nr. 4326/12.08.2022 

- Catedra claselor a II-a  -  Raport nr. 4271/11.08.2022 

- Catedra claselor a III-a  -  Raport nr. 4300/12.08.2022 

- Catedra claselor a IV-a  -  Raport nr. 4327/12.08.2022 

- Catedra Limba si literatura romană -  Raport nr. 4253/09.08.2022 

- Catedra Limbi moderne -  Raport nr. 4113/05.08.2022 

- Catedra Matematică -  Raport nr. 4317/12.08.2022 

- Catedra Biologie -  Raport nr. 4285/12.08.2022 

- Catedra Fizică – Chimie -  Raport nr. 4014/12.07.2022 

- Catedra Istorie-Geografie -  Raport nr. 4129/08.08.2022 

- Catedra Arte -  Raport nr.4324/12.08.2022 

- Catedra Religie-  Raport nr. 4311/12.08.2022 

- Catedra Educație fizică și sport -  Raport nr. 4269/11.08.2022 

- Catedra Informatică și tehnologii - -  Raport nr. 4318/12.08.2022 

 
 

RESPONSABIL COMISIE DE CURRICULUM, 

Director adjunct, prof. Călugăru Liliana 



 
 

 

Raport privind activitatea de formare și perfecționare  a personalului didactic din unitatea 

școlară  

anul școlar 2021-2022 

 

 

1. Câte cadre didactice din instituția dvs. au participat în anul școlar în curs la programe de formare?  

a. furnizate de Casa Corpului Didactic Gorj  

 

Denumirea 

programului de 

formare 

Locul de 

desfăşurare 

Nr. 

participanţi 

Impact asupra activităţii 

didactice 

Instrumente online de 

predare evaluare 

online 2  

Managementul eficient 

al utilizarii Resurselor 

Educationale Deschise 

la disciplina Religie 

online 1 formarea  deprinderilor de învăţare 

pe tot parcursul vieţii   pentru 

reuşita socială şi personală. 

Performanță prin team-

building – jocurile și 

rolul lor în consolidarea 

echipei  

online 1 formarea  deprinderilor de învăţare 

pe tot parcursul vieţii   pentru 

reuşita socială şi personală. 

Activitățile 

extracurriculare - 

alternativă în instruirea 

și educarea elevilor 

online 1 formarea  deprinderilor de învăţare 

pe tot parcursul vieţii   pentru 

reuşita socială şi personală. 

Educaţia parentală în 

contextul promovării 

parteneriatului şcoală–

familie 

online 1 formarea  deprinderilor de învăţare 

pe tot parcursul vieţii   pentru 

reuşita socială şi personală. 

 

Metode activ-

participative centrate 

pe nevoile elevilor 

online 1 formarea  deprinderilor de învăţare 

pe tot parcursul vieţii   pentru 

reuşita socială şi personală. 

Educație antidrog online 1 formarea şi exersarea deprinderilor   

pentru asigurarea sănătății în 

contextul actual 

 

b. alţi furnizori de formare  

 

Denumirea 

programului de 

formare 

Furnizorul Locul de 

desfăşurare 

Nr. 

participanţ

i 

Impact asupra 

activităţii didactice 

ADS- un nou incepu ISJ Gorj 

ROMFRA 

On-line 7 -creșterea calității 

actului de predare-

învățare cu consecințe 

directe asupra 

nivelului de 

cunoștințe al elevilor 

și formării 

competențelor 

profesionale 

Curs CNPEE - 

evaluator national 

Ministerul 

Educație 

On-line 2 -evaluarea unitară la 

nivel național 



 
 

LEADERSHIP ȘI 

MANAGEMENT 

ÎN 

ORGANIZAȚIILE 

ȘCOLARE 

ASOCIAȚIA 

PROEURO-

CONS  

On-line 2 Dezvoltarea 

abilităților 

manageriale în  

sistemul educațional 

Reconversie  Universitatea din 

Petroșani 

online 1 -dezvoltarea 

competențelor 

profesionale 

 

 

 

 

 

 

2. Enumerați activitățile de metodice, științifice și culturale desfășurate la nivelul unității de 

învățământ, care vizează dezvoltarea profesională: 

 

Denumirea activităţii Nr. 

participanţi 

Impact asupra activității 

didactice 

 

 

Publicații 

14 -schimb de bune practici și 

dezvoltarea metodelor de lucru 

Diseminare Proiecte 55 -îmbunătățirea activității 

didactice prin implementarea la 

clasă a metodelor și mijloacelor  

de predare-învățare-evaluare din  

țările vizitate în proiectul 

Erasmus 

 

 

 

 

 

3. Cum ați realizat monitorizarea impactului produs de programele de formare la nivelul 

instituției? 

Monitorizarea impactului produs de programele  de formare la nivelul instituției s-a realizat prin 

diseminare, chestionare sau vizualizare de materiale pe site-uri. 

 

Întocmit, 

Responsabil cu dezvoltarea profesională 

Prof. Morie Anamaria Neli 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RAPORT ASUPRA ACTIVITAŢII EDUCATIVE DESFĂȘURATE  ÎN  ANUL  

ȘCOLAR 2021 – 2022 

Anul școlar 2021-2022 a fost ca și în anul precedent un an al schimbărilor, al adaptării atât al 

elevilor cât și a profesorilor la noile cerințe educaționale, al perseverenței, empatiei și creativității. 

Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu, și-a propus să desfăşoare, cu participarea şi 

implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi 

programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât 

posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie. 

Comisia metodică Proiecte și programe educative şi-a desfăşurat activitatea în conformitate 

cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

de siguranță impuse de starea de pandemie. Întreaga activitatea de coordonare a proiectelor și 

programelor educative a urmărit în principal creșterea prestigiului și calității activității școlii noastre 

prin acțiunile desfășurate cu elevii și profesorii, prin formele de parteneriat cu inspectoratul școlar și 

cu reprezentanții comunității locale. Prin urmare, în anul școlar 2021-2022, activitatea Comisiei şi-a 

propus drept prioritate o mai mare atenţie acordată creşterii standardelor de performanţă, 

redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact, 

modului în care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, privită şi 

din latura non-formală şi informală. Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore 

propuse, precum şi în planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de 

ultimele publicaţii în domeniu, de interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile 

de formare profesională ale elevilor noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul educaţional al 

şcolii româneşti contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi 

ca produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea “educabililor” în membri activi şi responsabili ai 

comunităţii în care trăiesc şi îşi desfășoară activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii 

europene.  

Prin punerea în practică a proiectului managerial al școlii pe anul școlar 2021-2022 s-a reușit 

realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și extracurriculare. S-a avut în vedere ca 

activitatea curriculară de la clasă să nu fie perturbată de activitățile extracuriculare și extrașcolare, 

încercând în acest fel, ca raportul dintre aceste activități educative să fie în favoarea activităților de la 

clasă. În cadrul fiecărui demers au fost proiectate activități reprezentative pentru realizarea 

obiectivelor. 

Activităţile educative desfăşurate au fost în număr mare la fiecare comisie aflată în subordine 

şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera 

Educaţiei pentru sănătate, Educației religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru 

receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei 

civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecarui elev), Educaţiei 

ecologice etc.  



 
 

La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ, au fost 

realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative: planul managerial al consilierului 

educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării 

acestor activităţi. S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programele de 

activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face 

evaluarea/feedback-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii 

şi în consonanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie.  

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

diriginţi dar și ținând cont de limitările impuse de pandemia de coronavirus.  

În ambele semestre profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul 

educativ şi cu elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând activităţi educative, incitante şi cu 

un impact educaţional deosebit. Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de învăţare şi proiectele 

didactice au fost realizate în conformitate cu Programa şcolară de Consiliere şi orientare şi 

Curriculumul Naţional și au fost predate la timp. La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, am 

folosit materiale specifice şi auxiliare pentru eficientizarea procesului educativ (filme educative, 

prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, fişe, materiale audio, video, etc.). De asemenea, prin invitaţii 

aduşi în faţa elevilor, am încercat să le ofer modele umane demne de urmat, de la care să poată prelua 

nu doar informaţii, ci şi atitudini superioare, care să le modeleze armonios caracterul. Elevii au fost în 

permanenţă antrenaţi în procesul educativ, stimulaţi şi evaluaţi corespunzător, prin raportare la noile 

prevederi metodologice.  

Cu elevii s-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant informaţi cu 

privire la organizarea acestor activităţi, i-am antrenat în cadrul lor, iar un punct forte îl reprezintă 

colaborarea fructuoasă şi deosebit de armonioasă cu elevii reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al 

Elevilor, pe care i-am avut permanent colaboratori şi alături de care am iniţiat activităţile educative, 

venind, astfel, în folosul elevilor din întreaga şcoală. 

 Activitatea educativă din anul şcolar 2021-2022 a fost centrată pe formarea la elevi a unor 

atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. Misiunea noastră 

conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: 

OBIECTIVE STRATEGICE: 

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a 

procesului instructiv – educativ; 

2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia; 

3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare 

personală; 

4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 

5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri 

de educaţie complementară; 



 
 

6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare 

internaţională;  

7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi 

reducetea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism; 

8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi 

evaluarea impactului acesteia în comunitate; 

10. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea 

responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ. 

La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ, au fost realizate 

documentele specifice de planificare a activităţii educative: Planul managerial al consilierului educativ, 

Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, în 

elaborarea acestora avându-se în vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale diriginților 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 cadrelor didactice și diriginților în activităţi educative extraşcolare  

(spectacole, concursuri, proiecte, 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; 

-  responsabilizarea Consiliului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii.  

- colaborarea cu partenerii educaționali de la nivel local sau național care vin în spijinul cadrelor 

didactice diriginți în cadrul activităților educative care vizează orientarea școlară și 

profesională sau educația pentru o viață sănătoasă din punct de vedere fizic, mintal, precum și 

parteneriate cu instituții culturale sau spirituale.   

 Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de învăţare şi proiectele didactice au fost 

realizate în conformitate cu Programa şcolară de Consiliere şi orientare şi Curriculumul Naţional și au 

fost predate la timp.  

 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. 

S-au desfășurat ședintele cu părinții, pe clase, în care s-au  prelucrat regulamentele școlare (cel general 

și cel de ordine interioară).   



 
 

 La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, s-au folosit materiale specifice şi auxiliare pentru 

eficientizarea procesului educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, fişe, 

materiale audio, video, etc.). De asemenea, prin invitaţii aduşi în faţa elevilor, am încercat să le oferim 

modele umane demne de urmat, de la care să poată prelua nu doar informaţii, ci şi atitudini superioare, 

care să le modeleze armonios caracterul.  

 

1. Activitatea Consiliului Elevilor 

 

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

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

şcolar 2021-2022. Pentru aceasta s-au organizat alegeri în urma cărora au fost aleși : președintele, 

eleva Nițică Daria – VIII D, vicepreședinți, elevul  Brâncuș Albert– V D și elevul Vulpe Vlad – VIII 

B și secretar, eleva Gruescu Ana-Maria – VII B.   

Cu ocazia acestei adunări generale, Consiliul Elevilor a adoptat o serie de măsuri care vizează 

îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină.   

Pentru acest lucru BCE 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 

primul semestru activitatea Consiliului Elevilor s-a desfășurat în limitele condițiilor impuse de 

pandemia de coronavirus.  

Totuși au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei, în sistem online,  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.  

Consiliul elevilor a fost implicat în organizarea și desfășurarea mai multor activități educative 

desfășurate în cadrul școlii precum și în atragerea cât mai multor elevi în aceste activităţi extraşcolare 

creative. 

 Printre activitățile CSE desfășurate în semestrul I enumerăm: 

- ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI 

- ZIUA NAȚIONALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI 

- ȘCOALA NOASTRĂ, MÂNDRIA NOASTRĂ 

- ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

- ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI 

- ZIUA POETULUI NAŢIONAL MIHAI EMINESCU 

- UȘI ÎNCHISE VIOLENȚEI 

- SĂPTĂMÂNA TOLERANȚEI ȘI INTEGRĂRII 

În semestrul II activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ bună. Consiliul elevilor a fost 

implicat în organizarea și desfășurarea mai multor activități educative desfășurate în cadrul școlii.  

Printre activitățile CSE desfășurate în semestrul II enumerăm: 



 
 

- 24 IANUARIE, UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 

- UNIVERSUL SPRE INFINIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” 

- ZIUA NAȚIONALĂ A PORTULUI TRADIȚIONAL 

- 9 MAI- ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ 

- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI/BALUL BOBOCILOR 

 

2. Activități extracurriculare 

 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, au fost desfășurate o serie de activități extracurriculare la 

nivelul Școlii Gimnaziale „Sf. Nicolae” Târgu-Jiu. Responsabilii activităților extracurriculare au fost 

toți diriginții și învățătorii claselor pregătitoare -VIII. A fost întocmită și respectată planificarea acestor 

activități, potrivit standardelor actuale privind conceperea și desfășurarea activităților de către fiecare 

dirginte și învățător, în parte. Pentru fiecare activitate propusă și desfășurată de cadrele didactice 

responsabile, a fost încheiat câte un proces-verbal, alături de fișa activității. Au fost centralizate 

procesele verbale ale fiecăreia dintre activitățile desfășurate, fiind avizate de către conducerea unității 

școlare și înregistrate de către secretariatul acesteia.    

Activitățile propuse și desfășurate au fost realizate, în cea mai mare parte, în parteneriat cu diverse 

instituții ale statului, așa cum sunt: Primăria Municipiului Târgu Jiu, IPJ Gorj, ISU Gorj, Teatrul 

Dramatic Elvira Godeanu, Centrul de copii cu handicap, S.O.S. Copiii Gorjului, Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Tg.Jiu, Centrul de Îngrijire ”Iasomia”, Asociația ”Copiii noștri de pretutindeni”, 

CJRAE Gorj, Asociația Opportunity Club, Asociația Arca Lex, Asociația Națională a Cadrelor 

Militare în Rezervă și Retragere-Filiala Gorj, Grl. Ioan Culcer etc.  

 S-a insistat pe promovarea unor activități menite să dezvolte la elevii capacități și deprinderi 

moral-civice, de într-ajutorare, ecologice si de dezvoltare a simțului estetic si creativ.  

 Printre cele mai importante activități desfășurate la nivelul școlii amintim: 

Din activitățile noastre: 

ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI! 

 



 
 

 
 

 

ZIUA LIMBILOR EUROPENE ”VORBIM DIFERIT, SUNTEM LA FEL!” 

 
ZIUA NAȚIONALĂ DE COMEMORARE A VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI 

 
 

ZIUA ARMATEI ROMÂNE 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS DAY 

 
 

 

 

SĂPTĂMÂNA TOLERANȚEI ȘI INTEGRĂRII 

 



 
 

 
ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

 

 
 

ȘCOALA NOASTRĂ, MÂNDRIA NOASTRĂ! 

 



 
 

       
UȘI ÎNCHISE VIOLENȚEI 

 
 

 

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI 

 
ZIUA POETULUI NAȚIONAL MIHAI EMINESCU 



 
 

 
 

 

24 IANUARIE, UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 

 

 
 

UNIVERSUL SPRE INFINIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPRENĂ 

  
ZIUA NAȚIONALĂ A PORTULUI TRADIȚIONAL 

 



 
 

 
 

9 MAI, ZI CU TRIPLĂ SEMNIFICAȚIE ISTORICĂ 

 

 
  

O EUROPĂ VERDE 



 
 

 
 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI 

 

 
 

3. Concursuri școlare  

În anul școlar 2021-2022, elevii Școlii Gimnaziale ”Sfântul Nicolae” Tg-Jiu de la clasele 

pregătitoare până la clasele a VIII-a au participat la diverse concursuri școlare, organizate la nivel 

local, județean și național, o parte în sistem online, momentele trăite de elevi și de către cadrele 

didactice fiind speciale datorită rezultatelor deosebite (numărul premiilor și mențiunilor fiind mare). 

Dintre concursurile școlare la care au participat elevii noștri, menționăm: Olimpiada de Fizică- etapa 

națională, Olimpiada de Limba și Literatura Română- etapa națională, Olimpiada de Limba Franceză- 

etapa națională, Olimpiada de Cultură și Spiritualitate- etapa națională, Olimpiada de Limba Latină- 

etapa națională, Olimpiada Națională a Sportului Școlar (Badminton)- etapa națională, Comper, 

Concursul Național de Istorie ”Nicolae Iorga”, Concursul Național de Istorie ”Historia Magistra 

Vitae”, Concursul județean de matematică cu participare națională ”Memorial Marcel Romanescu”, 

Concursul județean de limba engleză ”On stage! Kids contest”, Concursul Național ”Pearson English 

Competițion”, Euro Quiz 2022, ”Micii exploratori”- Istorie, etc. 

Cadrele didactice și-au concentrat activitatea pe: 

 identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea într-o mai mare 

măsură a strategiilor de lucru la cerințele colectivelor de elevi; 

 obtinerea unor rezultate cât mai bune la concursuri școlare și la Evaluarea Națională;  

 sporirea interesului elevilor pentru  diferitele discipline  studiate la clasă prin  participarea la diferite 

activitati, parteneriate, proiecte si concursuri în cadrul școlii, la  nivel local, județean și național. 



 
 

În anul școlar 2021–2022 la Școala Gimnazială  „Sfântul Nicolae” din Târgu Jiu s-au desfășurat 

și activități de tipul : 

 Activități de educație pentru sănătate  

                 Un program al activităților sanitare ca activităţi educative în cadrul cărora noţiunile 

teoretice să se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii  îmbinând activităţi specifice 

unor domenii diverse, prin abordare interdisciplinară, a fost propus și în acest an la nivelul școlii. 

Activitățile realizate în acest sens au fost: Primul ajutor, Dințișorii mei curați,  Un stil de Viață 

sănătos, Starea de sănătate/boala, Accidente, violențe, abuz, valori umanitare, activități de 

combatere și prevenire a consumului de substanțe interzise. 

 Activități de educație ecologică: 

 Prin intermediul proiectului O Europă Verde s-a urmărit valorificarea potențialului artistic al 

elevilor, formarea unor deprinderi și atitudini de îngrijire și ocrotire a mediului, înțelegerea importanței 

reciclării. Proiectul s-a derulat în colaborare cu următorii parteneri: I.S.J. Gorj; Serviciul Județean de 

Gestionare a  Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, Asociația de Părinți a Sc. Gen. „Sf. 

Nicolae”. 

 Activitățile de educație rutieră au avut următoarele teme : 

- Recunoaşterea particularităţilor traficului rutier; 

- Tipuri de comportamente în contexte rutiere; 

- Reguli minimale de circulaţie în calitate de pieton;  

- Semne de circulaţie destinate pietonilor; 

- Identificarea riscului rutier – limitele fizice şi psihice ale vârstei 

 Activitățile de prevenire a bullyingului au avut următoarele teme: 

- Definirea bullyingului și a cyberbullyingului 

- Originea comportamentului de tip bulliyng 

- Consecințele bullyingului 

- Recomandări practice pentru intervenția în situații de bullying 

 Măsuri de sprijin pentru copiii cu părinții în străinătate și cu stare materială precară 

A fost acordat sprijin în pregătirea lecțiilor, temelor, precum și consiliere pentru copiii cu 

părinții plecați în străinătate. De asemenea cu sprijinul comisiei SNAC elevii cu situație materială 

precară, dintre care unii elevi cu părinții plecați în străinătate, au primit alimente, dulciuri. Activitatea 

a fost coordonată de responsabilul SNAC al școlii, profesor Laurențiu Gridan. 

Așadar, procesul instructiv-educativ desfăşurat a fost de calitate, lucru care s-a reflectat în 

rezultatele obţinute de elevi sub îndrumarea cadrelor didactice. 

 

                                                                              

 Întocmit,  

Consilier educativ, prof. Marcoci Elena-Roxana 

 



 
 

Tabel sinoptic cu 

proiectele și parteneriatele derulate  

în anul școlar 2021-2022 
 Nr 

Crt 

Denumire 

parteneriat 

/proiect 

Nr. Înregis 

trare 

Instituții 

partenere 

Coordonator la 

nivelul instituției 

Rezultate obținute 

P
R

O
IE

C
T

E
 Ș

I 
P

A
R

T
E

N
E

R
IA

T
E

 L
A

 N
IV

E
L

 L
O

C
A

L
 

1 „Săptămâna 

meseriilor” 

1005/ 

9.03.2022 

Colegiul Tehnic 

„General 

Gheorghe 

Magheru” Târgu 

Jiu 

Prof. Popescu 

Adrian 

Dezvoltarea 

capacității de 

dezvoltare a carierei 

2 „Alege 

Smart” 

2732/ 

19/05.2022 

Liceul 

Tehnologic 

„Henri Coandă” 

Prof. Sulea vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, Prof. Badea 

Livia,  

Prof. Bucur 

Mădălina, prof. 

Popescu Adrian, 

prof. Ionescu Fimița, 

prof. Arsu Cristina,  

Prof. Gîrdu 

Cristinel, Prof. 

Lumezeanu Simona. 

Orientarea și 

consilierea 

profesională în 

vederea sprijinirii 

elevilor în 

planificarea carierei 

și dezvoltarea lor 

profesională în 

acord cu cerințele 

pieței și alternativele 

zonei. 

3 „9 Mai – 

Ziua 

Independenț

ei, Ziua 

Victoriei, 

Ziua 

Europei” 

2279/ 

09.05.2022 

ANCMRR – 

Filiala Gorj, 

Asociația Arca 

Lex. 

Prof. Sulea vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Marcoci Roxana. 

Cultivarea 

sentimentului 

patriotic, 

îmbogățirea 

orizontului cultural,  

stimularea 

creativității artistice 

a elevilor. 

4 „Primul 

Ajutor – 

Primii Pași” 

1768/ 

06.04.2022 

Asociația 

Opportunity Club 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Marcoci Roxana, 

prof. Durbăcea 

Rodica, prof. Petcu 

Adriana, prof. 

Giorgi Victoria, 

prof. Arsenie 

Cornel. 

Formarea abilităților 

de acordare a 

primului ajutor în 

situații de urgență, 

participarea 

comunității locale la 

activitatea școlii și a 

grădiniței. 

5 Contract de 

parteneriat 

1136/ 

18.03.2022 

Grădinița 

„Priki’n dell” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. înv. 

Primar Șurcă 

Adriana 

Adaptarea viitorilor 

școlari de clasa 

pregătitoare la viața 

școlară, 

6 „Cu pași 

vioi spre 

școală” 

1034/ 

10.03.2022 

Grădinița cu P.P. 

„C-tin Brâncuși” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Marcoci Roxana 

Intregarea copiilor 

preșcolari în 

activitatea școlară. 

7 Parteneriat 

educațional 

pentru 

dezvoltare 

socio-

emoțională 

5771/ 

08.11.2021 

I.S.J. Gorj, Liceul 

„G-he Tătărăscu” 

Rovinari, Șc. 

Gimn. „C-tin 

Săvoiu” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. Bucur 

Mădălina, consilier 

Iriza Claudia 

Dezvoltarea 

încrederii în forțele 

proprii, 

conștientizarea 

emoțiilor, 

îmbunătățirea 

abilităților de 

relaționare. 



 
 

8 „În lumea 

cărților” 

525/ 

07.02.2022 

Șc. Gimn. 

„Voievod 

Litovoi”, 

Asociația de 

Părinți a Sc. Gen. 

„Sf. Nicolae” 

Prof. Morie 

Anamaria Neli, prof. 

Gridan Laurențiu, 

prof. Călugăru 

Dumitru, prof. 

Călugăru Liliana, 

prof. Marcoci 

Roxana, prof. înv. 

primar Canavea 

Nicoleta, prof. înv. 

primar Cucăilă 

Mădălina, 

bibliotecar Stângă 

Georgiana 

Familiarizarea 

elevilor cu diferite 

tipuri de scriere, 

dezvoltarea 

potențialului 

creative, 

promovarea 

valorilor naționale în 

context European. 

9 Parteneriat 

educațional 

5916/ 

25.11.2021 

Biblioteca 

Județeană 

„Christian Tell”, 

Europe Direct 

Prof. Sulea  Vasile 

Alin, 

prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Vîlceanu Gina, prof. 

Petcu Adriana 

Dezvoltarea 

abilităților și 

competențelor 

culturale și 

antreprenoriale ale 

elevilor prin metode 

non-formale. 

10 Ziua 

Armatei 

Române 

5470/ 

21.10.2021 

ANCMRR – 

Filiala Gorj, 

Asociația Arca 

Lex. 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Marcoci Roxana, 

prof. Popa Luminița 

Cunoașterea și 

respectarea valorilor 

fundamentale ale 

istoriei naționale. 

11 Secretariatu

l, parte din 

școala 

noastră 

5428/ 

19/10.2021 

Compartimentul 

Secretariat al Șc. 

Gimn. „Sf. 

Nicolae” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Marcoci Roxana, 

prof. Popa Luminița, 

prof. Bucur 

Mădălina, prof. 

Huică Mihaela 

Înțelegerea rolului și 

importanței 

secretariatului. 

12 Acord de 

parteneriat 

5889/ 

22.11.2021 

Asociația „Copiii 

noștri de 

pretutindeni” 

Prof. înv. primar 

Mihu Mihaela 

Cunoașterea și 

respectarea dreptului 

persoanei de a trăi în 

siguranță, educarea 

elevilor în spiritual 

toleranței. 

JU
D

E
Ț

E
A

N
 

13 „O Europă 

verde” 

7593/ 

01.04.2022 

I.S.J. Gorj; 

Serviciul 

Județean de 

Gestionare a  

Deșeurilor și a 

Activităților de 

Salubrizare Gorj, 

Asociația de 

Părinți a Sc. Gen. 

„Sf. Nicolae” 

Prof. Sulea  Vasile 

Alin 

Prof. Călugăru 

Liliana, prof. Gridan 

Laurențiu, prof. înv. 

primar Viezure 

Luminița, prof. înv. 

Primar Tarcău 

Camelia. 

Valorificarea 

potențialului artistic 

al elevilor, formarea 

unor deprinderi și 

atitudini de îngrijire 

și ocrotire a 

mediului, 

înțelegerea 

importanței 

reciclării. 

14 „O Șansă la 

Educație” 

4258/ 

19.10.2017 

I.S.J. Gorj, Liceul 

Energetic Tg. Jiu, 

Șc. Gimn. 

„Pompiliu 

Marcea”, Șc. 

Gimn. „C-tin 

Brâncuși” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, Iriza 

Claudia, prof. Arsu 

Cristina, prof. 

Popescu Adrian, 

prof. Morie 

Anamaria 

Conștientizarea 

importanței alegerii 

parcursului 

profesional. 



 
 

15 „Oglinda 

Sufletului 

Meu” 

2236/ 

06.05.2022 

I.S.J. Gorj, Șc. 

Gimn. „Al. 

Ștefulescu”, Șc. 

Gimn. Ceauru, 

Șc. Gimn. 

Lihulești, 

Colegiul Tehnic 

„G-ral Gh. 

Magheru” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Popescu Adrian. 

Prof. Gridan 

Laurențiu. 

Cultivarea 

capacităților și 

aptitudinilor de 

muncă, formarea 

deprinderilor de 

viață cotidiană. 

16 „Și tu poți 

merge la 

școală” 

2235/ 

06.05/2022 

I.S.J. Gorj, Șc. 

Gimn. „Al. 

Ștefulescu”, Șc. 

Gimn. Ceauru, 

Șc. Gimn. 

Lihulești, 

Colegiul Tehnic 

„G-ral Gh. 

Magheru” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Popescu Adrian. 

Prof. Gridan 

Laurențiu. 

Integrarea socială pe 

termen lung a 

tinerilor, 

conștientizarea 

importanței 

educației în 

formarea 

personalității 

elevilor. 

17 „Doi 

parteneri, 

același 

scop: 

educarea 

copilului” 

2237/ 

06.05.2022 

I.S.J. Gorj, Șc. 

Gimn. „Al. 

Ștefulescu”, Șc. 

Gimn. Ceauru, 

Șc. Gimn. 

Lihulești, 

Colegiul Tehnic 

„G-ral Gh. 

Magheru 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Popescu Adrian. 

Prof. Gridan 

Laurențiu. 

 Consilierea 

părinților privind 

cunoașterea 

propiilor copii și 

aplicarea unor 

strategii 

educaționale 

corecte, atât în 

cadrul familial, cât și 

în instituția de 

învățământ. 

18 „Un pas 

spre liceu – 

un pas spre 

viitorul 

meu” 

1513/ 

28.03.2022 

I.S.J. Gorj, 

Colegiul Național 

„Ec. Teodoroiu”, 

Colegiul Național 

„Tudor 

Vladimirescu”, 

Colegiul Național 

„Spiru Haret”, 

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe 

Magheru”, 

Colegiul 

Economic „Virgil 

Madgearu”, 

Liceul Tehnic 

„Henri Coandă”, 

Liceul Energetic 

Tg-Jiu, 

C.J.R.A.E. Gorj, 

Asociația de 

Părinți a Sc. Gen. 

„Sf. Nicolae”. 

Prof. Călugăru 

Liliana 
Consilierea elevilor 

privind 

autocunoașterea, 

educarea lor în 

vederea alegerii 

carierei, informarea 

școlară și 

profesională a 

acestora. 

 

19 „Culorile 

primăverii” 

1569/ 

30.03.2022 

I.S.J. Gorj, Șc. 

Gimn. Nr. 1 

Bumbești Jiu, Șc. 

Gimn. Sâmbotin, 

Șc. Gimn. 

Mușetești, Liceul 

cu Program 

Sportiv Tg-Jiu, 

Șc. Gimn. 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Criciotoiu Narcis, 

prof. Istratie Liliana. 

Cultivarea 

sentimentelor de 

dragoste pentru 

natură, dezvoltarea 

sensibilității 

elevilor. 



 
 

Bumbești Jiu, Șc. 

Gimn. Cărpiniș-

Crasna 

20 „La 

Francophon

ie” 

851/ 

21.02.2022  

Șc. Gimn. „C-tin 

Săvoiu”, 

A.R.P.F. Filiala 

Gorj, Asociația 

Părinților Școlii 

Generale „Sf. 

Nicolae” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. Bucur 

Mădălina. Prof. 

Gridan Laurențiu, 

prof. Morie 

Anamaria Neli. Prof. 

Marcoci Roxana. 

Creșterea interesului 

fată de lb. franceză, 

formarea 

sentimentului de 

apreciere față de 

valorile 

francofoniei, 

folosirea 

aptitudinilor 

artistice. 

21 „Sărbătorim 

Femeia – 

Ziua 

Internaționa

lă a femeii” 

590/ 

14.02.2022 

Șc. Gimn. Nr 1 

Telești, Șc. Gimn. 

„C-tin Brâncuși”, 

Șc. Gimn. 

„Pompiliu 

Marcea”, Șc. 

Gen. „Ion 

Grigoroiu” 

Lelești, Șc. Gimn. 

Sâmbotin, 

Colegiul Național 

„Spiru Haret” Tg. 

Jiu 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Marcoci Roxana, 

prof. Gridan 

Laurențiu, prof. 

Cucăilă Ciulică 

Mădălina, Prof. 

Canavea Nicoleta, 

prof. Predescu 

Ciurea Carmen, 

prof. Istratie Liliana, 

prof. Viezure 

Luminița, prof. 

Andrei Camelia, 

prof. Militaru 

Daniela 

Încurajarea și 

promovarea pasiunii 

elevilor, promovarea 

celor pasionați de 

scriere. 

22 Universul 

spre Infinit 

– C-tin 

Brâncuși 

491/ 

03.02.2022 

I.S.J. Gorj, Șc. 

Gimn. „G-ghe 

Tătărăscu”, Șc. 

Gimn. „Ec. 

Teodoroiu”, Șc. 

Gimn. „C-tin 

Brâncuși”, 

Direcția 

Județeană de 

Cultură Gorj, Șc. 

Gimn. „C-tin 

Săvoiu”, Șc. 

Gimn. „Voievod 

Litovoi”, 

Biblioteca 

județeană „Ch. 

Tell” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Călugăru Dumitru, 

prof. Gridan 

Laurențiu, prof. 

Morie Anamaria 

Neli. prof. Marcoci 

Roxana, prof. 

Gridan Laurențiu, 

prof. Arsenie 

Cornel, prof. Cucăilă 

Ciulică Mădălina, 

prof. Saman 

Romelia, prof. 

Badea Livia, prof. 

Popa Luminița, prof. 

Iordăconiu Otilia. 

Cunoașterea datelor 

biografice și 

operelor sculptorului 

C-tin Brâncuși, 

realizarea de 

desene/picture/mach

ete/eseuri prin care 

să oglindească 

capodoperele 

sculptorului. 

23 Cartea – 

leac pentru 

suflet”„ 

5552/ 

29.10.2022 

Șc. Gimn 

Cărpiniș, Șc. 

Gimn. Nr. 1 

Țicleni, Asociația 

Părinților Școlii 

Generale „Sf. 

Nicolae” 

Prof. Morie Neli Încurajarea 

exprimării libere a 

impresiilor, 

sentimentelor 

provocate de lectură, 

dezvoltarea gândirii 

critice a elevilor. 

24 Acțiuni 

promoțional

e directe 

desfășurate 

155/ 

17.01.2022 

Centrul Militar 

Județean Gorj 

Prof. Sulea  Vasile 

Alin 

 

Promovarea 

profesiei militare. 



 
 

de biroul 

informare 

recrutare 

25 Gorjul 

Istoric 

5920/ 

25.11.2021 

Muzeul Județean 

Gorj 

Prof. Giorgi 

Victoria, prof. 

Udrescu Hermina, 

prof. Marcoci 

Roxana, prof. Huică 

Mihaela, prof. Petcu 

Adriana, prof. înv. 

pr. Malacu Nicoleta 

Educarea 

caracterului copiilor 

prin sensibilizarea 

lor la valorile morale 

ale poporului român. 

26 „Suflet de 

copil” 

 

5895/ 

23.11.2021 

C.J.R.A.E. Gorj, 

D.G.A.S.P.C. 

Gorj, Șc. Gimn. 

„Voievod 

Litovoi” 

Prof. Călugăru 

Liliana, prof. Șurcă 

Adriana, prof. 

Marcoci Roxana, 

prof. Cucăilă-

Ciulică Mădălina 

Sprijin umanitar 

acordat copiilor din 

familii defavorizate, 

creșterea nivelului 

de empatie între 

copii. 

27 Stop 

violenței! 

5280/ 

08.10.2021 

C.J.R.A.E. Gorj, 

Liceul de Arte 

„C-tin Brăiloiu” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Vîlceanu Gina, prof. 

Gridan Laurențiu, 

prof. înv. primar 

Iordăconiu Otilia. 

Identificarea 

comportamentelor 

sănătoase și de risc, 

utilizarea de tehnici 

de negociere și 

rezolvare de 

conflicte. 

28 Importanța 

lecturii în 

viața 

copiilor 

5281/ 

08.10.2021 

C.C.D.Gorj, 

Liceul Teologic 

Târgu Jiu, Șc. 

Gimn. Dragotești, 

Liceul 

Tehnologic 

Tismana 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, bibliotecar 

Stângă Georgiana 

Sporirea interesului 

elevilor pentru 

lectură, 

familiarizarea 

elevilor cu mediul 

cultural. 

29 Călător pe 

munți și ape 

3357/ 

20.06.2022 

Liceul 

Tehnologic 

Bîlteni 

Prof. înv. primar 

Șurcă Adriana 

Dezvoltarea 

aptitudinilor sociale 

și cunoștințele de 

educație ecologică 

 30 Parteneriat 

educational 

pentru 

schimb de 

experiență 

5770/ 

08.11.2021 

I.S.J. Gorj, Liceul 

„G-he Tătărăscu” 

Rovinari, Șc. 

Gimn. „C-tin 

Săvoiu” 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. Bucur 

Mădălina 

Derularea unui 

schimb de 

experiență între 

elevi și profesori în 

vederea împărtășirii 

se bune practice. 

N
A

Ț
IO

N
A

L
 

31 Strategia 

Națională 

de Acțiune 

Comunitară 

5427/ 

19.10.2021 

Centrul Școlar 

pentru Educație 

Incluzivă Tg-Jiu 

Direcția Generală 

de Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului Gorj 

Prof. Gridan 

Laurențiu 

Implicarea copiilor 

cu nevoi speciale, a 

profesorilor și a 

voluntarilor în 

acțiuni comune 

(integrare socială) 

 

 

 

 

31 „Ziua 

Națională a 

Meseriilor” 

995/ 

09.03.2022 

Liceul 

Tehnologic 

„Henri Condă”, 

Sc. Gimn. „Al. 

Ștefulescu”, Șc. 

Gimn. „Ec. 

Teodoroiu”, Șc. 

Gimn. „Antonie 

Mogoș” Ceauru, 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. 

Marcoci Roxana, 

prof. Lumezeanu 

Simona Iriza 

Claudia, prof. Arsu 

Cristina, prof. 

Integrarea elevilor în 

mediul profesional 



 
 

Șc. Gimn. 

Sâmbotin, Șc. 

Gimn. Ciuperceni 

Popescu Adrian, 

prof. Badea Livia 

32 Pearson 

Competitio

n 

563/ 

09.02.2022 

Excellent English 

Education 

Prof. Sulea Vasile 

Alin, prof. Călugăru 

Liliana, prof. Arsu 

Cristina, prof. Dina 

Larisa, prof. Huică 

Mihaela, prof. 

Udrescu Hermina 

Dezvoltarea 

abilităților de 

exprimare în limba 

engleză. 

 

IN
T

E
R

N
A

Ț
IO

N
A

L
 

33  

Proiect de 

acreditare 

Erasmus+ 

pentru 

perioada 

2021-2027 

 

 

 

 

 

2021-1-

RO01-

KA120-

SCH-

000045723 

Proiect în 

implementare, 

identificarea 

partenerilor în 

curs de realizare. 

Prof. Huica Mihaela Dezvoltarea 

competențelor 

digitale pentru 

cadrele didactice și 

personalul auxiliar 

din școală; 

Formarea 

competențelor 

digitale și de 

educație pentru 

securitatea digitală 

pentru elevii. 

34 FATHER 

AND I 

Proiect 

eTwinning 

Zubeide Hanim 

Akaokulu, 

Yogunoluk 

Ilkokulu, Mehmet 

Akif Ersoy 

Irkokulu, Fatih 

Irkokulu 

Prof. înv. primar 

Scorei Eliza 

Întărirea cooperării 

școală-familie, 

creașterea 

comunicarii intra-

familie,  includerea 

părinților în procesul 

de educație-predare 

și dezvoltarea 

relației mamă-tată-

copil. 

 
Întocmit, 

Prof. Mihaela Huică 

  



 
 

Comisia pentru prevenirea si eliminarea bullying.ului, 

a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si 

promovarea interculturalitatii 

 

Raport de activitate 

An şcolar 2021-2022 

 

Prevenirea şi combaterea bullying.ului în mediul şcolar constituie o  premisă importantă pentru 

crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de 

siguranţă sub multiple aspecte. 

Implicarea şi  colaborarea strânsă între instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care se 

ocupă de educarea şi protecţia minorilor- familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc. în 

vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai 

mare faţă de lege este foarte importantă. 

La nivelui Şcolii Gimnaziale Sf. Nicolae Tg-Jiu există o permanentă preocupare pentru 

rezolvarea încă din fază incipientă  a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării 

procesului instructiv-educativ şi nu numai. 

         Reprezentanţi ai cadrelor didactice, diriginți şi elevi, au confirmat faptul că, într-un clasament al 

agresiunilor tip bullying întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia elev-

elev, reprezentate în special de bullying verbal. Majoritatea incidentelor semnalate (bullying fizic, 

încăierări, ameninţări) s-au petrecut în zonele adiacente şcolii, după încheierea programului şcolar. 

La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea  tuturor tipurilor de  

agresiuni/bullying  care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai, 

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

părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).  

 

OBIECTIVE : 

- Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

- Prevenirea şi combaterea bullying.ului fizic, verbal sau de altă natură, a actelor de coruptie 

si a discriminarii de orice natura care pot apărea în cadrul şcolii; 

- Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare ; 

- Conştientizarea existenţei problemei violenţei, a coruptiei si discriminarii în societate şi 

mediul şcolar printre elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de 

dezbatere a acestora la nivelul şcolii; 

-    Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de bullying, 

coruptie si discriminare. 

  - Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru 

identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de bullying, coruptie si discriminare, prin 

implicarea tuturor factorilor educaţionali. 

 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Cadrele didactice pun accent deosebit pentru prevenirea actelor de bullying în mediul școlar, 

prin activitățile desfășurate la orele de dirigenție urmărindu-se formarea unei atitudinii responsabile 

faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi 

îndatoririlor. 

- Implementarea diverselor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei, 

coruptiei si discriminarii in mediul şcolar, în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul 

opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora. 

- Implementarea proiectului educațional „Fără bullying în școala mea”, in parteneriat cu 

Universitatea „Constantin Brâncuși” Tg-Jiu, prin desfășurarea unor activități cu toti elevii școlii, în 

orele de dirigenție (gimnaziu) sau dezvoltare personală ( ciclul primar), în cadrul cărora au fost căutate 

deficiențe de comunicare între elevi, dar și între elevi-profesori, modalități de soluționare a unor 



 
 

actiuni tip bullying propuse de către elevi,  identificarea oricăror tip de probleme apărute in sintalitatea 

grupului clasei sau elevilor școlii. 

- Desfășurarea protocolului încheiat cu Jandarmeria Tg-Jiu, prin susținerea unor ore de 

consiliere comportamentală și legislativă, cu toți elevii claselor din școală, menite să ușureze 

întelegerea conceptului de bullying, efectele morale dar și legale ce pot apărea în cazul unei agresiuni 

tip bullying. 

- Derularea Campaniei educaționale„ Săptămâna toleranței și integrării”, având ca scop 

programe de auto/intercunoaștere și dezvoltarea la elevi a abilităților emoționale și de comunicare. 

-  Desfășurarea Campaniei „ Uși închise violenței” cu mare impact asupra elevilor ce au 

partcipat la acțiunile propuse. 

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

şi planurilor de acţiune; 

- Formarea unor echipe operative formate din consilierul şcolar, diriginţi, membrii ai Comisiei 

pentru prevenirea si eliminarea bullying.ului, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul 

scolar si promovarea interculturalitatii  , părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei și Jandarmeriei; 

- Cooperarea interinstituţională (şcoală-CJRAE Gorj, Jandarmeria Tg-Jiu, Universitatea 

„Constantin Brâncuși” Tg-Jiu) în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a activităţilor din 

cadrul proiectelor educaţionale ; 

- Consilierea 45individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 

45agresive; 

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

corupție și discriminare în mediul scolar ; 

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

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

părinţii, convorbiri cu consilierul școlar); 

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

activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

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

observându-se remedierea comportamentului; 

 

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI: 

-creşterea eficienţei muncii de prevenire a delincvenţei juvenile, de eliminare a faptelor de 

corupție și discriminare în spaţiul şcolar prin îmbunătăţirea colaborării și conjugarea eforturilor 

comune în scopul asigurării  unui nivel superior de siguranţă în mediul şcolar;  

-creşterea siguranţei şcolare în incinta unităţii noastre prin dotarea cu camere video;  

- participarea poliţiştilor și Jandarmeriei la ore de dirigenţie 

- prezenţa agenților   poliţiei rutiere în zona unităţii şcolare intens circulată dimineaţa. 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

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

OPORTUNITĂŢI: 

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

de proximitate, Jandarmeria Tg-Jiu, CJRAE Gorj.  

 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

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

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



 
 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

 

Întocmit, președinte comisie, 

Director, prof. Sulea Vasile Alin 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
ÎN CADRUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 
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Social 
relation

al 

Să se 
formeze o 
strânsa 
legătură 
interumnă 
între 
membrii 
echipei 

CSCCH 
TG-JIU 

Reîntâlnirea 
începutului 
de an 
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e 2021 

Discutii/dez
bateri 

schimb de 
impresii,conver

satii libere 

Social 
caritabil 

Ajutorarea 
copiilor cu 

CES 

CSCCH 
TG-JIU 

Întîlnirea 
elevilor 

voluntari cu 
beneficiarii 

Noiembri
e 2021 

Întalniri,act
ivități 

practice 
gospodăreșt

i 

Vizite la 
beneficiari,aju

tor acordat 
copiilor în 
activități 

gospodărești 

Proiect 

educațion

al 

Realizarea 
proiectelor 
educaționa

le 

CSCCH 
TG-JIU 

Întocmirea 

proiectului 

educațional 

"Să oferim o 

speranță" 

Decembri
e 2021 

Activitate 

educațională 

Definitivarea 

proiectului si a 

materialelor de 

prezentare 

Social 

caritabil 

Includerea 

copiilor 

defavorizați 

în 

activitățile 

desfășurate 

și ajutorarea 

acestora 

CSCCH 
TG-JIU 

Realizarea 

expoziției,pre

gătirea și 

prezentarea 

programului 

de colinde 

Decembri
e 2021 

Prezentarea 

programului 

artistic 

Expoziție de 

picturi și 

spectacolul 

artistic prezentat 

Cultural 

artistic 

Dezvoltarea 

simțului 

artistico-

plastic,cuno

așterea 

operelor și a 

vieții 

sculptorului 

C.Brâncuși 

CSCCH 
TG-JIU 

Omagiu adus 

marelui artist 

C. Brâncusi 

la implinerea 

celor 146 ani 

de la nașterea 

sa 

Februarie 
2022 

Realizare de 

desene,colaje 

și prezentare 

unui filmuleț 

artistic 

Dezvoltarea 

atitudinii 

pozitive cu 

privire la copiii 

beneficiari 

http://c.br/
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Sa 

relaționeze 
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interactiv 
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CSCCH 
TG-JIU 
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internaționa

lă a 
copilului 

Iunie 
2022 

Realizarea 
unei 

expoziții 
concurs 

Jocuri,desene,
cântece 

 
 

 
Întocmit, 

 

COORDONATOR LOCAL SNAC, 
PROF.GRIDAN LAURENȚIU 

 

  



 
 

 

 

RAPORT   DE  ACTIVITATE  

al Comisiei de Securitate şi Sănătate în Muncă și Situații de 

urgență pentru anul școlar 2021-2022 

  

  

    

                  Întocmit  astăzi, 12 august 2021,  in urma analizei activităţii Comisiei de  Securitate şi 

Sănătate în Muncă și Situații de urgență desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2021-2022.  La 

începutul anului şcolar 2021-2022, a fost reorganizată Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă, 

acesta având următoarea componenţă:   

- Prof. Arsenie Cornel - responsabil;  

- Guță Grigore -membru 

Comisia de Securitate şi Sănătate în Muncă şi-a desfăşurat activitatea având ca obiectiv principal 

prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale în rândul  cadrelor didactice, 

personalului  didactic auxiliar şi personalului nedidactic, precum şi asigurarea securităţii şi menţinerea 

stării de sănătate a elevilor din unitatea şcolară                                                        

 Pe parcursul  anului şcolar 2021-2022, s-au realizat toate activităţile propuse, la termenele stabilite. 

Astfel, principalele activităţi desfăşurate în cadrul comisiei,  au fost :  

1. Efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului la locul de muncă, pentru 

personalul nou angajat în unitate şi efectuarea instructajului periodic privind securitatea şi 

sănătatea în muncă şi consemnarea acestuia în fişele individuale ale angajaţilor unităţii, 

respectiv personal  didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic. In cadrul instructajelor 

periodice s-au prelucrat următoarele materiale :  

- Legea 319/2006  -  Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;  

- H.G. 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor  legii 319/2006;  

- Codul Muncii - Legea 53/2003 cu modificările şi completările  ulterioare aduse de legea 

40/2011;  

- Factorii de risc la locul de muncă;  

- Norme generale de igienă a muncii;  

- Reguli de circulaţie pe drumurile publice;  

- Măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accident.  

  Instructajul periodic s-a efectuat la un interval de 6 luni pentru cadrele didactice şi personalul 

didactic auxiliar, la 3 luni pentru îngrijitoare, iar muncitorii de întreţinere au fost instruiţi lunar.   

2. Verificarea însuşirii normelor de securitate şi sănătate în muncă, de către angajaţii 

unităţii de învăţământ. Această verificare s-a realizat prin aplicarea de teste specifice 

fiecărei categorii de personal şi a fost consemnată în carnetele de SSM ale angajaţilor.  

3. Efectuarea instructajului elevilor de către învăţătorii şi profesorii diriginţi cu privire la 

normele  de securitate şi sănătate în muncă care trebuie respectate  în incinta  şcolii (săli de 

clasă, laboratoare, cabinete, spaţii de circulaţie, curtea şcolii),  pe drumul către şcoală sau 

de la şcoală către casă.   

4. Efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă  specific disciplinelor fizică, 

chimie, biologie, educaţie tehnologică, educaţie fizică, informatică şi pentru situaţiile în 

care activităţile se desfăşoară în laboratoarele de chimie, biologie, informatică, precum şi 

în sala de sport sau  pe terenul de sport. Fiecare cadru didactic care desfăşoară activităţi în 

spaţiile respective a procedat la instruirea elevilor.    



 
 

5. Verificarea materialelor sportive, a materialelor specifice laboratoarelor, cabinetelor, 

de către personalul didactic ce utilizează aceste materiale.  

6. Verificarea mobilierului şi fixarea tablelor, panourilor, tablourilor, caloriferelor şi 

tuturor obiectelor care pot provoca accidentări. Verificarea fixării corespunzătoare a 

capacelor foselor. Aceste verificări s-au făcut periodic  de către cadre didactice  şi  personal 

auxiliar (muncitor de întreţinere).   

7. Efectuarea instructajului cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă şi a celui privind 

circulaţia pe drumurile publice ,  cu prilejul  deplasării  elevilor   în afara şcolii (excursii, 

manifestări culturale, sportive, concursuri  şcolare).  

8. Supravegherea elevilor în timpul pauzelor de către învăţătorii şi profesorii de serviciu, 

in scopul evitării producerii accidentelor.  

9. Testarea psihologică a personalului didactic, didactic auxiliar şi a  personalului 

nedidactic, precum si verificarea  de către medicul  de medicina muncii  a stării de sănătate 

şi a aptitudinilor  angajaţilor.  

10. Medicul de medicina muncii a  

consemnat  în carnetele de securitate şi sănătate în muncă  ale angajaţilor  faptul că fiecare dintre 

aceştia este apt pentru a desfăşura activităţile specifice locului de muncă.  

11. Verificarea iluminatului din fiecare sală de clasă, laborator, sala de sport etc., utilizarea 

cât mai mult timp posibil a iluminatului natural, verificarea  meselor şi scaunelor, pentru a 

constata dacă acestea respectă criteriile ergonomice.   

12. Verificarea  periodică a centralelor termice şi a echipamentelor pentru realizarea 

încălzirii de către personalul autorizat.   

13. În cazul in care s-au constatat defecţiuni la echipamente, instalaţii, obiecte de mobilier, 

obiecte sanitare,  acestea au fost prompt remediate şi au fost înlăturate disfuncţionalităţile.  

14. Verificarea semnalizării  de securitate şi sănătate în muncă în spaţiile destinate 

centralelor termice, la instalaţiile electrice, la grupurile sanitare, marcarea corespunzătoare 

a sensului de evacuare a clădirii etc.    

 Membrii Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă din cadrul unităţii de învăţământ sunt 

convocaţi şi se întrunesc în cadrul unei şedinţe , care are loc la fiecare 3 luni. Inspectoratul Teritorial 

de Muncă Gorj este informat cu privire la data şi locul desfăşurării şedinţelor, iar ulterior şcoala trimite 

un exemplar al procesului verbal din cadrul sedinţei către I.T.M.    

 În cadrul Şcolii Gimnaziale „Sfântul Nicolae ”Tg-Jiu nu au avut loc accidente de muncă în rândul 

angajaţilor,  iar elevii şi-au desfăşurat activitatea într-un mediu sigur, astfel încât nu au suferit  

accidentări. Elevii, cadrele didactice şi personalul auxiliar şi-au însuşit normele de securitate şi 

sănătate în muncă, conform legii 319/2006, au conştientizat importanţa respectării acestora şi au luat 

toate masurile pentru evitarea producerii de accidente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANALIZA SWOT  

  

Puncte tari  Puncte slabe  

• Existenţa comisiei SSM la nivelul 

unităţii cu personalitate juridică.   

• Toate unităţile şcolare din cadrul P.J.-

ului  deţin autorizare de funcţionare din 

punct de vedere al securităţii şi 

sănătăţii în muncă.   

• Cadrele didactice, personalul didactic 

auxiliar şi personalul  nedidcatic  

respecţă normele de SSM.   

• Existenţa unei evaluări a riscurilor 

pentru unitatea şcolară.   

• Cadrele didactice care predau  în mai 

multe şcoli.  

• Posibilitatea dificilă de reunire a 

membrilor comisiei ,  datorită 

programului acestora.   

• Posibilitatea dificilă de reunire a 

angajaţilor , pentru realizarea instruirii 

periodice, ca urmare a  programului 

acestora.   

  

  Cadrele didactice (învăţători, diriginţi) 

efectuează instruirea elevilor privind 

SSM, la fiecare început de semestru.   

  

  Cadrele didactice care îşi desfăşoară 

activitatea în laboratoare, cabinete, 

săli de sport etc. efectuează instruirea 

elevilor privind SSM.   

  

  Existenta în cadrul şcolii a dotărilor 

necesare, care respectă criteriile 

ergonomice.  

  

 Oportunităţi   Ameninţări  

  

  

  

  

  

Colaborarea cu I.T.M. Gorj.  

Posibilitatea reînnoirii autorizaţiiilor  

de funcţionare din punct de vedere al 

securităţii şi sănătăţii în muncă  

pentru toate unităţile şcolare.  

Posibilitatea participării la concursuri 

şi întreceri şcolare, pe teme de 

securitate şi sănătate în muncă.   

Posibilitatea realizării  unor 

parteneriate cu alte instituţii, în 

vederea îmbunătăţirii activităţii 

comitetului SSM.   

  

  

  

  

Lipsa unei legislaţii specifice 

unităţilor de învăţământ, privind 

securitatea  şi sănătatea  în muncă.   

Lipsa unei legislaţii specifice privind 

instruirea elevilor.   

Interesul scăzut al părinţilor 

pentru aspectele  care vizează 

securitatea  şi sănătatea  în muncă.   

  

  

 

                   

Întocmit, 

Responsabil CSSM, Prof. Arsenie Cornel 

  

  

 

 

 

 



 
 

                  Raport privind evaluarea activității desfășurate  

de învățătorii claselor pregătitoare  

din cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”  

în anul școlar 2021-2022 

 
  

Prezentul raport face referire la domeniile evaluării, criteriile și indicatorii de performanță din 

„Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice 

din învăţământul preuniversitar”, înregistrând activitatea învățătorilor claselor pregătitoare.  

 

* Proiectarea activității 
 

Pentru proiectarea activităților s-au studiat programele școlare în vigoare și alte documente 

ajutătoare necesare existente  în portofoliul personal, cât și cel al catedrei.   

 La începutul anului școlar s-au întocmit planificările calendaristice, precum şi proiectarea 

unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare, 

corelând conţinutul disciplinei şi activităţile de învățare cu obiectivele urmărite. Permanent  s-au 

identificat resursele informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi s-au selectat activităţi şi situaţii de 

lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile 

de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, 

a activităţilor cu părinţii si extracurriculare s-a realizat în format electronic. 

 S-au realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind descriptorii de 

performanţă, obiectivele operaţionale şi itemii. Proiectarea activităților extracurriculare s-a făcut 

corelând obiectivele curriculare cu nevoile şi interesele elevilor.  

 

 

* Realizarea activității didactice 

 

S-a realizat planificarea   conținuturilor în integralitate, corespunzător programelor școlare în 

vigoare și a schemei orare  aprobate. Toate cadrele didactice au întocmit  planificările  în termenul 

prevăzut, așa cum rezultă din dosarul profesional.  

 

 

 

 

Nr

. 

Disciplina Programa şcolară 

1 Comunicare în 

limba română 

Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, 

Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al 

ministrului  nr. 3418/19.03.2013 

 

2 Matematică și 

explorarea 

mediului 

Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea 

mediului, Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin 

al ministrului  nr. 3418/19.03.2013 

3 Dezvoltare 

personală 

Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală, Clasa 

pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului  

nr. 3418/19.03.2013 
4 Arte vizuale și 

abilități practice 

Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, 

Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al 

ministrului  nr. 3418/19.03.2013 



 
 

5 Muzică și mișcare Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, Clasa 

pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului  

nr. 3418/19.03.2013 
 

 

În cadrul activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice care transformă elevul într-un 

factor activ al propriei formări, s-au construit situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a 

cât mai multor elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive s-au folosit metode moderne, activ-

participative, alături de metodele tradiţionale.  

 La începutul anului școlar s-au aplicat teste inițiale, rezultatele acestora fiind interpretate și 

aduse la cunoștința părinților. La sfârșitul anului școlar s-au aplicat teste sumative.  

Toate cadrele didactice au atins obiectivele activității educative atât în predarea tradițională cât 

și în predarea online. În predarea digitală cadrele didactice au desfășurat lecțiile folosind platforma 

GSuite for education, s-au creat clase virtuale pe Google Classroom spațiu virtual la care au avut acces 

elevii și părinții pentru a asigura continuitatea procesului de predare-învățare în contextul stării de 

urgență. Scenariul didactic a fost adaptat cu succes pentru învățarea în mediul online. S-au folosit 

aplicații și site-uri dedicate elevilor și profesorilor pentru a asigura o transmitere cât mai bună a 

cunoștințelor și pentru a facilita înțelegerea acestora. Au fost folosite resursele recomandate de 

Ministerul Educației și Cercetării:  

 platforma www.digitaledu.ro . 

www.scoalaintuitext.ro  - PRODUS EDUCAȚIONAL ONLINE pentru clasele primare bazat pe 

conceptul de învățare prin joc oferit gratuit în contextul pandemiei COVID 19 

www.twinkl.ro –  Colecție națională de resurse educaționale create de profesori cu experiență 

www.didactic.ro  - site dedicat cadrelor didactice 

www.Kidibot.ro  — O platformă cu scenarii de învățare de tip gamification 

www.quizziz.com – O platformă pentru crearea de lecții și teste interactive 

www.plickers.com – platformă pentru realizarea de teste interactive 

S-au folosit mijloace TIC (prezentari Power-point, softuri educaționale, CD-uri, etc.) astfel ca 

lecțiile să fie cât mai atractive. Membrii catedrei au căutat să aducă, la diferite ore, materiale didactice 

pe care să le coreleze cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să devină un suport activ în 

procesul instructiv-educativ şi să adopte strategii variate pe parcursul orei – lucrul individual, lucrul 

în grup, lucrul în perechi, pentru ca toţi elevii să fie activi, să stimuleze cooperarea şi/sau spiritul 

competiţiei. 

 S-au utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneau în 

activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică . 

 S-a adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea 

noţiunilor, corectarea greşelilor de exprimare, folosirea limbii române literare şi a unui limbaj corect, 

decent şi adecvat statutului de cadru didactic; s-au utilizat manualele si auxiliarele curriculare 

autorizate, aşa încât să se poata asigura caracterul intra şi transdisciplinar al cunoştinţelor. 

 S-a asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei – toţi elevii beneficiind de 

atenţie şi primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor s-a realizat prin evaluare formativă, 

continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor obţinute 

la evaluări. Valorizarea activităţilor s-a făcut prin realizarea unor portofolii/expoziţii cu lucrările 

elevilor, prin exemple de bună practică. 

 S-a participat la o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care contribuie direct la 

atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, în acord cu 

nevoile colectivului de elevi. 

 

Activități 

extracurriculare  

Participanți Responsabili Dovada 

Ziua Internațională a 

Educației 

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

PV  nr. 

5293/8.10.2

021 

http://www.digitaledu.ro/
http://www.scoalaintuitext.ro/
http://www.twinkl.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.kidibot.ro/
http://www.quizziz.com/
http://www.plickers.com/


 
 

 

1 Decembrie – Ziua 

Națională a României 

 

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV 

6103/14.12.

2021 

Ziua școlii mele  Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV nr. 

6104 / 

14.12.2021 

Mica Unire  Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV nr. 324/ 

26.01.2022 

Ziua Culturii 

Naționale  - Eminescu 

în sufletul meu 

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV 

323/26.01.2

022 

Ziua Internațională a 

Cititului Împreună  

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV 

627/16.02.2

022 

La mulți ani, mamă!  

Atelier de creație  

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

Expoziție 

cu lucrările 

elevilor 

Să mergem la teatru!  

Prostia omenească 

Iedul cu trei capre 

 

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV 

5226/4.10.2

021 

PV 

6105/14.12.

2021 

Luna Pădurii  Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV nr 

2066/ 

19.04.2022  



 
 

9 Mai – Ziua Europei  

Atelier  

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

Portofoliu  

Ziua Națională a 

Portului Tradițional 

din România 

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV nr. 

2455/11.05.

2022 

Vizită la biblioteca 

școlii 

Elevii claselor 

pregătitoare 

Prof.înv.primar Ghiga Mihaela 

Prof. înv.primar Staicu-Pîrvu Denisa 

Prof. înv.primar Iordăconiu Otilia 

Prof. înv.primar Mărcuț Leontina 

Prof.înv.primar Mihu Mihaela 

 

PV nr. 

5224/4.10.2

021 

 

 
 

  Având în vedere recomandările MEN săptămâna „Şcoala Altfel” nu s-a organizat în anul 

școlar 2021-2022. De asemenea, de câte ori au fost solicitați, membrii catedrei au răspuns afirmativ 

solicitărilor venite din partea colegilor și a conducerii. 

 

* Evaluarea rezultatelor învăţării 
 

S-au stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale, s-au elaborat itemii în concordanţă cu obiectivele 

stabilite, s-au prelucrat testele şi s-au identificat activităţile didactice care să permită achiziţionarea 

competenţelor generale, dar şi specifice ale disciplinei; s-au proiectat activităţile de remediere şcolară; 

s-au prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu parinţii elevilor şi în comisia metodică; s-au 

realizat unele activităţi de sprijin pentru elevii cu CES. 

 Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-au făcut conform reglementărior legale şi 

standardelor naţionale în vigoare. S-au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), 

însoţite de obiective. S-au elaborat testele finale, s-a făcut analiza rezultatelor acestora comparativ cu 

cele iniţiale. 

            S-a asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, s-a participat la şedinţe cu 

părinţii, discuţii cu elevii pentru evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, 

identificarea nevoilor/aşteptărilor acestora, s-au realizat corecţii în funcţie de aşteptările acestora. 

Pentu a menţine relaţia familie-şcoală s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice 

referitoare la progresul fiecărui elev, comportamentul social al acestora, când au aparut anumite situaţii 

problematice. Ședințele cu părinții s-au desfășurat online pe Classroom conform regulilor impuse de 

reglementările în vigoare.  

 

       4. Managementul clasei de elevi 

 

 În clase s-au afișat, prezentat si prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor de 

curs în context pandemic. S-a colaborat în permanență cu medicul școlar din cadrul instituției pentru 

a depista elevii bolnavi. S-a intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale, atunci când a fost 

necesar, s-au consiliat în permanență elevii, s-au prezentat procese-verbale cu normele de securitate și 

comportare în clasele de curs. Pentru o mai buna organizare a colectivului de elevi, s-au trasat anumite 

responsabilități elevilor, s-au impus reguli de conduită în vederea obținerii unui climat cât mai plăcut. 

Nu au fost înregistrate abateri grave ale elevilor.  

 S-a asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, s-au selectat conţinuturile şi stategiile 

care să poată fi utilizate diferenţiat, în scopul furnizării serviciilor educaţionale tuturor elevilor, 



 
 

indiferent de mediul de provenienţă, de caracteristicile culturale sau de alte particularităţi; s-a 

recomandat implicarea tuturor elevilor, fără discriminare, în activităţile de învăţare, s-au antrenat în 

activităţile sociale ale grupului elevii cu deficienţe de învăţare sau proveniţi din medii defavorizate. 

 Ținând cont de egalitatea de şanse, s-a aplicat învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse  

care să sprijine procesul de învăţare al elevilor cu CES, colaborând cu profesorul itinerant, iar pentru 

elevii cu rezultate mai slabe s-a realizat program de remediere. 

 

       5. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

 

 În anul școlar 2022-2021 au fost realizate 2 cercuri metodice la care au participat toate 

învățătoarele claselor pregătitoare.   
 

Activitate metodică Document 

Cercul Pedagogic al Învățătorilor – 10.12.2021 

Organizat la Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu 

Tema: Dezvoltarea creativității la școlarul mic 

Adeverință de participare 

Cercul Pedagogic al Învățătorilor – 27.05.2022 

Organizat la Școala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” și Liceul 

Teologic Tg-Jiu 

Tema: Școala Tradițională și educația în mediul online 

Adeverință de participare 

 

La ședințele organizate în cadrul instituției au fost prezenți toți membrii catedrei, au participat 

întotdeauna la discuții, la interasistențe, s-au realizat materiale (referate, fișe de lucru – RED). S-au 

realizat integral şi la timp atribuțiile stabilite prin fişa postului. S-a participat la cursuri de perfecționare 

și s-au valorificat  competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice obţinute, așa cum rezultă din dosarul 

profesional.  

           S-au aplicat în activitatea didactică cunoștințele dobândite ca urmare a participării la activităţile 

metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională, s-a insistat pe folosirea metodelor active, centrate 

pe elev în activitatea didactică,  pe folosirea metodelor moderne de motivare şi evaluare a elevilor. 

           Toate cadrele didactice au contribuit la respectarea regulamentului şcolar și intern, a 

procedurilor referitoare la asigurarea securității elevilor, prin supravegherea şi corectarea permanentă 

a comportamentelor elevilor atât pe durata pauzelor, cât şi în timpul orelor, prin planificarea şi 

organizarea unor activități referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei şi a comportamentelor 

nesănătoase, prin instruirea elevilor cu privire la normele de securitate şi protecţie personală, prin 

monitorizarea stării de curăţenie a sălii de clasă și a școlii.  

 S-a promovat în comunitate activitatea unităţii de învăţământ. 

În anul școlar 2021 – 2022 cadrele didactice au participat la activități de formare de scurtă și 

lungă durată în domeniul de activitate al postului urmărind creșterea competențelor profesionale, 

creșterea competențelor digitale și lingvistice, motivarea elevilor în contextul predării online, 

adaptarea la specificul predării online.  

 

 

Activitate de formare Tip activitate de 

formare/ Data 

Organizator Document 

doveditor 

Evenimentul de multiplicare a 

proiectului Dis-Act  

Conferință  

13.05.2022 

Centru Internațional 

pentru Educație 

PV 

2725/13.05.2022 

Sesiuni de formare cu tema  

Protecția drepturilor copilului. 

Norme, politici, practici naționale și 

internaționale pentru organizații  și 

instituții de învățământ 

Curs 

20.11.2021 

27.11.2021 

Institutul Român 

pentru Drepturile 

Omului  

Certificat  

Adev. nr. 

27113/4.01,2022 

Sesiuni de formare cu tema 

Pro-activ pentru educație parentală 

Curs 

29.11.2019 

Craiova 

Institutul Român 

pentru Drepturile 

Omului 

Certificat 



 
 

Conferința județeană 

SUPERTEACH 

Conferință Superteach  Diplomă 

Atelier  Acreditare E+ Educație 

școlară 

Atelier ANPCDEFP  Certificat  

Suport pentru dezvoltarea serviciilor 

comunitare de sănătate mintală 

pentru copii și adolescenți 

Curs  Centrul Național de 

Sănătate Mintală ți 

Luptă Antidrog 

Certificat  

Comunicarea organizațională la 

nivelul instituției școlare 

Curs  Asociația Dascăli 

Emeriți 

Adeverință 

Balance –gestionarea emoțiilor și 

stresul 

Sesiune de formare FONPC adeverință 

 

       6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare 

 

             Membrii catedrei au contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii 

şcolare prin implicarea în  parteneriate și proiecte în vederea dezvoltării instituționale, cu îndeplinirea 

planului de  activități planificate pentru anul școlar 2021-2022. 

 

Tip Instituții 

implicate 

Valabilitate 

Perioada 

Prof. 

coordonator/ 

Prof. implicați 

Nr. 

înregistrar

e document 

 

Proiect la nivelul școlii 

Școala noastră, mândria 

noastră! 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

 

 

Nr.5983/6.1

2.2021 

Proiect la nivelul școlii 

Tradiții și obiceiuri de iarnă la 

români! 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

 

 

Nr. 

6194/22.12.

2021 

Proiect educațional  

5 octombrie, Ziua Mondială a 

Educației 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

 

 

Nr. 

5230/4.10.2

021 

Proiect educațional  

Portul Popular Românesc 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

 

 

Nr. 

2228/6.05.2

022 

Proiect de parteneriat 

educațional  

Cu pași vioi spre școală 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

Grădinița cu PP 

Constantin 

Brâncuși 

An școlar 

2022-2024 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

1034/10.03.

2022 

 

Proiect educațional 

1 Iunie-Ziua Internațională a 

Copilului 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

2805/25.05.

2022 

 

Concursurile Naționale  

COMPER 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

permanent Cadrele didactice 

de la clasele 

pregătitoare  

Adeverință 



 
 

Fundația pentru 

Științe și Arte 

Paralela 45 

Concursul GMJ   An școlar Cadrele didactice 

de la clasele 

pregătitoare 

Adeverință 

Campania Națională  

Zâmbește pentru viitor 

Crucea Roșie 

Română 

An școlar Prof. înv. primar 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Diploma 

Proiect educațional 

Luceafărul poeziei românești 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar Prof. coordonator 

Morie Anamaria 

Diplomă  

 
 

             Există o colaborare strânsă și permanentă între membrii catedrei și restul corpului profesoral, 

pentru o cât mai bună promovare a școlii.             

 Colaborăm în permanență cu organele abilitate în menținerea disciplinei în școală și 

combaterea violenței. 

  
Rezultatele elevilor la învățătură  

  Cadrele didactice au pregătit și coordonat elevii pentru participarea la concursuri/ activități 

extrașcolare obținând rezultate deosebite așa cum rezultă din portofoliul profesional.  

                                                                              Responsabil, 

                                                           Prof. înv. primar Ghiga Mihaela 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A CATEDREI ÎNVĂȚĂTORILOR CLASELOR I 

AN ȘCOLAR 2021- 2022 

 

 Catedra învățătorilor claselor I cuprinde următoarele cadre didactice: 

-clasa I  A     - prof. înv. primar: Șurcă Adriana 

- clasa I B    - prof. înv. primar: Istratie  Claudia Liliana 

- clasa I  C     - prof. înv. primar:  Predescu Ciurea Carmen 

- clasa I  D     - prof. înv. primar: Firoiu Felicia 

            Prezentul raport sintetizează principalele activităţi desfăşurate pe parcursul  anului şcolar 2021-

2022, cu elevii claselor I, de la Şcoala  Gimnazială Sf. Nicolae, Tg-Jiu, judeţul Gorj.  

 Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional 

sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi 

colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile. 

O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din 

fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente  

la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită 

s-a acordat   probelor de evaluare iniţială la toate  clasele. Evaluările sumative, dar şi formative au fost 

concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate, elevii având formate competențe digitale 

minime care au fost dezvoltate și îmbunătăție. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în 

stabilirea unui set de acţiuni  privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, 

stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. 



 
 

În anul şcolar 2021-2022, în cadrul catedrei, activitatea desfăşurată şi-a atins obiectivele 

propuse prin activități care vizează: 

Curriculumul: 

⮚ Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale;parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii 

activ-participative;folosirea activităţii independente, diferenţiate si de grup); 

⮚ realizarea de fişe de evaluare sau fişe de lucru/de recuperare/de dezvoltare adaptate cerinţelor 

programei şcolare şi nivelului intelectual al elevilor utilizând instrumente digitale (Classroom, 

liveworksheets, plickers și alte aplicații, jocuri, tutoriale): 

⮚ Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale;parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii 

activ-participative;folosirea activităţii independente, diferenţiate si de grup); 

⮚ Organizarea de activităţi extracurriculare în condițiile impuse de pandemia de SARS COV2; 

⮚ Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective care să permită utilizarea 

cu ușurință a instrumentelor digitale, asigurarea accesului la informaţia de specialitate, 

favorizarea schimbului de experienţă; 

⮚  Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

⮚  Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : materiale video, jocuri și fișe de lucru 

interactive; 

⮚  Colaborarea şcoală-familie. 

S-au elaborat şi aplicat testările iniţiale pentru disciplinele limba şi literatura română şi matematică, 

educație civică, științe ale naturii, centralizându-se ulterior rezultatele obţinute de către fiecare colectiv 

de elevi.  

S-au realizat periodic analize ale evaluărilor curente (evoluţie, activităţi remediale sau de 

performanţă), ajungându-se la concluzia că elevii claselor  a III- a au tendinţa de a face aceleaşi greşeli 

în completarea testărilor curente. 

⮚ organizarea de programe suplimentare de pregătire, atât cu elevii cu ritm lent de învăţare, cât 

şi cu cei performanţi, pentru dezvoltarea competențelor digitale și ușurarea învățării în mediul 

online; 

  Proiectarea activitătii la nivelul învăţămânului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competente, 

prin însusirea de cunoştinte pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare  

 Pe parcursul întregului an școlar, toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei 

clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele 

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

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

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

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

 Proiectarea zilnică a fost realizată creativ, in special in functie de particularităţile de vârstă, dar 

și a specificului cunoaşterii fiecărui şcolar, testele, întrebările fiind in conformitate cu nivelul de 

învăţare al fiecăruia și ținând cont de desfășurarea cursurilor în mediul online..  

  În cadrul activităților curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică a fost 

adaptată la măsurile impuse de pandemie și s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităților 

intelectuale de baza, a atitudinilor și comportamentelor dezirabile la elevi.  

Consilierea părinţilor elevilor a făcut, de asemenea, obiectul unei planificări realizate de fiecare 

cadru didactic în parte tinând cont de necesitătile si particularitătile elevilor din clasa sa, punandu-se 

accentul pe motivarea pozitivă a învatarii si pe îmbunătătirea relaţiei dintre părinti si copii. Prezenţa 

părintilor la şedinţele cu părinţii fiind o dovadă a bunei comunicări între acestia și școală. Cadrele 

didactice, împreună cu profesorul consilier și profesorii de sprijin au consiliat părinții pentru a face 

față solicitărilor apărute în învățarea online. 

       Derularea proiectelor   Zâmbet pentru viitor, Școala Tedi, Strategia Națională de Actiune 

Comunicare 



 
 

 

Activitățile curriculare, extracurriculare și extrașcolare: 

   În cadrul activităților extracurriculare, au fost organizate diferite activități  

         - Ziua Portului Tradițional Românesc 

 -Ziua Europei 

 -O Europă verde 

 -Gânduri de copil  

Proiectarea activitătii la nivelul învăţămânului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competente, prin însusirea de cunoştinte pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a 

conţinuturilor programelor şcolare 

Evaluarea rezultatelor școlare: 

Activitatea didactică de pe primul semestru s-a încheiat cu sustinerea testelor de evaluare 

semestrială. În urma analizei acestor teste s-a constatat un progres la nivelul elevilor, existând însă și 

elevi care nu au îndeplinit cerințele minime pentru promovarea semestrului întâi. Cadrele didactice au 

făcut o evaluare a situaţiei pregătind un plan de măsuri recuperatorii pentru semestrul următor. 

        În al doilea semestru al anului şcolar 2021-2022, la nivelul claselor a doua, s-au realizat programe 

de pregătire în vederea desfăşurării în condiţii optime a  Evaluării Naţionale. Toţi elevii participanţi 

reuşind să obţină rezultate bune la acest examen. Pentru elevii care au întâmpinat dificultăţi, dovedind 

greşeli tipice sau erori în învăţare, cadrele didactice de la clase au făcut recomandări și au desfășurat 

programe de educaţie remedială. Aceste programe s-au realizat în conformitate cu programele şcolare 

şi cu tipurile de subiecte propuse de MEN.  

         Activitatea didactică de pe al doilea semestru s-a încheiat cu susţinerea testelor de evaluare 

finală. 

Activitatea metodică și de perfecționare a cadrelor didactice: 

 În anul școlar 2021-2022 s-au desfășurat activități variate, având ca finalitate, optimizarea 

procesului instructiv- educativ. 

  Cadrele didactice au fost permanent preocupate de perfecționarea continuă în domeniul 

specialității. Astfel doamnele profesoare de au participat la ședințele cercului pedagogic sau la cursuri 

de formare. 

  Activitatea didactică de pe fiecare semestru s-a încheiat cu susținerea testelor de evaluare 

semestrială. În urma analizei acestor teste s-a constatat un progres la nivelul elevilor. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învățătură și disciplină s-a menținut o relație 

permanentă între părinţi și cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin ședințe cu părinţii 

elevilor și consiliere individuală, toate realizate online.               

    Relațiile cu familiile elevilor şi reprezentanții comunității 

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice care au predat la clasă. Acest aspect al muncii educative  

s-a concretizat prin şedinţe cu părinţii și consilierea individuală a părinților organizate online cu 

abordarea învățării online și a problemelor pe care le creează aceasta. Consider ca bună relaţia 

învatăţor-părinţi, cei din urmă au făcut eforturi de a se implica real în  viaţa clasei, oferind ajutor ori 

de câte ori era nevoie. 

 Atât pregătirea ştiinţifică a elevilor, cât şi activităţile extracurriculare, activităţile de 

voluntariat, cele cu părinţii sau participarea la concursurile şi olimpiadele şcolare constituie preocupări 

permanente pentru cadrele didactice care îşi pun la dispoziţia elevilor pregătirea profesională şi 

psihopedagogică. 

ANALIZA  SWOT 

Puncte tari: 

 planificările au fost  corect întocmite; 

 comunicare eficientă între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în procesul de 

predare-învățare; 

 corelarea permanentă a planurilor și programelor școlare la conținutul educațional astfel încât 

să poată fi îndeplinite obiectivele și competențele specifice disciplinei;  

 folosirea în evaluare atât a noilor metodelor impuse de învățarea online care să stimuleze 

originalitatea și gândirea creativă a elevului; 

 notare unitară la nivelul catedrei (realizată  pe baza criteriilor de evaluare comune); 



 
 

 realizarea testelor de evaluare curentă având în vedere subiectele de evaluare națională; 

 participarea elevilor la activități extracurriculare;  

 nu s-au înregistrat abateri disciplinare ; 

 procentul de promovabilitate 100 %; 

 toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, mare 

disponibilitate de a comunica eficient cu elevii; 

 în cadrul catedrei există un climat bazat pe înţelegere şi armonie; 

 obiectivele propuse au fost realizate; 

 au fost organizate activități  de remediere a lacunelor; 

 implicarea părinților în activități extrașcolare; 

 cadrele didactice doresc să participe la cursuri de formare și perfecționare adaptându-se foarte bine 

la predarea online; 

 evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

 realizarea de materiale didactice variate folosind instrumente digitale; 

 toate clasele sunt dotate cu aparatură modernă, fapt ce a permis realizarea lecțiilor online din 

unitatea școlară folosind resursele acesteia (table magnetice, computere, internet); 

 aplicarea unor metode atractive de învățare. 

 

Puncte slabe: 

 dificultățile întâmpinate în predarea-învățarea online (oboseală accentuate, lipsa dispozitivelor 

pentru unii elevi) 

 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare și extrașcolare; 

 elevi care nu sunt preocupați de învățare, nu-și  pregătesc  lecțiile. 

Oportunități:  

 numărul de întâlniri şi activităţi online ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

 varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, proiecte 

ME; 

 cadre didactice cu rezultate deosebite; 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, 

Biserică, Primărie, instituţii culturale); 

 crearea de parteneriate cu şcoli din județ și din ţară ; 

 susţinerea de burse şcolare pentru elevii performanţi, dar şi pentru elevii cu probleme 

financiare; 

 interesul majorităţii elevilor de a depune efortul necesar pentru o formare de calitate; 

 tratarea diferenţiată a elevilor; 

 mijloace de finanţare cu material didactic, fond de carte; 

 renovarea și dotarea corpurilor de clădiri, a sălii de sport a terenului de sport; 

 posibilitatea antrenării părinţilor în rezolvarea unor probleme. 

Ameninţări 

 alocarea unui timp scăzut pentru studiul individual; 

 lipsa la o parte a elevilor a unei motivaţii intrinseci a învăţării şi ca atare a unui efort susţinut 

în procesul de formare;  

 programe şcolare supraîncărcate la majoritatea disciplinelor; 

 superficialitatea elevilor; 

 volumul mare de cunoştinţe în raport cu numărul orelor alocate pentru fixarea lor; 

 dezinteresul manifestat de către unii părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor; numărul mare de 

elevi cu părinţii plecaţi în străinătate 

 criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa şcolară; 

 elevii își petrec foarte mult timp nesupravegheați, în fața tabletelor și a televizoarelor. 

Concluzii 



 
 

● La sfârşitul anului școlar, elevii claselor I sunt pregătiţi, conform particularităţilor individuale 

ale fiecăruia. 

● Munca depusă în acest an școlar se poate caracteriza prin implicare.  

● Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri; 

● Promovare optimă a exemplelor de bună practică; 

● Relaţie bună, constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii.  

 

                                                  

       Responsabil catedră:                 

                                                                   Prof. înv. primar Firoiu Felicia    
 

 

Raport privind evaluarea activității desfășurate  

de învățatorii claselor a II-a  

din cadrul Școlii Gimnaziale Sfântul Nicolae  

în anul școlar 2021-2022 

 
  

Prezentul raport face referire la domeniile evaluării, criteriile și indicatorii de performanță din 

„Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice 

din învăţământul preuniversitar”, înregistrand activitatea învățătorilor claselor a II-a.  

 

* Proiectarea activităţii 

 

Pentru proiectarea activitaților s-au studiat programele şcolare în vigoare și alte documente 

ajutătoare necesare existente  în portofoliul personal, cât și cel al catedrei.   

 La începutul anului şcolar s-au întocmit planificările calendaristice, precum şi proiectarea 

unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare, 

corelând conţinutul disciplinei şi activităţile de învățare cu obiectivele urmărite. Permanent  s-au 

identificat resursele informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi s-au selectat activităţi şi situaţii de 

lucru astfel încât acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile 

de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, 

a activităţilor cu părinţii si extracurriculare s-a realizat în format electronic. 

 S-au realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind descriptorii de 

performanţă, obiectivele operaţionale şi itemii. Proiectarea activităților extracurriculare s-a făcut 

corelând obiectivele curriculare cu nevoile şi interesele elevilor.  

 

* Realizarea activităţii didactice 

 

S-a realizat planificarea   conținuturilor în integralitate, corespunzător programelor școlare în 

vigoare și a schemei orare  aprobate. Toate cadrele didactice au întocmit  planificările  în termenul 

prevăzut, așa cum rezultă din dosarul profesional.  

 

Nr

. 

Disciplina Programa şcolară 

1 Comunicare în 

limba română 

Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, 

Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al 

ministrului  nr. 3418/19.03.2013 

 

2 Matematică și 

explorarea 

mediului 

Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea 

mediului, Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin 

al ministrului  nr. 3418/19.03.2013 



 
 

3 Dezvoltare 

personală 

Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală, Clasa 

pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului  

nr. 3418/19.03.2013 

4 Arte vizuale și 

abilități practice 

Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, 

Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al 

ministrului  nr. 3418/19.03.2013 

5 Muzică și mișcare Programa școlară pentru disciplina Muzică și mișcare, Clasa 

pregătitoare, clasa I și clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului  

nr. 3418/19.03.2013 

 

     S-au folosit manuale aprobate prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3970/15.06.2018 

în conformitate cu legislația în vigoare.  

 

Nr. Disciplina Manual utilizat Avizat 

1  Comunicare 

în limba 

română 

Comunicare în limba română, clasa a II-a, Editura Didactică și 

Pedagogică, București 

Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă 

O.M. 3970/ 

15.06.2018 

2  Matematică și 

explorarea 

mediului 

Matematică și explorarea mediului, clasa a II-a, Editura Didactică 

și Pedagogică, București 

Autori: Constanța Bălan, Cristina Voinea, Corina Andrei, Nicoleta 

Stan 

O.M. 3970/ 

15.06.2018 

3  Dezvoltare 

personală 

Dezvoltare personală, clasa a II-a, Editura Litera, București, 2021 

Autori: Gabriela Bărbulescu, Cristina Gunea, Angelica Sima, 

Cristina Sima, Claudia Ștefan 

O.M. 3884/  

08.06.2021 

4  Muzică și 

mișcare 

Muzică și mișcare, clasa a II-a, Editura Litera, București, 2021 

Autor Irinel Beatrice Nicoară 

O.M. 3884/ 

08.06.2021 

5  Arte vizuale 

și abilități 

practice 

Arte vizuale și abilități practice, clasa a II-a, Editura Ars Libri, 

București, 2021.  

Autori: Adina Grigore, Augustina Anghel, Claudia-Daniela 

Negrițoiu, Elena Dumitrescu, Mihaela Nițu, Elena-Otilia Țîroiu, 

Maria-Magdalena Pletea 

O.M. 4201/ 

07.07.2021 

 

În cadrul activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice care transformă elevul într-un 

factor activ al propriei formări, s-au construit situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a 

cât mai multor elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive s-au folosit metode moderne, activ-

participative, alături de metodele tradiţionale.  

 La începutul anului școlar s-au aplicat teste inițiale, rezultatele acestora fiind interpretate și 

aduse la cunoștința părinților. La sfârșitul anului școlar s-au aplicat teste sumative.  

Toate cadrele didactice au atins obiectivele activității educative atât în predarea tradițională cât 

și în predarea online. În predarea digitală cadrele didactice au desfășurat lecțiile folosind platforma 

GSuite for education, s-au creat clase virtuale pe Google Classroom spațiu virtual la care au avut acces 

elevii și părinții pentru a asigura continuitatea procesului de predare-învățare în contextul stării de 

urgență. Scenariul didactic a fost adaptat cu succes pentru învățarea în mediul online. S-au folosit 

aplicații și site-uri dedicate elevilor și profesorilor pentru a asigura o transmitere cât mai bună a 

cunoștințelor și pentru a facilita înțelegerea acestora. Au fost folosite resursele recomandate de 

Ministerul Educației:  

 platforma www.digitaledu.ro . 

www.scoalaintuitext.ro  - PRODUS EDUCAȚIONAL ONLINE pentru clasele primare bazat pe 

conceptul de învățare prin joc oferit gratuit în contextul pandemiei COVID 19 

www.twinkl.ro –  Colecție națională de resurse educaționale create de profesori cu experiență 

www.didactic.ro  - site dedicat cadrelor didactice 

www.Kidibot.ro  — O platformă cu scenarii de învățare de tip gamification 

www.quizziz.com – O platformă pentru crearea de lecții și teste interactive 

www.plickers.com – platformă pentru realizarea de teste interactive 

www.tablainmultirii.ro – platformă cu jocuri pentru învățarea înmulțirii și împărțirii 

http://www.digitaledu.ro/
http://www.scoalaintuitext.ro/
http://www.twinkl.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.kidibot.ro/
http://www.quizziz.com/
http://www.plickers.com/
http://www.tablainmultirii.ro/


 
 

 

S-au folosit mijloace TIC (prezentari Power-point, softuri educaționale, CD-uri, etc.) astfel ca 

lecțiile să fie cât mai atractive. Membrii catedrei au căutat să aducă, la diferite ore, materiale didactice 

pe care să le coreleze cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să devină un suport activ în 

procesul instructiv-educativ şi să adopte strategii variate pe parcursul orei – lucrul individual, lucrul 

în grup, lucrul în perechi, pentru ca toţi elevii să fie activi, să stimuleze cooperarea şi/sau spiritul 

competiţiei. 

 S-au utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneau în 

activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică . 

 S-a adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea 

noţiunilor, corectarea greşelilor de exprimare, folosirea limbii române literare şi a unui limbaj corect, 

decent şi adecvat statutului de cadru didactic; s-au utilizat manualele si auxiliarele curriculare 

autorizate, aşa încât să se poata asigura caracterul intra şi transdisciplinar al cunoştinţelor. 

 S-a asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei – toţi elevii beneficiind de 

atenţie şi primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor s-a realizat prin evaluare formativă, 

continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor obţinute 

la evaluări. Valorizarea activităţilor s-a facut prin realizarea unor portofolii/expoziţii cu lucrarile 

elevilor, prin exemple de bună practică. 

 S-a participat la o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care contribuie direct la 

atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, în acord cu 

nevoile colectivului de elevi. 

 

Activități 

extracurriculare  

Participanți Responsabili Dovada 

Ziua Internațională a 

Educației 

Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

PV  nr. 

5293/8.10.2

021 

1 Decembrie – Ziua 

Națională a României 

 

Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

PV 

6103/14.12.

2021 

Ziua școlii mele  Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

PV nr. 

6104 / 

14.12.2021 

Mica Unire  Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

PV nr. 324/ 

26.01.2022 

Ziua Culturii 

Naționale  - Eminescu 

în sufletul meu 

Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar  Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

PV 

323/26.01.2

022 

Ziua Internațională a 

Cititului Împreună  

Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela  

PV 

627/16.02.2

022 

La mulți ani, mamă!  

Atelier de creație  

Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

Expoziție 

cu lucrările 

elevilor 



 
 

Să mergem la teatru!  

Frumoasa și Bestia 

Un fel de Hansel și 

Gretel 

 

Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

PV 

5226/4.10.2

021 

PV 

6105/14.12.

2021 

Luna Pădurii  Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar  Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

PV nr 

2066/ 

19.04.2022  

9 Mai – Ziua Europei  

Atelier  

Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

Portofoliu  

Ziua Națională a 

Portului Tradițional 

din România 

Elevii claselor 

a II-a A,B,C,D 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

Prof. înv.primar Camelia Andrei 

Prof. înv.primar Tarcău Camelia 

Prof. înv.primar Militaru Daniela 

PV nr. 

2455/11.05.

2022 

Vizită la biblioteca 

școlii 

Elevii clasei a 

II-a A 

Prof.înv.primar Cucăilă-Ciulică Mădălina PV nr. 

5224/4.10.2

021 

 

 

 

   

Având în vedere recomandările MEN săptămâna „Şcoala Altfel” nu s-a organizat în anul școlar 

2021-2022. De asemenea, de câte ori au fost solicitati, membrii catedrei au răspuns afirmativ 

solicitărilor venite din partea colegilor și a conducerii. 

 

* Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

S-au stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale, s-au elaborat itemii în concordanţă cu obiectivele 

stabilite, s-au prelucrat testele şi s-au identificat activităţile didactice care să permită achiziţionarea 

competenţelor generale, dar şi specifice ale disciplinei; s-au proiectat activităţile de remediere şcolară; 

s-au prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu parinţii elevilor şi în comisia metodică; s-au 

realizat unele activităţi de sprijin pentru elevii cu CES. 

 Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-au făcut conform reglementărior legale şi 

standardelor naţionale în vigoare. S-au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), 

însoţite de obiective. S-au elaborat testele finale, s-a făcut analiza rezultatelor acestora comparativ cu 

cele iniţiale. 

            S-a asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, s-a participat la şedinţe cu 

părinţii, discuţii cu elevii pentru evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, 

identificarea nevoilor/aşteptărilor acestora, s-au realizat corecţii în funcţie de aşteptările acestora. 

Pentu a menţine relaţia familie-şcoală s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice 

referitoare la progresul fiecărui elev, comportamentul social al acestora, când au aparut anumite situaţii 

problematice. Ședințele cu părinții s-au desfășurat online pe Classroom conform regulilor impuse de 

reglementările în vigoare.  

 

       4. Managementul clasei de elevi 

 

 În clase s-au afișat, prezentat si prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor de 

curs în context pandemic. S-a colaborat în permanență cu medicul școlar din cadrul instituției pentru 

a depista elevii bolnavi. S-a intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale, atunci când a fost 

necesar, s-au consiliat în permanență elevii, s-au prezentat procese-verbale cu normele de securitate și 



 
 

comportare în clasele de curs. Pentru o mai buna organizare a colectivului de elevi, s-au trasat anumite 

responsabilități elevilor, s-au impus reguli de conduită în vederea obținerii unui climat cât mai plăcut. 

Nu au fost înregistrate abateri grave ale elevilor.  

 S-a asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, s-au selectat conţinuturile şi stategiile 

care să poată fi utilizate diferenţiat, în scopul furnizării serviciilor educaţionale tuturor elevilor, 

indiferent de mediul de provenienţă, de caracteristicile culturale sau de alte particularităţi; s-a 

recomandat implicarea tuturor elevilor, fără discriminare, în activităţile de învăţare, s-au antrenat în 

activităţile sociale ale grupului elevii cu deficienţe de învăţare sau proveniţi din medii defavorizate. 

 Ținând cont de egalitatea de şanse, s-a aplicat învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse  

care să sprijine procesul de învăţare al elevilor cu CES, colaborând cu profesorul itinerant, iar pentru 

elevii cu rezultate mai slabe s-a realizat program de remediere. 

 

       5. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale 

 

 În anul școlar 2022-2021 au fost realizate 2 cercuri metodice la care au participat toate 

învățătoarele claselor a II-a.   

În anul școlar 2021-2022 am avut calitatea de responsabil al cercului pedagogic al claselor 

a II-a conform adeverinței ISJ nr. 14048/4.07.2022.  

 

Activitate metodică Document 

Cercul Pedagogic al Învățătorilor – 16.11.2021 

Organizat la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu Tg-Jiu 

Tema: Școala Tradițională și educația în mediul online 

Adeverință de participare 

Cercul Pedagogic al Învățătorilor – 13.05.2022 

Organizat la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu Tg-Jiu 

Tema: 9 Mai – Ziua Europei 

Adeverință de participare 

 

La ședințele organizate în cadrul instituției au fost prezenți toți membrii catedrei, au participat 

întotdeauna la discuții, la interasistențe, s-au realizat materiale (referate, fișe de lucru – RED). S-au 

realizat integral şi la timp atribuțiile stabilite prin fişa postului. S-a participat la cursuri de perfecționare 

si s-au valorificat  competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice obţinute, așa cum rezultă din dosarul 

profesional.  

           S-au aplicat în activitatea didactică cunoștințele dobândite ca urmare a participării la activităţile 

metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională, s-a insistat pe folosirea metodelor active, centrate 

pe elev în activitatea didactică,  pe folosirea metodelor moderne de motivare şi evaluare a elevilor. 

           Toate cadrele didactice au contribuit la respectarea regulamentului şcolar și intern, a 

procedurilor referitoare la asigurarea securității elevilor, prin supravegherea şi corectarea permanentă 

a comportamentelor elevilor atât pe durata pauzelor, cât şi în timpul orelor, prin planificarea şi 

organizarea unor activități referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei şi a comportamentelor 

nesănătoase, prin instruirea elevilor cu privire la normele de securitate şi protecţie personală, prin 

monitorizarea stării de curăţenie a sălii de clasă și a școlii.  

 S-a promovat în comunitate activitatea unităţii de învăţământ. 

În anul școlar 2021 – 2022 cadrele didactice au participat la activități de formare de scurtă și 

lungă durată în domeniul de activitate al postului urmărind creșterea competențelor profesionale, 

creșterea competențelor digitale și lingvistice, motivarea elevilor în contextul predării online, 

adaptarea la specificul predării online.  

 

 

Activitate de formare Tip activitate de 
formare/ Data 

Organizator Document 
doveditor 

Evenimentul de multiplicare a 
proiectului Dis-Act  

Conferință  
13.05.2022 

Centru Internațional 
pentru Educație 

PV 
2725/13.05.2022 

Sesiuni de formare cu tema  
Protecția drepturilor copilului. 
Norme, politici, practici naționale și 

Curs 
20.11.2021 
27.11.2021 

Institutul Român 
pentru Drepturile 
Omului  

Certificat  
Adev. nr. 
27113/4.01,2022 



 
 

internaționale pentru organizații  și 
instituții de învățământ 

Sesiuni de formare cu tema 
Pro-activ pentru educație parentală 

Curs 
29.11.2019 
Craiova 

Institutul Român 
pentru Drepturile 
Omului 

Certificat 

Conferința județeană SUPERTEACH Conferință Superteach  Diplomă 

Atelier  Acreditare E+ Educație școlară Atelier ANPCDEFP  Certificat  

Programul de formare pentru 
constituirea Corpului de profesori 
evaluatori pentru examenele și 
concursurile naționale 

Curs Centrul Național de 
Politici și Evaluare în 
Educație 

Adeverința nr. 
1269/19.04.2022 

Suport pentru dezvoltarea serviciilor 
comunitare de sănătate mintală 
pentru copii și adolescenți 

Curs  Centrul Național de 
Sănătate Mintală ți 
Luptă Antidrog 

Certificat  

Comunicarea organizațională la 
nivelul instituției școlare 

Curs  Asociația Dascăli 
Emeriți 

Adeverință 

Balance –gestionarea emoțiilor și 
stresul 

Sesiune de formare FONPC adeverință 

 

 

 

       6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare 

 

             Membrii catedrei au contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii 

şcolare prin implicarea în  parteneriate și proiecte în vederea dezvoltării instituționale, cu îndeplinirea 

planului de  activități planificate pentru anul școlar 2021-2022. 

 

Tip Instituții 

implicate 
Valabilitate 

Perioada 
Prof. 

coordonator/ 

Prof. implicați 

Nr. 

înregistrar

e document 

 

Proiect la nivelul școlii 

Școala noastră, mândria 

noastră! 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

 

 

Nr.5983/6.1

2.2021 

Proiect la nivelul școlii 

Tradiții și obiceiuri de iarnă la 

români! 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

 

 

Nr. 

6194/22.12.

2021 

Proiect educațional  

5 octombrie, Ziua Mondială a 

Educației 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

 

 

Nr. 

5230/4.10.2

021 

Proiect educațional  

Portul Popular Românesc 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

 

 

Nr. 

2228/6.05.2

022 

Proiect de parteneriat 

educațional  

Cu pași vioi spre școală 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

Grădinița cu PP 

Constantin 

Brâncuși 

An școlar 

2022-2024 
Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 
1034/10.03.

2022 

 

Proiect educațional 

1 Iunie-Ziua Internațională a 

Copilului 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

 

An școlar 

2021-2022 

Prof. coordonator 

Marcoci Roxana 

2805/25.05.

2022 

 



 
 

Concursurile Naționale  

COMPER 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

Fundația pentru 

Științe și Arte 

Paralela 45 

permanent Cadrele didactice 

de la clasele a II-a  

Adev. 

nr.4.179303

/2022 

Concursul GMJ   An școlar Cadrele didactice 

de la clasele a II-a 

ADEV. nr.  

Campania Națională  

Zâmbește pentru viitor 

Crucea Roșie 

Română 

An școlar Prof. înv. primar 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Diploma nr. 

943/16.11.2

021 

Proiect județean  

Universul spre infinit 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar Prof. coordonator 

Morie Anamaria  

Diploma nr. 

1049/22.02.

2022 

Proiect educațional 

Luceafărul poeziei românești 

Școala 

Gimnazială 

„Sfântul Nicolae” 

An școlar Prof. coordonator 

Morie Anamaria 

Diplomă nr. 

1026/14.01.

2022 

Implementare proiecte Junior 

Achievement la nivel primar 

 

JA România An școlar Prof. înv. primar 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Certificate 

Convenție de parteneriat pt. 

derularea proiectului Curățăm 

România 

Agenția pentru 

Protecția 

Mediului 

An școlar Prof. Călugăru 

Liliana 

Prof. înv. primar 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Nr. 

2065/19.04.

2022 

Proiect educațional 

Orientarea școlară și 

diminuarea abandonului școlar 

Colegiul Tehnic 

Ion Mincu 

Șc. Gimn. Ec. 

Teodoroiu 

An școlar Prof. înv. primar 

Cucăilă-Ciulică 

Mădălina 

Nr. 

1184/24.03.

2022 

În lumea cărților Șc. Gimn. 

Voievod Litovoi 

An școlar Prof. Morie 

Anamaria 

Nr. 

525/7.02.20

22 

 Exista o colaborare strânsă și permanentă între membrii catedrei și restul corpului profesoral, pentru 

o cât mai bună promovare a școlii.             

 Colaboram în permanență cu organele abilitate în menținerea disciplinei în școală și 

combaterea violenței. 

  
Rezultatele elevilor la învățătură  

  Toți elevii claselor a II-a au promovat cu media FB. Nu au existat medii scăzute la purtare.   

Cadrele didactice au pregătit și coordonat elevii pentru participarea la concursuri/ activități 

extrașcolare obținând rezultate deosebite așa cum rezultă din portofoliul profesional.  

                                                                              Responsabil, 

                                                           Prof. înv. primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A CATEDREI ÎNVĂȚĂTORILOR CLASELOR a III-a 

AN ȘCOLAR 2021- 2022 

 

 Catedra învățătorilor claselor a III-a cuprinde următoarele cadre didactice: 

-clasa a III-a  A     - prof. înv. primar: Viezure Luminita 

- clasa a III-a  B    - prof. înv. primar: Popescu Elena 

- clasa a III-a  C     - prof. înv. primar:  Stefanescu Doina 

- clasa a III-a  D     - prof. înv. primar: Canavea Nicoleta 



 
 

            Prezentul raport sintetizează principalele activităţi desfăşurate pe parcursul  anului şcolar 2021-

2022, cu elevii claselor a III-a, de la Şcoala  Gimnazială Sf. Nicolae, Tg-Jiu, judeţul Gorj.  

 Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional 

sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi 

colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile. 

O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din 

fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente  

la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită 

s-a acordat   probelor de evaluare iniţială la toate  clasele. Evaluările sumative, dar şi formative au fost 

concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate, elevii având formate competențe digitale 

minime care au fost dezvoltate și îmbunătăție. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în 

stabilirea unui set de acţiuni  privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, 

stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. 

În anul şcolar 2021-2022, în cadrul catedrei, activitatea desfăşurată şi-a atins obiectivele 

propuse prin activități care vizează: 

Curriculumul: 

⮚ Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale;parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii 

activ-participative;folosirea activităţii independente, diferenţiate si de grup); 

⮚ realizarea de fişe de evaluare sau fişe de lucru/de recuperare/de dezvoltare adaptate cerinţelor 

programei şcolare şi nivelului intelectual al elevilor utilizând instrumente digitale (Classroom, 

liveworksheets, plickers și alte aplicații, jocuri, tutoriale): 

⮚ Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale;parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii 

activ-participative;folosirea activităţii independente, diferenţiate si de grup); 

⮚ Organizarea de activităţi extracurriculare în condițiile impuse de pandemia de SARS COV2; 

⮚ Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective care să permită utilizarea 

cu ușurință a instrumentelor digitale, asigurarea accesului la informaţia de specialitate, 

favorizarea schimbului de experienţă; 

⮚  Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

⮚  Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : materiale video, jocuri și fișe de lucru 

interactive; 

⮚  Colaborarea şcoală-familie. 

S-au elaborat şi aplicat testările iniţiale pentru disciplinele limba şi literatura română şi matematică, 

educație civică, științe ale naturii, centralizându-se ulterior rezultatele obţinute de către fiecare colectiv 

de elevi.  

S-au realizat periodic analize ale evaluărilor curente (evoluţie, activităţi remediale sau de 

performanţă), ajungându-se la concluzia că elevii claselor  a III- a au tendinţa de a face aceleaşi greşeli 

în completarea testărilor curente. 

⮚ organizarea de programe suplimentare de pregătire, atât cu elevii cu ritm lent de învăţare, cât 

şi cu cei performanţi, pentru dezvoltarea competențelor digitale și ușurarea învățării în mediul 

online; 

  Proiectarea activitătii la nivelul învăţămânului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competente, 

prin însusirea de cunoştinte pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare  

 Pe parcursul întregului an școlar, toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei 

clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele 

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



 
 

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

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

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

 Proiectarea zilnică a fost realizată creativ, in special in functie de particularităţile de vârstă, dar 

și a specificului cunoaşterii fiecărui şcolar, testele, întrebările fiind in conformitate cu nivelul de 

învăţare al fiecăruia și ținând cont de desfășurarea cursurilor în mediul online..  

  În cadrul activităților curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică a fost 

adaptată la măsurile impuse de pandemie și s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităților 

intelectuale de baza, a atitudinilor și comportamentelor dezirabile la elevi.  

Consilierea părinţilor elevilor a făcut, de asemenea, obiectul unei planificări realizate de fiecare 

cadru didactic în parte tinând cont de necesitătile si particularitătile elevilor din clasa sa, punandu-se 

accentul pe motivarea pozitivă a învatarii si pe îmbunătătirea relaţiei dintre părinti si copii. Prezenţa 

părintilor la şedinţele cu părinţii fiind o dovadă a bunei comunicări între acestia și școală. Cadrele 

didactice, împreună cu profesorul consilier și profesorii de sprijin au consiliat părinții pentru a face 

față solicitărilor apărute în învățarea online. 

 

Activitățile curriculare, extracurriculare și extrașcolare: 

   În cadrul activităților extracurriculare, au fost organizate diferite activități care au fost 

desfășurate online. 

         - Ziua Portului Tradițional Românesc 

 -Ziua Europei 

 -O Europă verde 

 -Gânduri de copil  

Proiectarea activitătii la nivelul învăţămânului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competente, prin însusirea de cunoştinte pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a 

conţinuturilor programelor şcolare 

 

Evaluarea rezultatelor școlare: 

Activitatea didactică de pe primul semestru s-a încheiat cu sustinerea testelor de evaluare 

semestrială. În urma analizei acestor teste s-a constatat un progres la nivelul elevilor, existând însă și 

elevi care nu au îndeplinit cerințele minime pentru promovarea semestrului întâi. Cadrele didactice au 

făcut o evaluare a situaţiei pregătind un plan de măsuri recuperatorii pentru semestrul următor. 

        În al doilea semestru al anului şcolar 2021-2022, la nivelul claselor a doua, s-au realizat programe 

de pregătire în vederea desfăşurării în condiţii optime a  Evaluării Naţionale. Toţi elevii participanţi 

reuşind să obţină rezultate bune la acest examen. Pentru elevii care au întâmpinat dificultăţi, dovedind 

greşeli tipice sau erori în învăţare, cadrele didactice de la clase au făcut recomandări și au desfășurat 

programe de educaţie remedială. Aceste programe s-au realizat în conformitate cu programele şcolare 

şi cu tipurile de subiecte propuse de MEN.  

         Activitatea didactică de pe al doilea semestru s-a încheiat cu susţinerea testelor de evaluare 

finală. 

Activitatea metodică și de perfecționare a cadrelor didactice: 

 În anul școlar 2021-2022 s-au desfășurat activități variate, având ca finalitate, optimizarea 

procesului instructiv- educativ. 

  Cadrele didactice au fost permanent preocupate de perfecționarea continuă în domeniul 

specialității. Astfel doamnele profesoare de au participat la ședințele cercului pedagogic sau la cursuri 

de formare. 

  Activitatea didactică de pe fiecare semestru s-a încheiat cu susținerea testelor de evaluare 

semestrială. În urma analizei acestor teste s-a constatat un progres la nivelul elevilor. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învățătură și disciplină s-a menținut o relație 

permanentă între părinţi și cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin ședințe cu părinţii 

elevilor și consiliere individuală, toate realizate online.               

    Relațiile cu familiile elevilor şi reprezentanții comunității 

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice care au predat la clasă. Acest aspect al muncii educative  

s-a concretizat prin şedinţe cu părinţii și consilierea individuală a părinților organizate online cu 

abordarea învățării online și a problemelor pe care le creează aceasta. Consider ca bună relaţia 



 
 

învatăţor-părinţi, cei din urmă au făcut eforturi de a se implica real în  viaţa clasei, oferind ajutor ori 

de câte ori era nevoie. 

 Atât pregătirea ştiinţifică a elevilor, cât şi activităţile extracurriculare, activităţile de 

voluntariat, cele cu părinţii sau participarea la concursurile şi olimpiadele şcolare constituie preocupări 

permanente pentru cadrele didactice care îşi pun la dispoziţia elevilor pregătirea profesională şi 

psihopedagogică. 

ANALIZA  SWOT 

Puncte tari: 

 planificările au fost  corect întocmite; 

 comunicare eficientă între membrii catedrei (discutarea aspectelor metodice în procesul de 

predare-învățare; 

 corelarea permanentă a planurilor și programelor școlare la conținutul educațional astfel încât 

să poată fi îndeplinite obiectivele și competențele specifice disciplinei;  

 folosirea în evaluare atât a noilor metodelor impuse de învățarea online care să stimuleze 

originalitatea și gândirea creativă a elevului; 

 notare unitară la nivelul catedrei (realizată  pe baza criteriilor de evaluare comune); 

 realizarea testelor de evaluare curentă având în vedere subiectele de evaluare națională; 

 participarea elevilor la activități extracurriculare;  

 nu s-au înregistrat abateri disciplinare ; 

 procentul de promovabilitate 100 %; 

 toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată, mare 

disponibilitate de a comunica eficient cu elevii; 

 în cadrul catedrei există un climat bazat pe înţelegere şi armonie; 

 obiectivele propuse au fost realizate; 

 au fost organizate activități  de remediere a lacunelor; 

 implicarea părinților în activități extrașcolare; 

 cadrele didactice doresc să participe la cursuri de formare și perfecționare adaptându-se foarte bine 

la predarea online; 

 evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

 realizarea de materiale didactice variate folosind instrumente digitale; 

 toate clasele sunt dotate cu aparatură modernă, fapt ce a permis realizarea lecțiilor online din 

unitatea școlară folosind resursele acesteia (table magnetice, computere, internet); 

 aplicarea unor metode atractive de învățare. 

 

Puncte slabe: 

 dificultățile întâmpinate în predarea-învățarea online (oboseală accentuate, lipsa dispozitivelor 

pentru unii elevi) 

 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare și extrașcolare; 

 elevi care nu sunt preocupați de învățare, nu-și  pregătesc  lecțiile. 

Oportunități:  

 numărul de întâlniri şi activităţi online ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

 varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, proiecte 

ME; 

 cadre didactice cu rezultate deosebite; 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, 

Biserică, Primărie, instituţii culturale); 

 crearea de parteneriate cu şcoli din județ și din ţară ; 

 susţinerea de burse şcolare pentru elevii performanţi, dar şi pentru elevii cu probleme 

financiare; 

 interesul majorităţii elevilor de a depune efortul necesar pentru o formare de calitate; 



 
 

 tratarea diferenţiată a elevilor; 

 mijloace de finanţare cu material didactic, fond de carte; 

 renovarea și dotarea corpurilor de clădiri, a sălii de sport a terenului de sport; 

 posibilitatea antrenării părinţilor în rezolvarea unor probleme. 

Ameninţări 

 alocarea unui timp scăzut pentru studiul individual; 

 lipsa la o parte a elevilor a unei motivaţii intrinseci a învăţării şi ca atare a unui efort susţinut 

în procesul de formare;  

 programe şcolare supraîncărcate la majoritatea disciplinelor; 

 superficialitatea elevilor; 

 volumul mare de cunoştinţe în raport cu numărul orelor alocate pentru fixarea lor; 

 dezinteresul manifestat de către unii părinţi faţă de situaţia şcolară a elevilor; numărul mare de 

elevi cu părinţii plecaţi în străinătate 

 criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa şcolară; 

 elevii își petrec foarte mult timp nesupravegheați, în fața tabletelor și a televizoarelor. 

Concluzii 

● La sfârşitul anului școlar, elevii claselor a III-a sunt pregătiţi, conform particularităţilor 

individuale ale fiecăruia. 

● Munca depusă în acest an școlar se poate caracteriza prin implicare.  

● Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri; 

● Promovare optimă a exemplelor de bună practică; 

● Relaţie bună, constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii.  

 

Responsabil catedră: 

Prof. înv. primar Viezure Luminita 



 
 

  

 

COMISIA CATEDREI ÎNVĂŢĂTORILOR DE LA NIVELUL CLASELOR A IV-A  

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN  ANUL ŞCOLAR    2021/2022 

 

Comisia catedrei învățătorilor de la nivelul claselor a IV- a avut următoarea componentă: 

clasa a IV-a A   - prof.înv.primar, Malacu Nicoleta 

clasa a IV-a B   - prof.înv.primar, Stroe Loredana 

clasa a IV- a C  - prof.înv.primar, Saman Romelia 

clasa a IV-a D   – prof.înv.primar, Scorei Eliza 

Întreaga activitate a comisiei s-a desfășurat în concordanță cu documentele programatice pe 

toate compartimentele lor la care s-au adăugat prioritățile etapei și noutățile survenite în plan 

organizațional sau din punct de vedere al conținuturilor. 

Fiecare  cadru didactic a respectat și s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât și 

colective) pe unitățile de competentă, urmărind indicatorii de performanta, respectându-și 

responsabilitățile la nivelul colectivului, dar și al comisiei metodice. 

O atenție deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învățare din 

fiecare colectiv, implicându-i în activități didactice diverse în vederea participării active și conștiente  

la propria formare, atât pe plan intelectual, dar și afectiv și psihic. 

Pentru a demara acțiunile de formare și instruire la nivelul corespunzător, o atenție deosebită 

s-a acordat   probelor de evaluare inițială la toate  clasele. Evaluările sumative, dar și formative au 

fost concepute, aplicate, și analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup și la nivelul 

comisiei. Analiza comparativă, dar și concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acțiuni  privind 

demersul didactic ulterior la nivel de colectiv și individual, stabilindu-se programe și conținuturi 

pentru dezvoltare, ameliorare și recuperare. 

     În anul școlar 2021-2022, în cadrul comisiei, activitatea desfășurată și-a atins obiectivele propuse 

prin activități care vizează: 

 

1. CURRICULUM 

 Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzute pentru 

acest an de minister. 

      Proiectarea activității la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competente, prin însușirea 

de cunoștințe pe baza abordării trans disciplinare si transcurriculare a conținuturilor programelor școlare. De 

asemenea, s-a ținut cont de noile reglementări elaborate de ME, precum și de recomandările primite din partea 

inspectorilor de specialitate. 

Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe 

clase/grupe, fiind analizate la nivel de comisie. 

 Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcție de durata semestrelor, au fost stabilite 

conform programei școlare, respectând întocmai programa. Stabilirea conținuturilor activităților s-a făcut în 

concordanță  cu programa și respectând particularitățile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, 

participative. 

 

2. COMUNICARE 

Prin cunoașterea diferențiată a elevilor, modul în care aceștia sunt implicați în activități, cadrele 

didactice au  reușit să cunoască specificul fiecărui elev și particularitățile de vârstă ale acestora. Astfel 

întotdeauna au selectat modalități de comunicare adecvate atât diverselor situații cât și personalității fiecărui 

copil. 



 
 

Pe parcursul activităților instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, liniștită păstrând 

o relație de colaborare și cooperare cu elevii favorizând astfel existenta unui climat deschis și în același timp 

responsabil fapt prin care copiii au căpătat încredere în propria persoană.  

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat rezultate 

deosebite, aceștia dovedind că știu să respecte în mare parte regulile grupului de învățare. 

Concretizarea acestor acțiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea și prezentarea unor acțiuni cu caracter 

formativ și educativ la nivelul școlii cu diverse ocazii. 

 De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă și temeinică 

formare a elevilor noștri, în acțiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a 

realizat mai ales printr-o abordare inter și transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe. 

 

      3.    RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

Pentru obținerea unor rezultate deosebite la învățătură și disciplină s-a menținut o relație permanentă între 

părinți și cadrele didactice care au predat la clasă. Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat prin 

ședințe cu părinții, organizate la nivelul claselor. Consider ca bună relația învatăţor-părinţi, cei din urmă au 

făcut eforturi de a se implica real în  viața clasei, oferind ajutor ori de câte ori era nevoie. 

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 Evidențiez consecvența cadrelor didactice în abordarea centrată pe elev în obținerea de performante, 

performante măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare și remarcate în rezultatele testărilor 

inițiale și sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, aspect materializat în achizițiile, 

capacitățile, competențele, atitudinile și comportamentele elevilor. 

 S-au folosit atât metode tradiționale cât și metode moderne începând cu evaluarea inițială care s-a 

desfășurat conform cerințelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările inițiale ale elevilor, notele 

prezentate individual părinților sub semnătură precum și măsurile ameliorative propuse. 

Elevii au fost notați obiectiv pe baza unor descriptori de performanta bine definiți, ritmic, rezultatele 

fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei și în carnetele elevilor. 

 

       5.    MANAGEMENTUL CLASEI  

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susținut în procesul învățării prin angajarea optimă a 

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

strategii ce oferă condiții optime pentru exersarea intelectului copiilor în direcția flexibilității, creativității, 

inventivității, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. 

          În lecțiile/ activitățile desfășurate la clasă, s-au folosit tehnici de implicare individuală sau în grup a 

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

desfășurate, aceștia dobândind capacități de cooperare, de sprijin și colaborare, de primire și asumare de sarcini, 

de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale și colective, a 

inițiativei. 

 

6.   ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

     În cadrul activităților curriculare și extra curriculare, acțiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe 

formarea competențelor, a capacităților intelectuale de bază, a atitudinilor și comportamentelor dezirabile la 

copii, calitatea acestor performante asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - 

participative precum și prin raportarea problematicii la experiențele copiilor. 

În acest an școlar, cadrele didactice si elevii ciclului primar ai școlii, au desfășurat activități extra 

curriculare cum ar fi: 

  „ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI” –  octombrie  

 ”CARNAVALUL  TOAMNEI”- noiembrie  

 „16 NOIEBRIE –ZIUA INTERNATIONALA A TOLERANTEI”- NOIEMBRIE  

 „1 DECEMBRIE – ZIUA NATIONALĂ  A  ROMÂNIEI”- decembrie  

 „,,MAGIA CRACIUNULUI”- decembrie  

 “HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ ! “- ianuarie  



 
 

 „EMINESCU, POET NEPERECHE”- ianuarie  

 „LA MULTI ANI, MAMICO!” – martie  

 În cadrul programului „SNAC” toate cadrele didactice au participat la acțiuni de voluntariat. 

Doamna profesor înv.primar, Malacu Nicoleta: 

 PROIECTUL EDUCATIONAL JUDETEAN –”De la joc ...la educație financiară”; 

 Masa rotundă cu tema ,,Dascălul ,spiritul neamului românesc ”din cadrul Proiectul 

educațional ,,O filă din istoria neamului gorjenesc”. 

 Tabăra de vară ENGLISH IS FUN..TASTIC! 

Doamna profesor inv.primar,Stroe Loredana: 

 ,,Importanta lecturii în viața copiilor ", ,,Cartea-trecut, prezent, viitor"  și ,,Bucuriile lecturii 

" 

 Tabăra Internațională Happy  Faces ,Ditheo 

     Doamna profesor înv.primar, Saman Romelia: 

 Participarea cu lucrări artistice-plastice  ,, O Europă verde!’’ 

 Participarea la activitatea dedicată serbării portului popular românesc. 

 Campania ,, Zâmbește pentru viitor’’, Crucea Roșie România în parteneriat cu Colgate- 

Palmolive 

 PROIECTUL EDUCATIONAL JUDETEAN –,,De la joc ...la educație financiară 

 RoboTabăra! Valea ȘIPOTULUI. 

 Excursie LA Dinosaur World Transylvania și Castelul Corvinilor. 

Doamna profesor înv.primar, Scorei Eliza: 

 Voluntar Asociația SMART EDUCATIONAL PROJECTS, Asociația Euroactive NGO,Krosskultur+, 

Youthland,Asociatia tinerilor cu inițiativă 

 Participarea cu lucrări artistice-plastice  ,, O Europă verde!’’ 

 Participarea la activitatea dedicată serbării portului popular românesc. 

 Planul anual de intervenție preventivă al Inspectoratului de Jandarmi județean ,, Tudor 

Vladimirescu’’- Prevenirea delicvenței juvenile 

 Proiectul educațional ,,Albinele sunt prietenii noștri’’, Ambasada Republicii Slovenia, Ministerul 

Educației, Asociația Crescătorilor de albine din România. 

 Campania ,, Zâmbește pentru viitor’’, Crucea Roșie România în parteneriat cu Colgate- Palmolive 

 National Geographic Learning Teaching Teens Event, Romania,  Fischer International 

 Proiectul educațional județean –,,De la joc ...la educație financiară 

 Participarea la proiectul eTwinning ’Our Home, the world’, în cooperare cu zece școli din Turcia și o 

școală din Italia. 

 

 

 

7. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Cadrele didactice sunt preocupate și în acest an școlar de formarea profesională, de folosirea unei 

metodologii activ-participative. Se documentează  asupra noutăților, cele mai interesante fiind puse în practică. 

Concret, fiecare membru al comisiei și-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind eficienta acestuia 

în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în 

demersul didactic a noutăților metodologice. 

Participarea la cursuri, conceperea și desfășurarea unor parteneriate educaționale, au constituit mijloace 

eficiente de formare continuă: 

Doamna profesor înv.primar, Malacu Nicoleta: 

Comunicare organizaționala la nivelul instituției școlare (24 ore);     



 
 

 Evaluarea elevilor in învățământul preuniversitar(15 credite);  

Protecția drepturilor copilului. Norme, politici, practici naționale și internaționale pentru organizații și 

instituții de învățământ și educație –Institutul Român pentru Drepturile Omului,”  

Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a bulionului in școală”(20 credite). 

Activității în cadrul Cercului Pedagogic de la nivelul claselor a IV-a, Școala Gimnazială ,, Sf. Nicolae’’, mai 

2022 

 

Doamna profesor înv.primar, Stroe Loredana: 

Pro-activ pentru educație parentală, Institutul Român pentru drepturile omului-07-14.05.2022 

Protecția drepturilor copilului. Norme, politici naționale și internaționale pentru organizații și instituții de 

învățământ și educație, Institutul Român pentru drepturile omului, 20-27.11.2021 

Expoziție tematică în cadrul Cercului Pedagogic de la nivelul claselor a IV-a, Școala Gimnazială ,, Sf. 

Nicolae’’, mai 2022 

 

Doamna profesor înv.primar, Saman Romelia: 

,,Valențe educative în didactica învățământului primar”;  

,, Pro-activ pentru educație parentală’’ 

Concurs- în cadrul Cercului Pedagogic de la nivelul claselor a IV-a, Școala Gimnazială ,, Sf. Nicolae’’, mai 

2022 

 

Doamna profesor înv.primar, Scorei Eliza: 

Pro-activ pentru educație parentală, Institutul Român pentru drepturile omului-07-14.05.2022 

Protecția drepturilor copilului. Norme, politici naționale și internaționale pentru organizații și instituții de 

învățământ și educație, Institutul Român pentru drepturile omului, 20-27.11.2021 

 „Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar”, 40 ore, 10 credite 

transferabile 

Erasmus + We are not different- Vasto,Italia,  August 2021 

Erasmus + WAND, Riga , Letonia, Octombrie, 2021 

Erasmus +Digital peacebuilding: building online Peace for youth, Batumi, Georgia,14-21.04.2022 

Erasmus + YE ‘Work Fever’ Lituania, Vilnius, 14-22.06.2022 

Erasmus +- ‘Ecosystemic Community Organising ‘ KA2 project, Estonia, Tallin, 28.06-07.07.2022 

Erasmus +’DigiAct for Green Europe Youth Exchange , Turcia , Ankara, 18-28.07.2022 

Angajament pentru Climă- Fundația Terra mileniului III, în parteneriat cu Asociația REPER21, Școala 

Națională de Studii Politice și Administrative, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.07.02-15.02.2022, 35 ore 

Referatul cu titlul ,, Unitate în diversitate’’ în cadrul Cercului Pedagogic de la nivelul claselor a IV-a, Școala 

Gimnazială ,, Sf. Nicolae’’, mai 2022 

Profesor metodist al ISJ Gorj , gradul I, a efectuat cinci inspecții curente /speciale. 

 

 

8.PARTENERIATE EDUCATIVE: 

 

 1.Grădinița Prichindel, Târgu Jiu 

 2. Școala Aselsan İlkokulu  , Turcia. Monte Porzio Catone (Rm), ItalyICS "Don Lorenzo Milani" di 

Monte Porzio Catone, Lapseki-ÇANAKKALE, TurkeyUmurbey İlkokulu 

 3. Grup editorial ART- popularizarea lecturii în rândul elevilor 

 4. Inspectoratul de Jandarmi județean ,, Tudor Vladimirescu’’ 

 5. Teatrul ,, Elvira Godeanu’’ 

 6. Crucea Roșie Română 

 Parteneriat Grădinița,, Constantin Brâncuși” 

 .Editura EDU.RO 

 

 



 
 

9 CONCURSURI: 

Cadrele didactice au pregătit si înscris copiii la mai multe concursului pe perioada anului școlar , unde au 

obținut numeroase premii, diplome si medalii: 

Gazeta Matematică Junior- etapa I și etapa a II-a, 

Concursul școlar național de COMPETENTĂ ȘI PERFORMANTĂ in educație –Limba și literatura română și 

Matematică  

Concursul National ”Fii Inteligent ...la matematică” 

  

               Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- planificări corect întocmite; 

- obiectivele propuse au fost realizate; 

- activități  de remediere a lacunelor; 

- implicarea părinților în activități extrașcolare; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- participarea la concursuri județene, naționale și internaționale; 

- realizarea de materiale didactice variate; 

- aplicarea unor metode atractive de învățare pentru a reduce absenteismul; 

- implementarea unor numeroase proiecte. 

Puncte slabe: 

- slaba implicare a unor părinți în activitățile școlii, dezinteresul unora dintre ei fată de școală; 

- elevi care nu sunt preocupați de învățare, nu-și  pregătesc  lecțiile; 

Oportunități:  

- numărul de întâlniri și activități comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează  

împărtășirea experienței, o comunicare mai bună; 

- varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate de C.C.D.; 

- parteneriatele cu diferite instituții ale comunității locale; 

- disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții publice de a veni în sprijinul școlii (Politie, 

Biserică, Primărie, instituții culturale); 

- crearea de parteneriate cu scoli din tara și din afara ei; 

- crearea de parteneriate educaționale folosind rețeaua eTwinning, sau programele Erasmus +. 

Amenințări: 

- copii cu tulburări de comportament; 

- instabilitate la nivel social, economic; 

- criza de timp a părinților, datorată situației economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor și la 

o redusă implicare în viața școlii; 

Concluzii : 

  Comisia catedrei învățătorilor a demonstrat implicare în promovarea valorilor școlii și a militat permanent 

pentru creșterea prestigiului instituției, încercând să promoveze valori ale unei echipe adevărate, bazate pe: 

profesionalism, conștiinciozitate, creativitate, spirit de echipă. Pentru îmbunătățirea calității activității didactice, 

pentru ca o școală să fie eficientă, este necesar ca elevii, dascălii și părinții să aibă foarte bine conștientizată 

misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe elev. 

 

                                               RESPONSABIL  COMISIE, 

                                                                            Prof. înv. primar,    

                    Scorei Eliza 

       

  



 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL ŞCOLAR 2021- 2022, 

                                             Catedra de Limba și literatura română 

      În anul şcolar 2021-2022, comisia metodică a profesorilor de Limba şi literatura română şi-a 

propus următoarele obiective: 

• Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; 

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

participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu 

calculatorul); 

• Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

• Organizarea de activităţi extracurriculare; 

• Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

• Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

• Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

• Colaborarea şcoală-familie; 

• Participarea la lectiile on-line pe perioada pandemiei de coronaviroza (COVID-19). 

        Activitatea catedrei de Limba şi literatura română a fost orientată, în acest an scolar,  spre 

realizarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi spre conturarea unor valori 

şi atitudini specifice obiectului nostru de studiu. Conţinuturile abordate au fost integrate în lecţii care 

au împletit ,de multe ori, noţiunile de limbă şi comunicare, cu cele de literatură română. Acestea au 

participat la consfătuirile de specialitate ale cadrelor didactice , online. 

          Au fost studiate programele şcolare şi s-au stabilit în catedră manualele şcolare de limba română 

pentru anul în curs , precum şi responsabilităţile fiecărei profesoare. S-a întocmit planul managerial al 

catedrei şi graficul activităţilor metodice din acest an şcolar. Activitatea de proiectare didactică s-a 

concretizat în realizarea unor teste iniţiale în luna septembrie 2021, pentru elevii claselor V-VIII. S-

au realizat planificările calendaristice, proiecte de unităţi de învăţare şi mai multe planuri de lecţie. La 

nivelul catedrei s-au elaborat teste de progres şi de recuperare a cunoştinţelor, precum şi modele de 

subiecte de examen. 

Activitatea desfăşurată la clasă a urmărit parcurgerea ritmică a materiei, în conformitate cu cerinţele 

programei şcolare. Formarea competenţelor de comunicare orală în limba română s-a realizat prin 

organizarea şi desfăşurarea unor activităţi adecvate: jocuri de rol, povestiri orale la clasele a Va şi a 

VI a  sau argumentări la clasele a VIl-a şi a VIII- a. Comunicarea scrisă a elevilor a fost conturată prin 

numeroase activităţi desfăşurate permanent în orele de curs sau în cuprinsul temelor de acasă: 

investigaţia de text ficţional sau nonficţional, exerciţii de redactare a unor compuneri pe baza 

diverselor genuri și specii literare, caracterizări de personaje, rezumate. Activităţile au avut, adeseori 

, un caracter interactiv, urmărind să antreneze un număr cât mai mare de elevi, implicaţi constant în 

toate secvenţele lecţiei. Aceştia şi-au justificat de multe ori răspunsurile, dobândind treptat competenţe 

de autoevaluare. Elevii au fost familiarizaţi treptat cu tehnicile de culegere a informaţiilor ştiinţifice, 

apoi cu tehnicile de exprimare scrisă, în vederea redactării compunerilor. De asemenea, au fost 

valorificate cunoştinţele elevilor insistându-se pe studiul nivelului lexico-semantic al limbii române 

(pronunţii corecte ale neologismelor, erori şi relaţii semantice,).  

Activitatea de evaluare s-a concretizat în aplicarea unor teste diferite, de exemplu evaluarea 

iniţială, aplicată la fiecare clasă. 

La sfârşitul semestrului I, au fost evaluate portofoliile şi materialele realizate de elevi, precum 

şi modalităţile de lucru în grup ale acestora.  

Activitățile au fost gândite a fi susținute on-line, când a fost cazul,  utilizând platforma 

CLASSROOM  pentru conferințe video  în combinație cu grupurile de WhatsApp și  Messenger pentru 

fiecare clasă în parte. 



 
 

Pe tot parcursul anului scolar s-au ţinut ore suplimentare de limba română pentru clasele a 

Vlll-a, s-au elaborat teste şi fişe de lucru pe itemi diversificaţi. 

De asemenea, s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei şcolare si 

a standardelor de performanţă propuse, s-au realizat teste de evaluare diferenţiate şi fişe de lucru 

individuale, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-li-se fiecăruia şansa de a se implica în actul de 

predare-învăţare-evaluare. 

Activitățile remediale-semestrul al II-lea au urmărit ridicarea nivelului de cunoştinţe ale 

elevilor, accentuându-se importanţa studiului pentru elevii clasei a VIII-a, elevi  ce s-au bucurat de un 

program de meditații oferit la matematică și română, pentru o mai bună pregătire privind examenul de 

evaluare naţională.   

Până la finele anului şcolar fiecare profesor de limba și literatura română a parcurs materia, 

conform planificării calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au 

îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole, cu sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele 

elevilor se regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic. Elevii claselor V-

VIII sunt bine pregătiţi, bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel bun, conform 

programei școlare.   

  Membrii comisiei: prof.Lumezeanu Simona, prof.Morie Neli, prof. Partenie Minodora, prof. 

Vilceanu Gina s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace modeme în procesul de predare-

învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers didactic de 

excepție, inovator, care să aducă performanțe școlare deosebite. 

 Analiza activității 

             Puncte tari : 

• Cadrele didactice au întocmit planificarea anuală şi secvenţială a materiei, personalizată în 

conformitate cu particularităţile colectivelor de elevi. Majoritatea proiectărilor didactice au la 

bază variante preluate din diferite surse, însă fiecare profesor are o contribuţie personală în 

definitivarea acestora. 

• S-au utilizat auxiliare didactice în vederea desfăşurării eficiente a demersului didactic; In acest 

sens s-a colaborat cu Ed.Booklet, Ed.Carminis Piteşti, Ed Sigma, Ed. Paralela 45, Ed. Delfin 

etc. 

• Cadrele didactice manifestă dorinţă de introducere în activitatea didactică a metodelor activ-

participative, centrate pe elev.. S-au realizat şi folosit materiale eficiente de sprijin pentru 

elevii cu nevoi speciale. 

• S-a manifestat interes pentru pregătirea lecţiilor, în acest sens profesorii consultă site- urile de 

specialitate, utilizează calculatorul în redactarea fişelor de lucru/evaluare. 

• Unele cadre didactice sunt colaboratori ai site-urilor educaţionale, publicând diferite materiale: 

teste, planuri de lecţie, planificări, materiale în Power Point. 

• Se utilizează o gamă variată de instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele de 

evaluare tradiţională, cu cele alternative şi vizând evaluarea competenţelor elevilor, pe baza 

descriptorilor de performanţă. Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar şi 

gratuit cu elevii capabili de performanţă, obținând diverse premii la concursurile și olimpiadele 

școlare organizate în anul școlar 2021-2022. 

Puncte slabe: 

 Rezultate slabe la examenul de Evaluare Națională a absolvenților de clasa a VIII-a , care au 

obținut note sub 5 ( șase elevi). 

Oportunităţi  



 
 

• Prestigiul în continuă creştere de care se bucură în acest moment şcoala; 

• O bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea din partea 

părinţilor. 

             Ameninţări: 

• Numărul de ore mai redus cauzat de aplicarea noilor planuri-cadru.         

• Plecarea unor părinți în străinătate, copiii lor rămânând în grija bunicilor sau a 

vecinilor. 

Relaţiile cadru didactic-elev: 

• Relaţiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare si 

intelegere, afectivitate; 

• Elevii sunt încurajaţi in dorinţa de autodepasire, atitudine pozitiva fata de 

studiu, punctualitate, tinuta decenta, conduita morala; 

• Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc, 
dorinţa de afirmare şi autodepăşire; 

 Managementul calităţii 

1 .Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, 

întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice. 

• s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă; 

• s-a creat un climat favorabil învăţării; 

• elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor;  

• s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală; 

• s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor 

• părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ; 

• sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi; 

• s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt; 

• s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a profesorilor din şcoală. 

 
2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

• s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi; 

• s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor la 

toate disciplinele (întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de 

specificul fiecărui colectiv şcolar); 

• s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor; 

• profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, folosesc strategii 

didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale claselor, demersul 

didactic fiind bine conceput şi aplicat. 

 

Concluzii 

              Deschiderea şcolii în semestrul al II-lea, în luna mai, în contextul actual, pandemic a 

reprezentat o prioritate a conducerii Şcolii Gimnaziale “Sfântul Nicolae”. În acest sens, s-au 

reorganizat clase, s-au stabilit circuite, au fost achiziţionate măşti şi dezinfectanţi, a fost regândită 

reaşezarea elevilor în bănci astfel încât reluarea cursurilor să fie posibilă indiferent de scenariul 

verde, galben sau roşu impus de situaţia epidemiologică. S-au căutat şi identificat soluţii pentru ca şi 

elevii dezavantajaţi să continue învăţarea , iniţial prin acordarea de pachete educaţionale şi ulterior, 



 
 

de tablete cu internet. În acest context, profesorii au reuşit să treacă peste dificultăţi, şi-au adaptat 

demersurile educaţionale la noul context educaţional , şi-au dezvoltat competenţele digitale prin 

participarea la cursuri de formare şi au căutat să creeze o stare de bine, într-o şcoală sigură, 

prietenoasă, adaptată cerinţelor actuale.  

 

 Șef catedră, 

                prof. Partenie Minodora 

 

 

Comisia metodică a profesorilor de matematică  

 

Raport de activitate  

Anul şcolar 2021-2022 

 

Cadrele didactice care fac parte din comisia metodică: 

Gorgi Victoria – prof. Matematică 

Mergea Maria– prof. Matematică 

Popescu Adrian Constantin  – prof. Matematică 

Hortopan Doru Aurelian – prof. Matematică 

Crăciun Ileana– prof. Matematică- Informatică 

 

I.Organizarea activităţii  

 

Obiective urmărite : 

 

 Organizarea colectivului de catedra şi alegerea responsabilului comisiei metodice – prof. 

Popescu Adrian C-tin;  

 Stabilirea responsabilităţilor membrilor comisiei metodice - prof. Popescu Adrian C-tin;  

 Întocmirea programului managerial al Comisiei metodice şi prounerea planului de activităţi 

– prof. Giorgi Victoria; 

 Organizarea grupei de performanţă la disciplina matematică – clasele V- VIII-a- prof. 

Popescu Adrian C-tin, prof. Giorgi Victoria, prof. Mergea Maria; 

 Constituirea grupelor de elevi care participă la pregătirile pentru olimpiade şi concursuri 

şcolare - matematică, prof. Popescu Adrian C-tin, prof. Giorgi Victoria, prof. Mergea 

Maria, prof. Crăciun Ileeana, informatică-prof. Crăciun Ileana ,  

 Constituire grupelor de elevi pentru pregatirea suplimentara pein programul Școală după 

Școală- prof. Popescu Adrian C-tin, prof. Giorgi Victoria, prof. Mergea Maria, prof. 

Crăciun Ileeana; 

II.Curriculum 

 

Obiectivele urmărite : 

 

 Întocmirea planificărilor calendaristice ale membrilor comisiei în   conformitate cu programa 

şcolară şi noile precizări metodologice (toţi membrii comisiei) ; 

 Monitorizarea parcurgerii programei şcolare, corectându-se eventualele neconcordanţe (toţi 

membrii comisiei) ; 

 Realizarea evaluării iniţiale la matematică şi informatică, înregistrarea rezultatelor obţinute de 

elevi, stabilirea planurilor de măsuri ameliorative, transmiterea documentelor inspectorilor de 

specialitate (toţi membrii comisiei) ; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru olimpiadele de matematică şi informatică (toţi 

membrii comisiei);  



 
 

 Pregătirea suplimentară a elevilor claselor a VI-a şi a VIII-a pentru Evaluarea Naţională 

(matematică: prof. Popescu Adrian C-tin,Giorgi Victoria, Mergea Maria, Crăciun Ileana, 

Hortopan Doru Aurelian );  

 Monitorizarea modului de participare a membrilor comisiei la activităţile de Cerc pedagogic 

(prof. Popescu Adrian C-tin);  

 Participarea la şedintele de lucru ale Consiliului Consultativ al ISJ pentru disciplinele 

matematică (prof. Popescu Adrian C-tin , prof. Giorgi Victoria). 

 Realizarea unor activităţi de îndrumare şi control în calitate de metodisti ai Inspectoratului 

Şcolar Judeţean (prof. Popescu Adrian C-tin , prof. Giorgi Victoria); 

 Utilizarea unor metode alternative de evaluare - portofoliul, autoevaluarea, observaţia 

individuală şi progresul înregistrat de elevi, proiectul, munca suplimentară (toţi membrii 

comisiei); 

 Utilizarea metodelor activ - participative în lecţii (toţi membrii comisiei) ; 

 Adaptarea resurselor strategice şi a conţinutului noţional specific disciplinelor la 

particularităţile de vîrstă ale elevilor (toţi membrii comisiei); 

 Valorificarea continuă  prin lecţie a potenţialului experimentului didactic în activitatea de 

predare-învăţare (toţi membrii comisiei); 

 Ameliorarea managementului clasei, diversificarea modalităţilor de organizare a colectivului 

de elevi pentru a facilita progresul în ritm propriu, diferenţiat al elevilor (toţi membrii 

comisiei). 

 Participarea la  Cercul Pedagogic, matematică - gimnaziu, Tg-Jiu 

 

 III.Activităţi realizate în cadrul şedinţelor Comisiei metodice 

 

                                                                                                                           

D. PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI 

Semestrul I 

Nr. 

crt 
Denumirea activităţii Locul şi data Participanţi Responsabilităţi Observaţii 

1. 

Analiza activităţii 

comisiei metodice în 

anul şcolar 2020-2021 

Septembrie 

2021 

 

Membrii 

comisiei 

Prof. Popescu 

Adrian C-tin, 

 Prof. Giorgi 

Victoria 

 

2 

Utilizarea moderne în 

cadrul orelor de 

matematica  

Permanent 

Laboratorul de 

Informatică 

Membrii 

comisiei 

Prof. Mergea 

Maria 

 

 

3 
Lectie demonstrativa 

clasa a VII-a 

Octombrie 

2021 

Membrii 

comisiei 

Elevi 

Prof. Popescu 

Adrian 
 

4 

Participarea 

membrilor comisiei la 

ședințele de cerc 

pedagogic 

Conform BIG 
Membrii 

comisiei 

Prof. Popescu 

Adrian 
 

5 
Lectie demonstrativa 

clasa a VIII-a 

Noiembrie 

2021 

Membrii 

comisiei 

Elevi 

Prof. Giorgi 

Victoria 
 



 
 

6 
Lectie demonstrativa 

clasa a V-a 

Decembrie 

2021 

Membrii 

comisiei 

Elevi 

Prof. Mergea 

Maria 
 

7 Referat: 
Decembrie 

2021 

Membrii 

comisiei 

Prof. Giorgi 

Victoria 
 

8 

Bilanţul activităţii 

comisiei metodice pe 

semestrul I 

Decembrie 

2021 

Membrii 

comisiei 

Prof. Popescu 

Adrian 
 

 

                                                              

 

 

Semestrul II 

 

Nr. 

crt 
Denumirea activităţii Locul şi data Participanţi Responsabilităţi Observaţii 

1 

Organizarea 

olimpiadei de 

matematică, faza pe 

şcoală 

Ianuarie 2022 

 

Membrii 

comisiei 

Toti membrii 

comisiei 

 

 

2 
Lectie demonstrativa 

clasa a V-a 
Februarie 2022 

Membrii 

comisiei 

Elevi 

Prof. Popescu 

Adrian 
 

3 

Referat 

Metode active în 

corelarea 

conceptelor 

matematice 

Martie 2022 
Membrii 

comisiei 

Prof. Mergea 

Maria 
 

4 

Dezbatere online: 

Elaborarea şi 

utilizarea resurselor 

educaționale deschise 

RED pentru studiul 

matematicii 

Martie 

2022 

 

Membrii 

comisiei 

Prof. Popescu 

Adrian 
 

5 

Atelier de lucru : 

Utilizarea RED  în 

cadrul unor platforme 

educaţionale 

Mai 2022 

 

Membrii 

comisiei 

Elevi 

Toti membrii 

comisiei 

 

 

6 

Bilanţul activităţii 

comisiei metodice pe 

semestrul II 

Iunie 2022 

 

Membrii 

comisiei 

Prof. Popescu 

Adrian 
 

 

 

IV. Olimpiade şi concursuri şcolare 

 

La nivelul comisiei metodice s-au calificat 10 elevi la faza judeţeană a olimpiadei de 

matematică, dar această etapă a fost anulată. 

 

    

V. Participarea la cursuri de formare :  

VI. Publicaţii 



 
 

• Publicarea unor materiale  de specialitate  în Revista Conferinţei Naţionale  

• „Activităţi extraşcolare – Ghid de bune practici“ şi în Revista Naţională „Inovaţie în educaţie“, 

reviste electronice -  prof. Popescu Adrian  

VII. Alte activitati: 

 Activitati de voluntariat in cadrul SNAC -  

 Activităţi de voluntariat la nivel judeţean în cadrul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, Filiala 

Gorj - toţi membrii comisiei 

 Profesor evaluator , Olimpiada de Matematică , prof. Giorgi Victoria , Mergea Maria. 

 

Puncte forte remarcate în activitatea profesorilor comisiei metodice : planificarea funcţională 

a materiei, planificarea unităţilor de învăţare, selectarea metodelor de evaluare, adaptarea conţinutului 

ştiinţific la nivelul de înțelegere al elevilor, realizarea interasistenţelor, deschiderea manifestată de 

profesori faţă de înnoirile din domeniul specialităţi şi metodicii disciplinei, realizarea unor corelaţii 

intra-  şi interdisciplinare, respectarea rigurozităţii ştiinţifice, explicarea etimologiei termenilor de 

specialitate, centrarea activităţii didactice pe elev ca subiect al propriei formări. 

 

 

     Întocmit de prof. ADRIAN C-TIN POPESCU, 

Responsabilul comisiei metodice 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

CATEDRA DE FIZICĂ-CHIMIE 

Anul şcolar 2021-2022 
 

 

 Catedra de Fizică – Chimie constituită la nivel şcolii ȋn anul şcolar 2021-2022 

 are în componenţa sa următoarele cadre didactice: 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

cadrului didactic 

Specialitatea Ȋncadrare Gradul 

didactic 

Clase 

1. Şopandă Nicoleta Fizică Profesor titular 

16 ore/săptămână 

I VI B, D 

VII B, C, D 

VIII B, C, D 

2. Grigore Graziela Fizică Completare de 

catedră 

8 ore/săptămână 

I VI A, C 

VII A 

VIII A 

3. Ionescu Fimiţa Chimie Profesor titular 

16 ore/săptămână 

I VII A, B, C, D 

VIII A, B, C, D 

 

 În cursul anului şcolar 2021-2022, catedra de fizică-chimie a desfăşurat următoarele 

activităţi:   

 stabilirea componenţei catedrei şi a sarcinilor membrilor, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare;   

 discutarea şi prezentarea programelor şcolare de specialitate, a planurilor cadru; 

 realizarea planificărilor calendaristice (anuale) şi a planificărilor pe unităţi de 

învăţare, conform programelor şcolare şi în funcţie de nivelul de cunoaştere şi 

înţelegere al elevilor; 

 elaborarea programelor adaptate pentru elevii cu CES, planificarea conţinuturilor, a 

planurilor de intervenţie personalizată şi monitorizarea permanentă a acestor elevi; 

 avizarea planificărilor de către responsabilul catedrei; 

 aplicarea testelor predictive (iniţiale) la începutul anului şcolar, al căror conţinut a 

fost discutat în şedinţa de catedră din luna septembrie 2021;  



 
 

 analiza rezultatelor obţinute la testele predictive şi stabilirea măsurilor remediale, de  

progres şi de performanţă. Concluziile desprinse au reprezentat repere ȋn desfăşurarea 

activităţii la fiecare clasă;  

  parcurgerea ritmică şi integrală a materiei, conform planificărilor calendaristice; 

  monitorizarea notării ritmice şi a modalităţilor în care aceasta s-a efectuat; 

 participarea profesorilor la şedinţele de catedrǎ şi la cercurile pedagogice; 

 elaborarea de lecţii, fişe de lucru şi teste de evaluare;  

 adaptarea scenariului didactic și a instrumentelor de evaluare  pentru învățarea în 

mediul online; 

 elaborarea planificărilor activităţilor suplimentare remediale şi de performanţă;  

 elaborarea programelor de pregătire a elevilor ȋn vederea participării la concursuri şi 

olimpiade şcolare; 

 participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare după cum urmează: 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Nume si prenume  

elevi 

Clasa Concurs şcolar/ Olimpiadă/ 

Simpozion/ Revistă 

Rezultate 

 obţinute 

Profesori 

ȋndrumători 

1. BLIDARU CĂLIN  

COSMA IONUŢ 

MĂRGINEANU 

CĂLIN 

 

ACHIM CRISTIAN 

ULARU LAVINIA 

 

VULPE VLAD  

DORIAN 

6 A 

6 A 

6 A 

 

 

6 B 

6 B 

8 B 

Olimpiada Naţională de Fizică - 

- 

- 

 

- 

Menţiune-etapa judeţeană 

 

Premiul I - etapa judeţeană 

Menţiune şi Medalia 

de Argint acordată de 

Societatea Română de 

Fizică – etapa naţională 

Grigore 

Graziela 

 

 

Şopandă 

Nicoleta 

 

Şopandă 

Nicoleta 

 

 

2. Vulpe Vlad Dorian 

 

 

 

Ularu Lavinia 

Băleanu Iannis 

8 B 

 

 

 

6 B 

7 C 

 

Concursul PHI, concurs 

online organizat de 

Facultatea de Fizică a 

Universităţii Alexandru 

Ioan Cuza din Iaşi  

 

Premiul I şi 

posibilitatea de a intra 

la Facultatea de Fizică 

din Iaşi fără examen de 

admitere 

Şopandă 

Nicoleta 

 

3. Vulpe Vlad Dorian 8 B Olimpiada de Ştiinţe pentru  

Juniori 

Premiul I - etapa judeţeană 

 

Şopandă 

Nicoleta 

Ionescu 

Fimiţa 

Petcu Adriana 

4. Negrea Daiana 

Birceanu Radu 

Andonie Viviana 

Ciugudean Elena 

Pungan Maria 

Mrejeru Anisia 

Stamatoiu Daiana 

7 B 

7 B 

7 C 

7 C 

7 C 

8 B 

8 B 

Concursul online „Noaptea 

cercetătorilor”, organizat de 

Facultatea de Fizică, Universi- 

tatea din Iaşi  

Diplome de participare Şopandă 

Nicoleta 

5. Echipajul format din: 

Birceanu Radu 

Sacagiu Daria 

Tudor Larisa 

7 B Concursul interjudeţean  

“Noi şi chimia?!” 

Premiul II- etapa judeţeană 

 

Ionescu 

Fimiţa 

 

6. Coştiuleanu Alessia 

Bărbuţu Ştefania 

Tismănaru Daiana 

Popescu Cristiana 

7 C 

7 C 

7 D 

7 D 

Esee elaborate pentru revista 

„Gânduri de Copil”  

Lucrări publicate ȋn 

revistă 

Şopandă 

Nicoleta 



 
 

 

 

 elaborarea de chestionare, sondaje de opinie referitoare la modalitatea de însușire a 

cunoștințelor şi înțelegerea lor, formarea deprinderilor practice,  cunoaşterea şi 

aplicarea corectă a metodelor de rezolvare a problemelor de fizică/chimie, aplicarea 

corectă a metodelor de investigare a unui fenomen fizic/chimic;  

 elaborarea grilei semestriale de apreciere a implicării elevilor în activitățile online; 

 ȋntocmirea referatulului cu necesarul de material consumabile pe baza discuţiilor purtate ȋn 

şedinţa de catedră; 

 ȋntocmirea referatulului de necesitate cu privire la achiziţionarea de truse de fizică, având ȋn 

vedere că cele existente sunt ȋn inventar din 1977(nu mai sunt funcţionale şi complete); 

 membrii catedrei au participat la cursuri de formare continuă şi de perfecţionare, după cum 

urmează: 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi  

prenumele 

cadrului didactic  

      Denumirea  cursului Număr 

ore 

Număr 

credite 

Furnizor 

1. Grigore Graziela 

 

CRED-curriculum relevant, 

educaţie deschisă pentru toţi 

120 30 CCD Olt 

2. Şopandă Nicoleta 

 

Protecţia dreptului copilului. 

Norme, politici, practici 

naţionale şi internaţionale pentru 

organizaţii şi instituţii de 

ȋnvăţământ şi educaţie 

   2  

sesiuni 

- Institutul 

Român 

pentru 

Drepturile 

Omului 

3. Şopandă Nicoleta 

 

Proactiv pentru educaţie 

parentală 
    2  

sesiuni 

- 

 

 membrii catedrei au participat/coordonat activităţi din cadrul proiectelor educaţionale 

desfăşurate ȋn şcoală, activităţi extraşcolare şi extracurriculare care au contribuit la 

dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare: 

- activităţi ȋn cadrul Campaniei “Săptămâna toleranţei şi integrării” - profesor Şopandă 

Nicoleta, profesor Ionescu Fimiţa; 

- profesor voluntar la activităţile desfăşurate cu elevii ȋn cadrul Strategiei Naţionale 

de Acţiune Comunitară - profesor Şopandă Nicoleta şi profesor Ionescu Fimiţa. 

 membrii catedrei au respectat normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii, 

de PSI și ISU desfășurând activități fără incidente cu risc asupra sănătății /vieții elevilor 

la lecții și în pauze, fără incidente de distrugere a bazei materiale din partea elevilor 

aflați sub supraveghere; 

 profesori evaluatori la examenele de Evaluare Naţională la clasa a VI-a, proba de 

matematică şi ştiinţe ale naturii -  profesor Şopandă Nicoleta, profesor Grigore 

Graziela; 

 administrator de test la examenele de Evaluare Naţională la clasa a VI-a - profesor 

Ionescu Fimiţa; 

 profesori asistenţi la simularea examenelor de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a – 

profesor Grigore Graziela; 

 activităţi de pregătire teoretică şi practică a elevilor participanţi la etapa naţională a 

Olimpiadei Naţionale de Fizică şi a Olimpiadei de Ştiinţe pentru Juniori. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Analiza Swot a activităţii catedrei: 

 

                    Puncte tari  

 

- profesori titulari cu gradul didactic I, 

cu peste 30 de ani de experiență 

didactică 

-rezultate bune și foarte bune obținute 

de elevi la evaluări, concursuri şi 

olimpiade şcolare 

- posibilitatea de antrenare a elevilor în 

activități diverse 

- dotarea claselor cu pc-uri și 

videoproiectoare 

-elevi care doresc să-şi 

formeze/dezvolte    aptitudinile şi 

abilităţile necesare pentru studiul 

ştiinţelor naturii 

- existenţa unei platforme pentru studiul 

online 

Puncte slabe 

 

- neutilizarea eficientă a resurselor 

laboratorului sau a clasei datorită 

condiţiilor impuse de pandemie 

 - interzicerea efectuării lucrărilor 

practice pe grupe de elevi(datorită 

pandemiei), profesorul fiind nevoit să 

folosescă doar experimentul 

frontal/demonstrative, aceasta 

ȋngreunând formarea/dezvoltarea 

deprinderilor practice la elevi  

-compentențele pentru activitatea online 

ale elevilor şi profesorilor 

-truse de fizică vechi(pe inventor din 

1977), nefuncţionale sau insuficiente 

pentru activităţi pe grupe de elevi 

-cantităţi insuficiente de substanţe 

chimice şi lipsa ustensilelor necesare 

experientelor de chimie   

 

Oportunităţi 

 

-introducerea TIC în lecțiile de fizică 

-învățarea prin proiecte 

-dezvoltarea competențelor digitale și 

de comunicare la elevi 

- deschiderea cadrelor didactice pentru 

perfecționare în domeniul IT și a 

platformelor de studiu online 

Ameninţări 

 

-scăderea interesului elevilor pentru 

studiul fizicii şi chimiei 

-pretenţiile părinţilor pentru evaluarea 

elevilor cu note bune şi foarte bune ȋn 

condiţiile ȋn care pregătirea acestora 

pentru ore este ȋn scădere  

  

 

  

Documentele  justificative se află ȋn portofoliile personale ale cadrelor didactice de fizică şi 

chimie. 

 

 

                                               

 

 Ȋntocmit de  

Responsabilul catedrei de fizică-chimie, 

                                        Profesor  Şopandă Nicoleta 

 
  



 
 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

CATEDRA DE BIOLOGIE  

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
 

 

 

 Catedra de Biologie, a fost constituită în anul școlar 2021-2022 din următorii membrii: 

            Prof. Durbăcea Rodica- gradul didactic I  

      Prof. Petcu Adriana - gradul didactic I 

 Proiectarea activităţii: 

 La începutul anului şcolar s-a stabilit componenţa catedrei şi a sarcinilor membrilor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. Catedra de Biologie și-a desfăşurat activitatea, în  anul școlar 

2021-2022, pe  baza unui program bine stabilit la început de an școlar, la care şi-au adus contribuţia 

toţi membrii catedrei. Preocuparea principală a membrilor catedrei a fost desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ în condiţii optime, în conformitate cu planurile cadru dar și ținând cont de situația 

epidemiologică apărută din cauza îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Chiar și în aceste condiții 

neprielnice, toate cadrele didactice au urmărit dobândirea competenţelor cheie prevăzute în 

programele şcolare. 

 S-au întocmit planificările anuale, calendaristice, precum şi proiectarea unităţilor de învăţare, 

în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare, corelând conţinutul 

disciplinei şi activităţile de învățare cu competențele urmărite. Permanent s-au identificat resursele 

informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi s-au selectat activităţi şi situaţii de lucru astfel încât 

acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile de învăţare ale 

elevilor şi cunoştinţele lor anterioare. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, a activităţilor cu 

părinţii și extracurriculare s-a realizat atât în format fizic cât și electronic. 

 Proiectarea activităților extracurriculare s-au făcut corelând obiectivele curriculare cu nevoile 

şi interesele elevilor.  

Realizarea activităţii didactice: 

 În cadrul activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice care transformă elevul într-un 

factor activ al propriei formări, s-au construit situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a 

cât mai multor elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive s-au folosit, alături de metodele 

tradiţionale, şi metode moderne, activ-participative. S-au folosit mijloace TIC (prezentari Power-point, 

softuri educaționale, CD-uri, etc.) astfel ca lecțiile să fie cât mai atractive. S-au utilizat optim resursele 

educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneau în activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică 

. 

 S-a asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei - toţi elevii beneficiind de 

atenţie şi primind aprecieri. Valorizarea activităţilor s-a făcut prin realizarea unor proiecte, 



 
 

portofolii/expoziţii cu lucrările elevilor, prin exemple de bună practică. 

 S-a participat la o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care contribuie direct la 

atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, în acord cu 

nevoile colectivului de elevi.  

 Managementul clasei de elevi: 

 În clase s-au afișat, prezentat si prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor de 

curs, s-a intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale, atunci când a fost necesar, s-au 

consiliat în permanență elevii, s-au prezentat procese-verbale cu normele de securitate și comportare 

în clasele de curs. Pentru o mai bună organizare a colectivului de elevi, s-au trasat anumite 

responsabilități elevilor, s-au impus reguli de conduită în vederea obținerii unui climat cât mai plăcut. 

 S-a asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, s-au selectat conţinuturile şi stategiile 

care să poată fi utilizate diferenţiat, în scopul furnizării serviciilor educaţionale tuturor elevilor, 

indiferent de mediul de provenienţă, de caracteristicile culturale sau de alte particularităţi; s-a 

recomandat implicarea tuturor elevilor, fără discriminare, în activităţile de învăţare, s-au antrenat în 

activităţile sociale ale grupului elevii cu deficienţe de învăţare sau proveniţi din medii defavorizate. 

 Tinând cont de egalitatea de şanse, s-a aplicat învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse  

care să sprijine procesul de învăţare al elevilor cu CES, colaborând cu profesorul de sprijin. 

 Evaluarea rezultatelor învăţării: 

 Evaluarea, autoevaluarea şi notarea s-au făcut conform reglementărilor legale şi standardelor 

naţionale în vigoare. S-au elaborat teste de evaluare însoţite de competențe, s-a asigurat transparenţa 

criteriilor şi procedurilor de evaluare, s-a participat la şedinţe cu părinţii, discuţii cu elevii pentru 

evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, identificarea nevoilor/aşteptărilor 

acestora, s-au realizat corecţii în funcţie de aşteptările acestora. Pentu a menţine relaţia familie-şcoală 

s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice referitoare la progresul fiecărui elev, 

comportamentul social al acestora, când au apărut anumite situaţii problematice (lipsa de 

responsabilitate, regres la învăţătură), s-a căutat împreună rezolvarea. 

 Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale: 

 La activităţile Catedrei, Cercurilor Pedagogice și Consiliului Profesoral,  au fost prezenți toți 

membrii catedrei care au participat întotdeauna la discuții. S-au realizat integral şi la timp atribuţiile 

stabilite prin fişa postului.  

 Membrii catedrei au participat la cursuri de perfectionare, activități curriculare și 

extracurriculare  valorificând  competenţele ştiinţifice, didactice şi metodice obţinute: 

8. -Prof. Petcu Adriana: ,,Comunicarea organizaținală la nivelul  instituție școlare” 

;,Inovarea școlară- strategii pentru o școală a secolului XXI’’; ,,Școala noastră- o 

școală fără bullying’’, Ziua Mondială a Apei’’, ,, Săptămâna toleranței și integrării’’, 

,,Prevenirea delicvenței juvenile’’,  ,,Pro-activ pentru educație parentală’’, ,, O 

EUROPĂ VERDE’’. 

9. Membru Comisia de organizare, evaluare și desfășurare a Concursului Național de 

Biologie,, George Emil Palade”, Membru la Examenul de Bacalaureat, Profesor 



 
 

asistent/evaluator Olimpiada de Biologie, Profesor asistent Olimpiada de Limba 

engleză, Participare la Conferința SuperTeach.    

          Membrii catedrei  au deținut diverse responsabilități în cadrul școlii:. Membru comisia CEAC, 

membru comisia de disciplină (prof. Petcu Adriana). 

           Toți membrii catedrei au contribuit la respectarea regulamentului şcolar și intern, a procedurilor 

referitoare la asigurarea securităţii elevilor, prin supravegherea şi corectarea permanentă a 

comportamentelor elevilor atât pe durata pauzelor, cât şi în timpul orelor, prin planificarea şi 

organizarea unor activități referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei şi a comportamentelor 

nesănătoase, prin instruirea elevilor cu privire la normele de securitate şi protecţie personală, prin 

monitorizarea stării de curăţenie a sălii de clasă și a școlii.  

 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare: 

  Membrii catedrei au promovat în comunitate activitatea unității de învățământ și a ofertelor 

educaționale. Au contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare prin 

participarea la diverse activități: 

Concursului Național de Biologie,, George Emil Palade”- 3 mențiuni 

Olimpiada Științe pentru Juniori – locul 1 etapa județeană/calificare la etapa națională 

 Olimpiada Științe pentru Juniori – locul 5(mențiune) – calificare în lotul lărgit pentru Olimpiada 

Internațională Științe pentru Juniori  

 Membrii catedrei au participat la supravegherea/organizarea examenelor de Evaluare 

Națională și de Bacalaureat. 

 Concluzionând, am putea spune că pe parcursul anului şcolar 2021-2022 toţi membrii Catedrei 

de Biologie şi-au adus contribuţia la activităţile propuse, și au  atins obiectivele, sporind calitatea 

actului educațional, în conformitate cu exigențele societății actuale. Toate cadrele didactice din catedră 

colaborează permanent și manifestă un interes deosebit pentru optimizarea climatului comunicațional 

și a relațiilor cadru didactic-elev, elev-cadru didactic. 

Șef de catedră, 

Prof. Petcu Adriana 

  



 
 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII  DESFĂŞURATE  ÎN  ANUL ŞCOLAR    2021/2022 

CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

           

 În anul şcolar 2021-2022, structura catedrei de limbi moderne a reunit 8 cadre didactice: 

● Prof..Arsu Maria Cristina(limba engleza) 

● Prof. Bucur Mădălina(limba franceza) 

● Prof.Calugaru Liliana (limba franceza) 

● Prof.Clisu Maria(limba germana) 

● Prof.Dina Larisa(limba engleza) 

● Prof.Huica Mihaela(limba engleza) 

● Prof.Udrescu Hermina(limba engleza) 

● Prof.Năgară Andreea(limba franceză) 

     Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale, cât şi 

colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

 

1. CURRICULUM 

 Principala preocupare a membrilor catedrei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzute 

pentru acest an, de catre minister. 

      Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor 

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

de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

Ca punct de plecare s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în 

centralizatoare pe clase/grupe, fiind analizate la nivel de catedra. 

 Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost 

stabilite conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea obiectivelor 

operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa şi respectând 

particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative. 

S-au dezbătut in cadrul catedrei teme de actualitate, care facilitează optimizarea desfasurarii 

procesului instructiv-educativ. 
           Selectarea tematicii şi împărtirea ei membrilor comisiei în vederea întocmirii referatelor, 

precum şi monitorizarea, controlarea şi îndrumarea demersului didactic şi analiza testelor iniţiale. 

           Doamnele profesoare s-au straduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de 

predare-învățare-evaluare, în scopul unui învățământ de calitate și a unui demers didactic de 

excepție, inovator, care să aducă performanțe şcolare deosebite în viitor. Doamnele profesoare au 

participat la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate în încercarea continuă de a se 

perfecționa și de a se alinia la exigenţele societăţii. 

    

         

      2.COMUNICARE 

Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, cadrele 

didactice au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă ale acestora. Astfel 

întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi personalităţii 

fiecărui copil. 

Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, liniştită 

păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui climat deschis 

şi în acelaşi timp responsabil fapt prin care copiii au căpătat încredere în propria persoană.  



 
 

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a 

dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare. 

Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu 

caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 

 De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi 

temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară. 

 

      3.    RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat prin 

şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au 

solicitat. Printr-o colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul 

colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament.  

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 Evidenţiez consecvenţa cadrelor didactice în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate 

în rezultatele testărilor iniţiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, aspect 

materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

 S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială care 

s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale. 

Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic, 

rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor. 

 

       5.    MANAGEMENTUL CLASEI  

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

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

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

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

problematice. 

          În lecţiile/ activitatiile desfăşurate la clasă, s-au folosit tehnici de implicare individuală sau în 

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

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

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

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 

6.   ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

     În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală 

măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

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

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

experienţele copiilor. 

  



 
 

 

În acest an şcolar, cadrele didactice si elevii au desfăşurat activităţi extracurriculare cum ar fi: 

●  „ZIUA LIMBILOR STRAINE” –  SEPTEMBRIE 2021 

● „HALLOWEEN”- octombrie 2021 

●  „CHRISTMAS TIME” – decembrie 2021 

● ;MOTEHR’S DAY-martie 2022 

● LA FRANCOPHONIE – martie 2022 

● CHILDREN’S DAY-iunie 2022 

În perioada 3-9 iulie, un grup de 11 elevi a participat la activitățile din cadrul taberei internaționale Academie 

framcophone d'été  de la Poiana Pinului, Buzău- coordonator Liliana Călugăru. 

 

 

7. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an şcolar de formarea profesională, de folosirea 

unei metodologii activ-participative. Se documentează  asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind 

puse în practică. Concret, fiecare membru al catedrei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, 

urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Participarea la cursuri, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate educaţionale, au constituit 

mijloace eficiente de formare continuă. 

Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică: 

 Am  participat la programe de formare continuă/perfecționare, în vederea dezvoltării 

competențelor profesional: 

       -Google Workspace for education si Office 365A1(prof.Arsu Cristina) 

       -Comunicare organizationala la nivelul institutiei scolare(prof.Arsu C,Huica M,Udrescu H,Bucur 

M,Calugaru L,Dina L) 

       -Scoala noastra-o scoala fara bullying(prof.Arsu C,Huica M,Udrescu H,Bucur M,Calugaru L,Dina 

L)  

 - Webinar ,,Introduction to Pearson English International Certificate"-Excellent English 

Education; 

 - Curs ,,Protectia drepturilor copilului.Norme, practici, practici nationale si internationale pentru 

organizatii si institutii de invatamant si educatie"- Institutul Roman pentru Drepturile Omului 

(prof.Arsu C,Huica M,Udrescu H,Bucur M,Calugaru L,Dina L) 

 - Curs ,,Pro-activ pentru educatie parentala"- Institutul roman pentru Drepturile Omului( 

prof.Arsu C,Huica M,Udrescu H,Bucur M,Calugaru L,Dina L) 

 - Curs ,,Comunicare organizationala la nivelul institutiei scolare" – Asociatia Dascali Emeriti; 

 - Webinar ,,Profesorul viitorului- inovare in educatie" – Asociatia Dascali Emeriti. 

- Curs Curriculum A doua șansă – abordări și strategii 

- program de formare continuă acreditat prin  

- OME nr. 4618/ 11.08.2021 - Călugăru Liliana  

 

 

8.CONCURSURI: 
 

Disciplina Limba Engleza 
S-au obtinut rezultate deosebite la concursul de certificare lingvistica PEARSON si Cambridge 

,precum si la olimpiada judeteana de limba engleza.ANEXA 1 si ANEXA 2 

 

 

 

 



 
 

 

Disciplina LIMBA FRANCEZĂ 

 

*Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză și calificare la etapa națională  - 

Coștiuleanu Alessia - VII C; Mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză - Bărbuțu 

Ștefania - VII C; 

*Premiul I - Concursul Județean Les couleurs de la Francophonie - Lazăr Giulia, Vlădășel Annia și 

Vlădoiu Ioana VIII D 

*Premiul III - Concursul Județean Les couleurs de la Francophonie - Sulea Olivia - VIII D 

*Premiul special al juriului - Concursul național "Mon professeur de français" - Ciochină Armand 

Gabriel-VI A 

* Premiul II, creație literară - Concursul național Les dix mots fous, Bacău 2021- Bărbulescu Denisa 

VI A; 

Premiul I, creații digitale - Concursul național Les dix mots fous, Bacău 2021- Cuochină Armand 

Gabriel VI A; 

Premiul I, montaj PPT - Concursul național Les dix mots fous, Bacău 2021- Ghiga Adelina VI A; 

Premiul II, afiș - Concursul național Les dix mots fous, Bacău 2021- Cucaila-Ciulica Alexandru VI A; 

 

 

La nivelul școlii noastre funcționează și o grupă de excelență la disciplina limba franceză - clasa a VI 

- a arondată Centrului Județean de Excelență Gorj, profesor lector fiind doamna Călugăru Liliana. 

 

  

               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, demersuri didactice centrate pe elev;  

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea înadoptarea 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;  

- climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, precum și între cadre didactice;  

- 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;  

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 

Puncte slabe: 

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de 

şcoală; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare si extrascolare; 

- lipsa unui psiholog în şcoală; 

- elevi care nu sunt preocupaţi de învăţare, nu-şi  pregătesc  lecţiile; 

Oportunităţi:  

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează  

împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.; 



 
 

- unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, 

Biserică, Primărie, instituţii culturale); 

- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară. 

 

Ameninţări: 

- copii cu tulburări de comportament; 

- instabilitate la nivel social, economic; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente; 

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor 

şi la 

o redusă implicare în viaţa şcolii; 

 

                                           Intocmit , 

                                                  Prof.Arsu Maria Cristina 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

CATEDRA DE ISTORIE-GEOGRAFIE-SOCIO UMANE  

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
 

 

 Catedra de Istorie-Geografie-Socio Umane, a fost constituită în anul școlar 2021-2022 din 

următorii membrii: 

 ISTORIE: Prof. Marcoci Elena-Roxana- gradul didactic I  

                  Prof. Pănescu Adriana- gradul didactic II 

 GEOGRAFIE: Prof. Badea Livia Florina- gradul didactic I 

 SOCIO-UMANE: Prof. consiler școlar Iriza Claudia- gradul didactic I 

                              Prof. Popa Luminița Claudia- gradul didactic I 

 Proiectarea activităţii: 

 La începutul anului şcolar s-a stabilit componenţa catedrei şi a sarcinilor membrilor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. Catedra de Istorie-Geografie-Socio Umane și-a desfăşurat 

activitatea, în  anul școlar 2021-2022, pe  baza unui program bine stabilit la început de an școlar, la 

care şi-au adus contribuţia toţi membrii catedrei. Preocuparea principală a membrilor catedrei a fost 

desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime, în conformitate cu planurile cadru dar 

și ținând cont de situația epidemiologică apărută din cauza îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. 

Toate cadrele didactice au urmărit dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare. 

 S-au întocmit planificările anuale, calendaristice, precum şi proiectarea unităţilor de învăţare, 

în conformitate cu programele şcolare şi curriculumul naţional în vigoare, corelând conţinutul 

disciplinei şi activităţile de învățare cu competențele urmărite. Permanent s-au identificat resursele 

informaţionale adecvate conţinutului stabilit şi s-au selectat activităţi şi situaţii de lucru astfel încât 

acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile de învăţare ale 

elevilor şi cunoştinţele lor anterioare. Proiectarea şi elaborarea materialelor didactice, a activităţilor cu 



 
 

părinţii și extracurriculare s-a realizat în format electronic. 

 Proiectarea activităților extracurriculare s-au făcut corelând obiectivele curriculare cu nevoile 

şi interesele elevilor. Catedra de Istorie-Geografie-Socio Umane a desfășurat o serie de activități în 

care au fost antrenați și copiii. Acestea au fost trecute în calendarul activitatilor extracurriculare, 

supuse aprobării conducerii unității de învățământ și consilierului educativ. 

Nr.crt Activitatea  Perioada  Responsabili  

1 ZIUA MONDIALĂ A 

EDUCAȚIEI 

5 octombrie 

2021 

Prof. consilier școlar Iriza 

Claudia; Prof. Marcoci 

Elena-Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia; Prof. 

Badea Livia Florina; Prof. 

Pănescu Adriana; 

2 ZIUA NAȚIONALĂ DE 

COMEMORARE A 

VICTIMELOR 

HOLOCAUSTULUI 

9 octombrie Prof. Marcoci Elena-Roxana 

3 ZIUA ARMATEI ROMÂNE 25 

octombrie 

2021 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana; 

4 SĂPTĂMÂNA TOLERANȚEI ȘI 

INTEGRĂRII 

11-15 

Noiembrie 

2021 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia;  

5 ZIUA NAȚIONALĂ A 

ROMÂNIEI 

1 decembrie 

2021 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia; 

6 ȘCOALA NOASTRĂ, MÂNDRIA 

NOASTRĂ 

5 decembrie 

2021 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia; Prof. 

Pănescu Adriana; 

7 24 IANUARIE, UNIREA 

PRINCIPATELOR ROMÂNE 

24 ianuarie 

2022 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia; 

8 UNIVERSUL SPRE INFINIT- 

CONSTANTIN BRÂNCUȘI 

19 februarie 

2022 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Badea Livia 

Florina 

9 UȘI ÎNCHISE VIOLENȚEI martie 2022 Prof. consilier școlar Iriza 

Claudia; Prof. Marcoci 

Elena-Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia; Prof. 

Badea Livia Florina; 

10 ZIUA NAȚIONALĂ A 

PORTULUI TRADIȚIONAL 

5-7 mai 

2022 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia; Prof. 

Badea Livia Florina; Prof. 

Pănescu Adriana; 

11 9 MAI- ZIUA INDEPENDENȚEI, 

ZIUA EUROPEI, ZIUA 

VICTORIEI 

9 mai 2022 Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia; 

12 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A 

COPILULUI 

31 mai 2022 Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia; Prof. 

Badea Livia Florina; Prof. 

Pănescu Adriana; 



 
 

13 ZIUA APEI 22 martie  

2022 

Prof. Badea Livia Florina; 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana;  

14 PREVENIREA DELINCVENȚEI 

JUVENILE 

anul școlar 

2021-2022 

Prof. Badea Livia Florina; 

Prof. Marcoci Elena-

Roxana; Prof. Popa 

Luminița Claudia 

 Realizarea activităţii didactice: 

 În cadrul activităţilor didactice s-au utilizat strategii didactice care transformă elevul într-un 

factor activ al propriei formări, s-au construit situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a 

cât mai multor elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive s-au folosit, alături de metodele 

tradiţionale, şi metode moderne, activ-participative. S-au folosit mijloace TIC (prezentari Power-point, 

softuri educaționale, CD-uri, etc.) S-au utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie 

de care dispuneau în activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică . 

 S-a asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei - toţi elevii beneficiind de 

atenţie şi primind aprecieri. Valorizarea activităţilor s-a făcut prin realizarea unor proiecte, 

portofolii/expoziţii cu lucrările elevilor, prin exemple de bună practică. 

 S-a participat la o serie de activităţi extraşcolare şi extracurriculare care contribuie direct la 

atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituţionale şi comunitare, în acord cu 

nevoile colectivului de elevi.  

 Managementul clasei de elevi: 

 În clase s-au afișat, prezentat si prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor de 

curs, s-a intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale, atunci când a fost necesar, s-au 

consiliat în permanență elevii, s-au prezentat procese-verbale cu normele de securitate și comportare 

în clasele de curs. Pentru o mai bună organizare a colectivului de elevi, s-au trasat anumite 

responsabilități elevilor, s-au impus reguli de conduită în vederea obținerii unui climat cât mai plăcut. 

 S-a asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, s-au selectat conţinuturile şi stategiile 

care să poată fi utilizate diferenţiat, în scopul furnizării serviciilor educaţionale tuturor elevilor, 

indiferent de mediul de provenienţă, de caracteristicile culturale sau de alte particularităţi; s-a 

recomandat implicarea tuturor elevilor, fără discriminare, în activităţile de învăţare, s-au antrenat în 

activităţile sociale ale grupului elevii cu deficienţe de învăţare sau proveniţi din medii defavorizate. 

 Tinând cont de egalitatea de şanse, s-a aplicat învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse  

care să sprijine procesul de învăţare al elevilor cu CES, colaborând cu profesorul de sprijin. 

 Evaluarea rezultatelor învăţării: 

 Evaluarea, autoevaluarea şi notarea s-au făcut conform reglementărilor legale şi standardelor 

naţionale în vigoare. S-au elaborat teste de evaluare însoţite de competențe, s-a asigurat transparenţa 

criteriilor şi procedurilor de evaluare, s-a participat la şedinţe online cu părinţii, discuţii cu elevii pentru 

evaluarea nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, identificarea nevoilor/aşteptărilor 

acestora, s-au realizat corecţii în funcţie de aşteptările acestora. Pentu a menţine relaţia familie-şcoală 

s-au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice referitoare la progresul fiecărui elev, 



 
 

comportamentul social al acestora, când au apărut anumite situaţii problematice (lipsa de 

responsabilitate, regres la învăţătură), s-a căutat împreună rezolvarea. 

 Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale: 

 La activităţile Catedrei, Cercurilor Pedagogice și Consiliului Profesoral, desfășurate on-line, 

au fost prezenți toți membrii catedrei care au participat întotdeauna la discuții. S-au realizat integral şi 

la timp atribuţiile stabilite prin fişa postului.  

 Membrii catedrei au participat la cursuri de perfectionare, valorificând  competenţele 

ştiinţifice, didactice şi metodice obţinute: 

 -Prof. Marcoci Elena-Roxana:  Profesorul viitorului-Inovație în educație;Educație online 

fără hotare. Prietenie fără pandemie; Protecția drepturilor copilului. Norme, politici, 

practici naționale și internaționale pentru organizații și instituții de învățământ; 

Comunicare organizațională la nivelul instituției școlare; 

 - Prof. Pănescu Adriana- Protecția drepturilor copilului. Norme, politici, practici naționale 

și internaționale pentru organizații și instituții de învățământ. 

 -Prof. Popa Luminița Claudia: Curs de Educație Climatica; Comunicare Organizațională 

la nivelul instituției școlare; Evaluarea elevilor în învățământul preuniversitar;Educație 

financiar-bancară; Profesorul viitorului-Inovație în educație; Educație online fără 

hotare. Prietenie fără pandemie; Protecția drepturilor copilului. Norme, politici, practici 

naționale și internaționale pentru organizații și instituții de învățământ. 

 - Prof. Badea Livia Florina:Profesorul viitorului-Inovație în educație; Școala viitorului; 

Evaluarea elevilor în învățământul preuniversitar; Înovarea școlară-strategii pentru o 

școală a secolului XXI;Dezvoltarea competenţelor de prevenire şi combatere a 

bullyingului în şcoală; Protecția drepturilor copilului. Norme, politici, practici naționale 

și internaționale pentru organizații și instituții de învățământ. Comunicare 

Organizațională la nivelul instituției școlare; 

 - Prof. consilier școlar Iriza Claudia: Școala Incluzivă-Tehnici aplicabile copiilor cu CES în 

procesul de predare-învățare; Profesorul viitorului-Inovație în educație; Protecția 

drepturilor copilului. Norme, politici, practici naționale și internaționale pentru 

organizații și instituții de învățământ; Comunicare Organizațională la nivelul instituției 

școlare; 

           S-au aplicat în activitatea didactică cunoștințele dobândite ca urmare a participării la activităţile 

metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională, s-a insistat pe folosirea metodelor active, centrate 

pe elev în activitatea didactică,  pe folosirea metodelor moderne de motivare şi evaluare a elevilor. 

Membrii catedrei dețin diverse responsabilități în cadrul școlii: Consilier educativ (Prof. Marcoci 

Elena-Roxana); membru CEAC (prof. Badea Livia Florina), Consilier școlar (prof. Iriza Claudia). 

           Toți membrii catedrei au contribuit la respectarea regulamentului şcolar și intern, a procedurilor 

referitoare la asigurarea securităţii elevilor, prin supravegherea şi corectarea permanentă a 



 
 

comportamentelor elevilor atât pe durata pauzelor, cât şi în timpul orelor, prin planificarea şi 

organizarea unor activități referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei şi a comportamentelor 

nesănătoase, prin instruirea elevilor cu privire la normele de securitate şi protecţie personală, prin 

monitorizarea stării de curăţenie a sălii de clasă și a școlii.  

 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare: 

  Membrii catedrei au promovat în comunitate activitatea unității de învățământ și a ofertelor 

educaționale. Au contribuit la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare prin 

participarea la diverse concursuri unde au obținut premii importante: 

Nr.cr

t 

Concurs  Nume și prenume elev Clasa  Premi

u  

Profesor 

îndrumăto

r 

1 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Viezure Ionuț VII II Marcoci 

Elena-

Roxana 

2 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Tismănaru Daiana VII I Marcoci 

Elena-

Roxana 

3 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Brâncuș Ioan Albert 

 

V 

 

I 

 

Marcoci 

Elena-

Roxana 

4 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Bărbulescu Denisa VI II Marcoci 

Elena-

Roxana 

5 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Vrâncuți Mihaela VI II Marcoci 

Elena-

Roxana 

6 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Neamțu Laura VI IV Marcoci 

Elena-

Roxana 

7 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Tomescu Adina VII I Pănescu 

Adriana 

8 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Ularu Lavinia VI III Pănescu 

Adriana 

9 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Petre Andrei VI III Pănescu 

Adriana 

10 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Mărgineanu Fabian VI IV Pănescu 

Adriana 

11 Concursul Național 

de Istorie ”Nicolae 

Iorga” 

Bologan Nikolas VI IV Pănescu 

Adriana 

12 Concursul Național 

de Istorie ”Historia 

magistra vitae” 

Istrătescu Amelian VII III Marcoci 

Elena-

Roxana 

13 Concursul Național 

de Istorie ”Historia 

magistra vitae” 

Tomescu Adina VII I Pănescu 

Adriana 



 
 

14 Concursul Național 

de Istorie ”Historia 

magistra vitae” 

Petre Andrei VI II Pănescu 

Adriana 

15 Concursul Național 

de Istorie ”Historia 

magistra vitae” 

Ularu Lavinia VI IV Pănescu 

Adriana 

16 Concursul Național 

de Istorie ”Historia 

magistra vitae” 

Mărgineanu Fabian VI IV Pănescu 

Adriana 

17 Concursul Național 

de Istorie ”Historia 

magistra vitae” 

Istrătescu Amelian VII III Marcoci 

Elena-

Roxana 

18 Concursul Național 

de Istorie ”Micii 

exploratori” 

Brâncuș Ioan Albert V IV Marcoci 

Elena-

Roxana 

19 Concursul Național 

de Istorie ”Micii 

exploratori” 

Calistru Bornăcel Diana V IV Marcoci 

Elena-

Roxana 

20 Concursul Național 

de Istorie ”Micii 

exploratori” 

Puiu Radu V IV Marcoci 

Elena-

Roxana 

21 Concursul Național 

”Poveste de 

Crăciun” 

Ionașcu Renee V II Marcoci 

Elena-

Roxana 

22 Concursul Național 

”Poveste de 

Crăciun” 

Băiașu Melania V II Marcoci 

Elena-

Roxana 

23 Concursul Național 

”Poveste de 

Crăciun” 

Dan Andrada V II Marcoci 

Elena-

Roxana 

 Membrii catedrei au participat la supravegherea examenelor de Evaluare Națională și de 

Bacalaureat. 

 Concluzionând, am putea spune că pe parcursul anului şcolar 2021-2022 toţi membrii Catedrei 

de Istorie-Geografie-Socio Umane şi-au adus contribuţia la activităţile propuse, și au  atins obiectivele, 

sporind calitatea actului educațional, în conformitate cu exigențele societății actuale. Toate cadrele 

didactice din catedră colaborează permanent și manifestă un interes deosebit pentru optimizarea 

climatului comunicațional și a relațiilor cadru didactic-elev, elev-cadru didactic. 

Responsabil de catedră, 

Prof. Marcoci Elena-Roxana 

 

 

RAPORT ACTIVITATE  CATEDRA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

ANUL SCOLAR 2021-2022 

 

In anul scolar  2021-2022 din catedra de educatie fizica-arte au facut parte următorii profesori: 

Sulea Alin,Criciotoiu Narcis,Croicu Andrei,Popescu Elena si Hortopan Loredana 

In cadrul catedrei toti membrii au întocmit planificările calendaristice şi au elaborat planurile 

unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate 

în vigoare; au predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de 



 
 

către responsabilul catedrei/comisiei ,au elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a 

demersului didactic;au elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, 

precum și baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie 

de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;   

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII   

1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de 

proiectare, precum şi  adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei   

La începutul anului şcolar am realizat proiectarea didactica semestriala si anuală,iar continutul 

documentelor de proiectare respecta planul-cadru şi programele scolare in vigoare,fiind adaptate la 

specificul si traditia scolii,la obiectivele generale a educatiei fizice si sportului, cat si la particularitatile 

morfo-functionale a grupelor si claselor de elevi ,incluzand si testele initiale pentru clasele a v a. De 

asemenea, am realizat documentatia  pentru catedra si comisia  metodica ,planificarile calendaristice 

si pe unităţi de învăţare la educatie fizica , la optionalele propuse prin CDS (Badminton si Handbal) 

Implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii de invatamant.  Ne-am 

implicat in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii, unde am propus activitati 

ce s-au organizat si desfasurat in conformitate cu prevederile programelor scolare elaborate de 

minister, dar si in urma exprimarii optiunilor elevilor si parintilor acestora. Am propus si am proiectat 

continuturile pentru care au optat elevii in cadrul curriculumului la decizia scolii. 

 

O.N.S.S.,campionate,concursuri,excursii  tematice,﴿  in vederea angrenarii  a cat mai multor elevi in 

activitatile instructive-educative la nivel de scoala si in afara ei.    

Folosirea TIC în activitatea de proiectare   În proiectare  au fost incluse  activităţi de utilizare la ore  a 

mijloacelor audio-video( analiza unor meciuri ,faze ale unor procedee tehnice )  

Am utilizat resursele IT în elaborarea planificarilor, a documentelor specifice portofoliului propriu si 

a proiectelor educationale.   

Proiectarea unor activităţi extracurriculare,au avut un caracter diversificat si continuu si au cuprins 

majoritatea elevilor din unitatea de invatamant. Ele au fost trecute in calendarul activitatilor 

extracurriculare ,supus aprobarii conducerii unitatii de invatamant si afisat la avizierul catedrei.Ne-am 

implicat concret prin organizarea si participarea la activitatile respective cu elevii scolii noastre 

desfasurand  activitati ce se incadreaza in directiile strategice educative ale scolii .   Am fost implicati 

in proiectarea activităţilor extracurriculare organizate la nivelul unităţii de învăţământ ( participare la 

festivitatea desfasurata cu ocazia proiectului ,Ziua Scolii , organizarea etapelor judetene la handbal si 

volei fete  proiectarea unor  activităţi extracurriculare adaptate la nevoile şi interesele 

educabililor(organizarea campionatelor-interclase,meciuri demonstrative, de pregatire, etc.),cat si in 

derularea proiectelor scolii.   

   

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE   

Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice.   

Utilizam in  activităţile de învăţare procedee metodice si mijloace eficiente de exersare, care presupun 

lucrul independent al elevului, individual sau în grup,activităţi demonstrative şi practice adecvate 

formării  tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară în cadrul 

activităţilor de învăţare,exercitiul fizic fiind un mijloc de baza Folosim un limbaj adecvat nivelului de 

înţelegere al fiecărui elev si explic intotdeauna notiunile noi in cadrul orelor de curs.Inafara 

programului orar desfasor activitati de pregatire cu elevii in vederea participarii la Olimpiada 



 
 

Nationala a Sportului Scolar si a concursurilor scolare cat si a celor care doresc sa urmeze o cariera 

militara.    

Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor 

didactice – inclusiv resurse TIC.   

Am utilizat resursele materiale , audio-vizuale şi IT existente în unitate,dar si personale (laptop,.) a 

materialelor sportive din dotarea  salii de sport si a bazei sportive. Am initiat actvitati cu elevii ,parintii 

si sponsorii pentru imbunatatirea esteticii scolii .     

Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate s-a realizat prin:.   

-informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare;   

-informarea periodică a părinţiilor despre progresul realizat în cadrul şedinţelor cu părinţii ,consiliere 

cu părinţii şi prin utilizarea mijloacelor electronice e-mail ;   

-consfatuire ;   

-sedinta cerc metodic;   

-mentorat;   

-evaluator    

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat.   

În acest an şcolar am organizat/participat cu elevii la  activităţi extracurriculare cu caracter educativ şi 

de voluntariat solicitate de scoala, care să vină in sprijinul elevilor. ,,De ziua scolii am organizat 

campionate  interclase la fotbal, handbal ,baschet, sah si tenis de masa si cu ocazia Zilei Europene a 

Elevului activitati sportive   

Am participat la teatru si la activitatile desfasurate cu ocazia incheierii cursurilor. 

Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/ dezvoltării competenţei 

de ,,a învăţa să înveţi”.    

În cadrul orelor de curs utilizam metode moderne, diversificate adaptate la nivelul clasei şi am 

valorificat stilul de învăţare propriu fiecărui elev în activităţile de învăţare (conform proceselor verbale 

de inspecţie),am integrat in procesul didactic ativitati de autoinvatare conduse de elevi .   

3. EVALUAREA  REZULTATELOR  ÎNVĂŢĂRII   

Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare 

s-a realizat prin:    

-evaluarea ritmică conform baremelor(conform documentelor şcolare-catalog)    

-elaborarea itemilor si a probelor de evaluare,   

-adaptarea evaluarii la specificul clasei si centrarea ei pe competentele generale specifice fiecarui nivel 

de invatamint    

-întocmirea planului individualizat de învăţare în vederea remedierii deficienţelor/asigurării 

progresului şcolar/ stimulării performanţei    

-comunicarea rezultatelor şi a măsurilor incluse in planul individualizat de învăţare;   

-notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar .   

   

Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor s-a realizat prin:   

-conceperea şi aplicarea testelor iniţiale (probe si norme de control);   

-obligativitatea sustinerii evaluarii predictive la clasele a v-a si transformarea acestui test initial intr-

un instrument de eficientizare pentru a remedia deficientele, a asigura progresul scolar si pentru a 

stimula performanta in rindul elevilor   



 
 

-interpretarea şi comunicarea rezultatelor elevilor şi responsabililor care centralizează la nivel de 

şcoală aceste rezultate    

-existenta inregistrarilor cu privire la progresul realizat de educabili pe parcursul procesului de invatare   

   

Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare 

unică, s-a realizat prin:   

- folosirea a cel puţin două metode/instrumente de evaluare/semestru ,probe si norme de control 

,argumentarea notelor acordate cat si a celor moderne(evaluare prin referat si portofoliu ,investigatia, 

observarea sistematica si analiza comparativa, aplicarea consecventa si coerenta a instrumentelor si 

probelor de evaluare, cat si participarea la simularile organizate la nivel local si ISJ﴿.   

Promovarea autoevaluării şi interevaluării s-a realizat prin:   

-desfăşurarea a cel puţin două activităţi pe an  în care sunt utilizate metode de autoevaluare şi 

interevaluare- de autoevaluare cu bareme,probe si norme de control cat si participarea elevilor la 

competitii si concursuri penrtu arbitraje, proiectarea unor activitati pentru elevi cu caracter de 

autoevaluare sau de interevaluare colegiala, realizarea de concursuri, competitii cu participarea 

elevilor la evaluare, toate acestea regasindu-se in portofoliul profesorului .   

   

Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali s-a făcut prin:  - evaluarea gradului de mulţumire cu 

referire la calitatea actului didactic (în urma chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor)  si a 

rezultatelor obtinute  cu elevi la concursurile specifice disciplinei si preocuparilor acestora, cat si 

participarea la elaborarea chestionarelor si a ghidurilor de interviu aplicate la nivel institutional .   

Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării 

s-a realizat prin:   

stabilirea şi comunicarea structurii portofoliului;   

-verificarea  permanentă a modului de realizare a portofoliului elevului; evaluarea conform criteriilor 

stabilite a portofoliilor elevilor (conform fişei de evaluare a portofoliului).   

   

4.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI   

   

Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor 

în conformitate cu particularităţile clasei de elevi am realizat prin:   

-organizarea şi coordonarea  activităţii colectivului de elevi, a consiliului clasei;   

colaborarea cu profesorii clasei, cu părinţii, cu psihologul şcolar pentru aspectele care   

vizează activitatea şi comportamentul elevilor;   

organizarea activităţillor colectivului de elevi pentru rezolvarea unor probleme administrative 

referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii    

   

Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale s-a realizat prin:   

-monitorizarea situaţiei comportamentale a elevilor şi informarea  ritmica a familiei acestora;   

-monitorizarea frecvenţei elevilor, informarea familiei acestora,  situaţia absenţelor;   

-membru in comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei,a faptelor de coruptie si discriminarii in 

mediul scolar    

-colaborarea  cu consilierul şcolar în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor  clasei. 

-capacitatea de gestionare a situatiilor conflictuale intre elevi, rezolvarea  lor pe cale pasnica in cadrul 

scolii.   

Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor s-a realizat prin:   

monitorizarea situaţiei la învăţătură a elevilor şi informarea  părintilor despre aceasta;   

 

-alegerea strategiilor de comunicare optime, adaptate fiecarui caz special de educabil   



 
 

-încurajarea  participării la concursurile şcolare şi monitorizarea  rezultatelor obţinute de elevi;    

-tratarea diferenţiata a elevilor în funcție de nevoile lor particulare (sociale, de sănătate  etc.).   

-aplicarea sanctiunilor unde este cazul   

   

Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică s-a realizat prin:  - stabilirea, împreună 

cu consiliul profesoral, a notei la purtare a fiecărui elev (conform fişelor cu note la purtare);   

-acordarea de recompense elevilor   cu rezultate deosebite şi popularizarea rezultatelor acestora:   

completarea documentelor  specifice colectivului de elevi;   

-organizarea eficienta a  orelor de dirigenţie şi implicarea în păstrarea bunurilor  şcolii(discuţii cu 

părinţii,procese verbale de luare la cunoştinţă ,de păstrare a bunurilor şcolii).    

-prezentarea in cadrul comisiei metodice a dirigintilor a rezultatelor obtinute  la olimpiade si 

concursuri scolare  ale clasei    

-implicarea elevilor in proiecte educationale si activitati extracurriculare in functie de interesul lor, de 

talent sau pasiune, de orientare scolara si profesionala, de profil si de specializare   

-popularizarea in mass media a elevilor cu rezultate deosebite, cat si premierea acestora. 

 

5.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE   

Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele 

de formare continuă/ perfecţionare s-a realizat prin:   

-participarea la programe de formare continuă/perfecţionare (cursuri de perfectionare :   

Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice si a inspectiei scolare  

-sustinerea de referate si lectii la nivelul catedrei si a comisiilor metodice  

 Implicarea în organizarea activităţilor metodice ala nivelul comisiei/catedrei/respons 

-participarea cu referate la activitaţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul cercului pedagogic  - 

lectie deschisa (conform adev.de cerc ) in cadrul sedintelor de cerc si catedra, aprobarea fiselor pentru 

optionale   

 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional  şi dosarului personal -   am realizat  

portofoliului personal si l-am actualizat periodic;    

Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, 

personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii .   

-am comunicat şi relaţionat în interiorul  şcolii cu elevii, cadre didactice şi cu echipa managerială ,am 

respectat programul orar de predare;   

-am iniţiat periodic legătura cu familiile elevilor (sedinte cu parintii ,consultatii ,orientare scolara﴿ .   

-colaboram cu personalul tehnic si de ingrijire repartizat pentru intretinerea bazei sportive.   

-intocmim referatele de necesitate.   

-asigurarea asistentei medicale la concursurile scolare, a cheltuielilor necesare organizarii si deplasarii 

la O.N.S.S., cat si a celor de arbitraj.   

Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi 

promovarea deontologiei profesionale.   

prin adecvarea ţinutei şi a comportamentului la specificul activităţii desfăşurate în   

şcoală şi manifestarea  respectulului faţă de toţi  participanţii la demersul educativ;    

-prin respectarea regulilor după care funcţioneză unitatea şcolară.   

   

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

Promovarea ofertei educaţionale prin:   

-participarea la  acţiunile de promovare a ofertei şcolare la nivel de catedra(in cadrul” Zilele portilor 

deschise” ﴿cat si cu colegii in cadrul ofertei de promovare la nivelul gimnaziului,Competitii sportive   

Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare prin:    



 
 

Rezultatele obţinute de elevi în raport cu standardele curriculare de performanţă au fost  materializate 

în progresul elevilor la clasă(conform testelor iniţiale şi evaluărilor finale), în rezultatele  elevilor 

obţinute cu echipele reprezentative si individual la concursuri sportive si O.N.S.S.                          – 

Etapa Judeteana- O.N.S.S.  

 -Locul, I-Fotbal-invatamant gimnazial 

-Locul, I- Volei-invatamat gimnazial 

-Locul,I-Fotbal-invatamant primar 

- Tenis de masa – Locul II, O.N.S.S.   

- Mentiune etapa judeteana O.N.S.S -echipa de handbal fete-gimnaziu 

 -Diplome de participare ,Atletism-Tetratlon-       ONSS-etapa judeteana , 

  Sah Locul,II       -Locul, I -Volei   

-Mentiune-etapa judeteana-Handbal-fete 

-Locul, II-Handbal-baieti-etapa judeteana ONSS 

-Organizarea activitatilor din cadrul proiectelor ,,Meciurile Absolventilor,, si ,,Ziua Europeana a 

Elevului’’ 

-aparitii in mass media in urma rezultatelor obtinute cu elevii    

-premierea elevilor calificati la etapele nationale si zonale    

-organizarea fazelor judetene si zonale la sah ,handbal ,volei,fete si baieti, din cadrul   

ONSS-ului   

-organizare/participare cu elevii la proiecte/activităţi extraşcolare 

-am participat la toate actiunile si activitatile initiate de ISJ  Gorj   

 

Participarea la programe/ activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor 

nesănătoase în mediul şcolar, familie ,societate s-a realizat prin:   

-organizarea  şi participarea la activităţi de prevenire, combatere a violenţei şi comportamentelor 

nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate (fumat,consum de droguri)   

-participare la consiliul prof. clasei /dezbaterea şi luarea de măsuri pentru a combate actele de 

comportament neadecvat la ore a unor elevi,în cadrul şedinţelor cu părinţii şi elevii,în cadrul 

proiectelor educative si a protocolului de colaborare cu institutiile abilitate ,   

-prin prezentarea de film educativ pe tema violenţei şi consumului de droguri, invitati la orele de 

dirigentie si prin activitatile extracurriculare   

  Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU   

-prin prelucrarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU la clasele de 

elevi(conform proceselor verbale semnate de elevi, profesori ),cat si la sala de sport   

-Implicarea eficienta in activitatile de simulare a evacuarii in caz de incendiu    

7. CONDUITA PROFESIONALA   

  Manifestarea atitudinii morale si civice(limbaj ,tinuta ,respect ,comportament﴿   

  Respectarea si promovarea deontologiei profesionale.   

-manifestam capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigentele unui stil didactic 

elevat, adaptat specificului clasei de elevi,o tinuta morala demna si comportament responsabil 

concordant cu valorile educationale transmise elevilor,respect si consideratie fata de elevi,colegi si 

de toti participantii la demersul educativ.    
-Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării-dezvoltării competenţei 

de “a invata sa inveti”. 

- utilizarea de metode moderne, diversificate adaptate la nivelul clasei;   

- valorificarea stilului de învăţare propriu fiecărui elev în activităţile de învăţare.   

- au realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice 

tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel;   

- am proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare  

- profesori asistenti la Concursul de Evaluare Nationala 



 
 

- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de 

către elevii nostri pe parcursul anului   

-Ne-am implicat in organizarea Concursului „Miss si Mister”    

-pregatirea concurentilor ,proba de dans etc   

 -Exprimarea in spatil puplic, cu ajutorul mijloacelor media, a propriei atitudini privind valorile 

culturale - am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-ne activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul scolii 

noastre.   

- am participat la sporirea imaginii scolii cu ocazia desfasurarii activitatilor: „Targul 

educational”,”Ziua portilor deschise”   

   

Responsabil catedra,   

Prof.Hortopan Loredana 

 

 

Raport de activitate anual al catedrei de   

“Arte” 

anul şcolar 2021-2022 

  

        Catedra de Arte şi-a desfaşurat activitatea pe baza unui program managerial, la care şi-au adus 

contribuţia toţi membrii catedrei. În acest an școlar şi-a urmărit în mod deosebit creşterea calităţii 

pregătirii elevilor atat in format fizic, cat si in sistem online precum si creşterea motivaţiei pentru 

perfecţionarea cadrelor didactice.  

Activitatea catedrei a avut un spectru larg:   

• Participarea la consfătuiri şi la cercurile pedagogice desfăşurate online, conform graficului I.S.J. 

Gorj, pentru semestrul I, din anul şcolar 2020-2021;  

•Organizarea şedinţelor catedrei de Arte;                                 

•Organizarea tuturor activităţilor prevăzute în Planul managerial la disciplinele din aria curriculara 

Arte, pentru anul şcolar 2021-2022, semestrul I (v. Planul managerial); 

• Organizarea tuturor activităţilor prevăzute în Planul managerial la disciplinele din aria curriculară 

Arte, pentru anul şcolar 2021-2022, semestrul II (v. Planul managerial);                                                                                                                                       

• Susţinerea unor referate şi lecţii demonstrative conform planului de activitaţi anexat;   

• Susţinerea activităţilor extracurriculare si rezultate la concursuri:  

 

 

Catedra de arte (muzica):prof. Barsac Daniel 

- “1 Decembrie”-  spectacol dedicat acestei zilei; 

- Spectacol muzical coregrafic “De ziua scolii “6 decembrie; 

-  Colinde 16 decembrie; 

- Erasmus+ spectacol muzical coregrafic 15 aprilie; 

-Cerc pedagogic invatamant primar –spectacol muzical coregrafic. 
 

 

 

Catedra de arte (desen-desfasurate online si fizic):prof.Gridan Laurentiu 

 

 

 

Concursuri de specialitate: 



 
 

      -    Stoenescu Andra-premiul special la Concursul Judetean „Expozitie-O Europa Verde”,2021; 

      -    Caldareasa Miki-premiul I la Concursul Judetean „Universul spre infinit- 

            C.Brancusi”,2022; 

      -    Drind Andrei Darius,Istrate Diana-premiul II la Concursul Judetean „Universul spre  

            infinit-C.Brancusi”,2022; 

      -    Cheana Stefan Cristian-premiul III la Concursul Judetean „Universul spre infinit- 

           C.Brancusi”,2022; 

      -    Gavrilescu Raul-premiul II la Concursul Judetean „Calculatorul si cartea-doi prieteni de   

           nadejde”,2022; 

      -    Draica Sebastian-premiul II la Concursul Judetean „Invatam pentru viata,nu pentru  

           scoala„”,2022; 

- Becheru Andreea-premiul III la Concursul Judetean „Invatam pentru viata,nu pentru  

           scoala„”,2022; 

      -    Gavrilescu Raul-premiul I la Concursul International online „Emotii de iarna”,2022; 

      -    Bobu Renata-premiul II la Concursul International online „Emotii de iarna”,2022; 

      -    Belingher Alexandru,Stoenescu Andra-premiul III la Concursul International online „Emotii 

de iarna”,2022; 

 

 

-Expozitii de desen: 

             -Culorile toamnei; 

            -1 Decembrie; 

            -6decembrie-Ziua scolii; 

            -Sarbatorile de iarna; 

            -Mica Unire; 

            -Chipul mamei; 

            -Sarbatorile pascale. 

 

-Expozitie dedicata marelui sculptor C.Brancusi la implinirea celor 146 ani de la nasterea sa; 

-Expozitie realizata fizic cu elevii scolii pe gardul interior al acestei cu tema “Jocurile copilariei”. 

       

 

Parteneriate scolare: 

   -     coordonator al programului SNAC; 

-      coordonator al proiectului educational “Mica Unire-24 Ianuarie 1859”,2022; 

-      coordonator al parteneriatului educational judetean “Esti consumator,informeaza-  

         te”,incheiat intre Scoala Gimnaziala “Sf.Nicolae” Tg-Jiu si alte institutii scolare    

         GORJ,2021-2022; 

 -      coordonator al parteneriatului educational judetean “Prevenirea absenteismului si   

        abandonului scolar”,2022; 

 -      coordonator al proiectului educational judetean “Universul spre infinit C.Brancusi”,2022; 

 -      coordonator al proiectului educational judetean “Educatia pentru cunoasterea   

        traditiilor,obiceiurilor locale si nationale”,2022; 

 -      coordonator al proiectului educational judetean “Ziua mondiala a apei”,2022; 

 

Simpozioane: 

        -   am participat la Simpozionul National “Valorificarea traditiilor stramosesti in   

            contextul marilor sarbatori crestine”,Iasi,2022; 

       -    am participat la Workshop-ul  “Aspecte aplicativ practice ale curriculumului national  

            din perspectiva valorificarii activitatilor extracurriculare si extrascolare ca premize ale   

            dezvoltarii competentelor elevilor”,Tg-Jiu,2022; 

-  am participat la Simpozionul International online „Dezvoltarea abilitatilor de viata si   

              rezilienta emotionala in mediul scolar”,Iasi,2022; 

 

 

 



 
 

Publicat articol: 

-  “Obiceiuri traditionale in arta lemnului”,Conferinta Europeana,2022 

 

Evaluator/orgaznizator concursuri scolare: 

 

-am participat in calitate de organizator la Concursul de recitari organizat in cadrul proiectului 

educational “Luceafarul poeziei romanesti”,2022; 

-am participat in caliatate de organizator/evaluator in cadrul proiectului educational “In lumea 

cartilor”,2022; 

-am participat in calitate de organizator/evaluator la concursul judetean “Universul spre infinit 

C.Brancusi”,2022; 

-am participat in calitate de evaluator al Concursului Judetean “Moi et la Francophonie”,sectiunea  

“Affiche”,2022; 

-am participat in calitate de organizator/coordonator al lotului de elevi la concursul judetean 

“Expozitie-O Europa Verde”,2022; 

 

Participari la cursuri de formare: 

 

Am participat la cursul de formare online CRED,2022; 

-Am participat la Seminarul International online „Multiculturalismul si vocatia europeana a 

educatiei”,conform certificatului de participare nr.82/14.03.2022; 

-Am participat la doua sesiuni de formare cu tema: „Protectia drepturilor copilului. Norme , 

politici,practici nationale si internationale pentru organizatii si institutii de invatamant si 

educatie’,conform adeverintei nr.27121/04.01.2022; 

-Am participat la Webinarul Teach for Romania „Educatie bazata pe curiozitate”,conform 

adeverintei nr.8T4W78-CE001053/09/02.2022; 

-Am participat la Webinarul de promovare a Sanatatii mintale in randul profesorilor „Profesor in 

pandemie si post-pandemie.Implicatii pedagogice si wellbeing”,conform certificatului 

nr.1255/21/03.2022; 

-Am participat la Workshop-ul cu tema:”Aspecte aplicativ practice ale curriculumului national din 

perspectiva valorificarii activitatiilor extracurriculare si extrascolare ca premise ale dezvoltarii 

competentelor elevilor”,conform adeverintei eleiberata din 31.03.2022; 

-Am participat la Webinarul Teach for Romania cu tema:”Cum reusesc copiii?increderea in 

sine”,conform adeverintei din 01.04.2022; 

-Am participat la doua sesiuni de formare cu tema:”Pro-activ pentru educatie parentala”,conform 

adeverintei nr.4131131/30.05.2022; 

-Am participat la Conferinta SuperTeach Targu Jiu cu tema:”Provocarile viitorului in 

educatie”,conform certificatului eliberat din 4.06.2022; 

 

-La sfarșitul anului scolar 2021-2022, in cadrul catedrei de Arte elevii au înregistrat o promovabilitate 

de 100%. 

 

  



 
 

ANALIZA SWOT 

 

 

Puncte  tari: 

- atingerea obiectivelor propuse în planul managerial, 

- realizarea în majoritate a tuturor activităților propuse,  

- cadrele didactice din cadrul catedrei de Arte s-au implicat 

responsabil în realizarea activităților și sarcinilor propuse, 

- participarea activă la concursuri școlare, 

- obținerea de rezultate bune si foarte bune la concursurile pe 

discipline la nivel zonal/local și județean,  

- comunicare eficientă în cadrul comisiei metodice. 

 

 

 

Puncte slabe: 

- lipsa de interes a unui numar mic 

de elevi în realizarea activităților 

propuse. 

Oportunitati: 

-Cadre didactice  calificate, titulare,  care asigură continuitatea  

și se implică în mod activ la  îmbunatațirea  calității actului 

educational. 

 

Amenintari 

-timp limitat, 

-profesori suprasolicitati datorita 

diversităţii activităţilor desfăşurate. 

 

 

 

Întocmit de responsabil catedra de Arte  

                               prof. Gridan Laurenţiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Raport de activitate al comisiei  metodice/catedrei de 

Informatica și TIC și Educatie Tehnologica 

An școlar 2021-2022 

1.Calitatea procesului didactic 

 

        Catedra este formata din prof. Crăciun Ileana, prof.Girdu Constantin Cristinel , prof. Calugaru 

Dumitru și prof. Arsenie Cornel.  

       Proiectarea activitatii la nivelul comisiei metodice a profesorilor de Informatica și TIC și a 

profesorului de Educatie Tehnologica s-a realizatprin dezvoltarea de competente , prin insusirea de 

cunoștințe pe baza programelor scolare în vigoare. De asemene , s-a ținut cont de reglementarile 

elaborate de MEN  precum și de recomandarile primite din partea inspectoratului de specialitate. 

        Creșterea calitatii procesului instructiv-educativ s-a realizat prin proiectarea riguroasa a 

activitatii didactice din perspectiva strategiei didactice abordate ce vizeaza coroborarea actiunilor 

intreprinse pentru atingerea scopurilor și obiectivelor , cu resursele, continuturile și procedurile de 

monitorizare ,evaluare. 

        Comisia metodica și-a desfasurat activitatea conform planului de activități intocmit și aprobat la 

începutul anului scolar, în sedinta comisiei metodice. S-a urmărit  prin aceste activități indeplinirea 

urmatoarelor obiective : 

- respectarea parcurgerii continuturilor conform planificarilor calendaristice 

-diseminarea cursurilor și activitatilor de formare la care au  participat membrii comisiei metodice 

-cresterea nivelului de pregătire de specialitate la clasa și laborator 

-aplicarea metodelor moderne, active la predarea și invatarea disciplinelor de specialitate 

 

2. Aprecieri privind aportul adus de discipline în formarea competentelor cheie europene 

   Activitățile prin  care s-au realizat într-o buna măsura obiectivele stabilite sunt: 

-preocuparea cadrelor didactice pentru perfectionarea în specialitate , metodica, psihopedagogica, 

participare activa la cursuri și activități specifice, aplicare la clasa a metodelor active de predare  și 

de  invatare prin cooperare, cu ținte bine alese,  care se regasesc în activitatea la clasa și cea 

extrascolara 

-participarea cadrelor didactice din cadrul comisiei la consfatuirea profesorilor la începutul anului 

scolar 2021 202 

- organizarea Cecului Pedagogic de Informatica și TIC în cadru unității de invatamant- semestrul I . 

 Activitățile  s-au desfasurat on-line. Au fost prezentate referate realizate astfel:  

 

1. „Instrumente actuale  în Informatica și TIC pentru implementarea programei scolare”- 

        prof.Girdu Cristinel 

2. „ Activitățile digitale intre necesitate și normalitate”- prof.Calugaru Dumitru 

3. ”Evaluarea gradului de achiziție a competentelor  din gimnaziu. Metode moderne de evaluare”  

        prof.Craciun Ileana 

4.  Diseminare proiect Erasmus+”Robotics aș a tool against bullying” 

         responsabil decerc prof.Nodea Gabriela 

5.  Diseminare  proiecte și parteneriate internaționale 

         prof. Huica Mihaela 

-participarea membrilor comisiei la  cercul de Informatica și TIC -Semestrul al II-lea 

- prof.Calugsru Dumitru  a participat in calitate de supraveghetor video la Examenul de Evaluare 

Nationala 2022 , precum si persoana de contact la Examenul de Bacalaureat 2022. 

 Pe parcursul anului scolar 2021-2022 , membrii comisiei metodice de la Școala Gimnaziala 

„Sfantul Nicolae” , Tg-Jiu  ,  au creat fise de lucru , proiecte didactice , teste pentru evaluare; s-au  

folosit metode activ-participative și metode specifice  pentru instruirea diferentiata pe elev. 

Preocuparea majora a cadrelor didactice  din cadrul catedrei a fost infaptuirea unui proces 

educational de calitate , al carui rezultat să fie creșterea continua a performantelor scolare dar și 

armonizarea demersului didactic. 

 

      Responsabil comisie metodica, 

           Prof.Craciun Ileana 

 


