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1. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ  

A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 COMUNA BICAZ CHEI 

 

1.1. Politici educaționale. Obiective şi priorităţi asumate  de conducerea școlii  

în anul şcolar 2015 – 2016 

 

Întreaga activitate educaţională desfăşurată în anul şcolar 2015-2016 a vizat:  

 performanţele intelectuale;  

 deprinderea unor abilități practice;  

 exersarea eficientă a abilităţilor de studiu;  

 stimularea competiţiei;  

 respectul pentru ştiinţă; 

 recunoaşterea valorilor culturale şi ştiinţifice;  

 valorizarea elitelor intelectuale. 

     Apreciem că, unele dintre principalele realizări din anul şcolar 2015-2016 se pot 

configura astfel: 

 Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor 

aprobate la nivelul unităţilor de învăţământ.  

 Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile 

specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale.  

 Asigurarea condiţiilor optimale trecerii de la un curriculum axat pe acumulare de 

cunoştinţe la un curriculum centrat pe formarea de competenţe relevante pentru piaţa muncii.  

  Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale 

tuturor elevilor. 

Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei din perspectiva pregătirii pentru o societate 

bazată pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile; îmbunătăţirea calităţii predării-

învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor. 

Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a metodologiilor 

aprobate la  nivelul unităţii de învăţământ.  

Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele 

curriculumului naţional şi local. 

Promovarea unui management al resurselor materiale şi umane care să asigure 

creşterea calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ.  

Analiza resurselor materiale şi de patrimoniu existente şi realizarea unei prognoze 

realiste privind evoluţia populaţiei şcolare.  

Încadrare cu personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic cu respectarea normelor 

metodologice în vigoare.  

Formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar prin programe realizate 

de Inspectoratul Școlar şi de Casa Corpului Didactic.  

Perfecţionarea cadrelor didactice prin grade didactice şi activităţi de perfecţionare o 

dată la cinci ani.  

Dezvotarea de proiecte educaţionale de prevenire a absenteismului în unităţile şcolare.  

Cunoaşterea actelor normative subsecvente Legii Educaţiei Naţionale.  

Şcolarizarea elevilor şi reducerea absenteismului.  

Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare şi respectarea standardelor 

naţionale/indicatorilor de performanţă.  

Evaluarea procesului de predare-învăţare.  

Asigurarea securităţii elevilor în şcoală şi combaterea violenţei. 
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1.2. Analiza mediului intern şi extern care asigură calitatea în educaţie şi formare 

 

Conducerea școlii apreciază că şcoala este a elevului, iar dezideratul principal al şcolii 

este acela de a răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi profesională ale acestuia. Şcoala şi 

comunitatea sunt interdependente şi contribuie la educarea şi formarea membrilor ei; în acest 

context, instituţia îşi propune să răsplătească încrederea beneficiarilor, oferindu-le servicii de 

calitate pentru că o educaţie temeinică şi continuă este o investiţie în viitorul nostru, al tuturor.  

Misiunea conducerii Școlii gimnaziale nr. 1 comuna Bicaz Chei este asigurarea unui 

învăţământ de calitate, la standarde europene care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale 

societăţii româneşti. Totodată, ne propunem formarea personalităţii autonome şi creative, 

fundamentată pe asumarea reală a unui set de valori necesar propriei dezvoltări şi împliniri 

personale. 

Credem că şcoala trebuie să se implice în viaţa comunităţii şi comunitatea trebuie să 

se implice în viaţa şcolii.  

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărei 

proiectări manageriale. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca 

pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, s-a apelat la metoda (tehnica) 

SWOT, analizând atât mediul intern cât şi mediul extern la nivelul anului școlar 2015-2016, pe 

următoarele domenii:  

 oferta curriculară 

 resursele umane 

 resursele materiale şi financiare 

 relaţiile cu comunitatea,  

analiză ce se regăsește în planul managerial. 

 

 

 

 

2. Analiza calităţii învăţământului– repere structurale şi funcţionale 

Reţeaua unităţilor de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar 2015 – 2016 

 

În anul şcolar 2015 – 2016, în comună au funcționat trei școli cu clasele I-VIII din care 

una PJ și două structuri arondate, cu 6 grupe de grădiniță/ 121 preșcolari, 12 clase la primar/ 

223 de elevi înscriși- 221 rămași înscriși și 10 clase de gimnaziu cu 190 de elevi înscriși- 188 

rămași însriși 
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3.Resurse umane, personal 

(cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic) 

 

           Totalul normelor/ posturilor din unitatea noastră în anul școlar 2015-2016 a fost de 45,11, fata de 47,33 in 2014-2015, 49,33 în 2013-2014, 

49,06 în 2012-2013 respectiv 46,84 în  2011-2012 , 

            Detalierea pe tipuri de personal se prezintă astfel: 
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Se observă o scădere a numărului de norme. 

 

 

personal  didactic personal didactic auxiliar personal nedidactic 
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36,11 37,83 39,83 39,56 38,22 3 3 3 3 3 6 6,5 6,5 6,5 6,5 
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PERSONAL DIDACTIC PE TIPURI DE ÎNCADRARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2015  

COMPARATIV CU ANUL ȘCOLAR 2014-2015, 2013-2014,  2012-2013, 2011-2012  RESPECTIV  2010-2011 

 

Situaţii statistice privind încadrarea – titulari, suplinitori calificaţi, necalificaţi şi pensionari  

     În anul școlar 2015-2016, au fost încadrate 42 de cadre didactice (6 educatoare , 12 învăţători şi 24 profesori), toate calificate care au 

acoperit 36,11 norme, din care : 67,38 % cu titulari/ 27,69 % cu suplinitori calificati/ 4,29 % cu pensionari si 0,61 % cu studii in alt domeniu ( 2 

titulari detasați la alte unitați și 1 titular detasat la unitatea noastra) ; 

       Situația comparativă cu ultimii 5 ani școlari se prezintă astfel: 
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    Personal didactic angajat/ 

Procent pe an școlar  : 

An școlar 

2010 -2011 2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014- 2015 2015-2016 

- cadre didactice titulare 77.50% 63.41% 70.74% 62.22% 69.76% 68,00% 
- cadre didactice suplinitoare  17.50% 31.70% 24.40% 35.56% 27.90% 27.69% 
-personal asociat 2.50% 2.44% 2.43% 2.22% 0% 0% 
-pensionari 2.50% 2.44% 2.43% 0% 2.34% 4.31% 
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               Din cele 42 de cadre didactice încadrate în anul școlar 2015-2016 (6 educatoare , 12 învăţători şi 24 profesori), 22 au avut gradul 

didactic I ( 7,14 %), 3 - gradul didactic II- (24,18 % ), 11 - gradul didactic definitiv (26,19% ) şi 6 au fost debutanţi (14,28 % ). 
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Cadre didactice  cu gradul didactic I 52,38% 

Cadre didactice  cu gradul didactic II 7,15% 

Cadre didactice  cu gradul didactic DEF 26,19% 

Cadre didactice debutante 14,28% 
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4. Resurse umane elevi 

 

4.1 Planul de şcolarizare propus/realizat 

 

          În sem. I al anului şcolar 2015-2016, la nivelele preşcolar, primar şi gimnaziu s-a realizat 

planul de şcolarizare în totalitate. Cele  două situaţii se regăsesc în tabelele / diagramele 

comparative de mai jos: 

Nivel 

An școlar 2012-

2013 

An școlar 2013-

2014 

An școlar 2014-

2015 

  An școlar 2015-

2016 

Nr.clase/ Nr. elevi 
Nr.clase/ Nr. 

elevi 

Nr.clase/ Nr. 

elevi 
Nr.clase/ Nr. elevi 

Preşcolar 6 121 6 121 6 112 6 121 

Primar 12 235 12 239 12 246 12 221 

Gimnaziu 14 224 13 221 11 202  10 188 
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Planul de școlarizare realizat se prezintă astfel: 

 

CLASA 
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PREG 31 30 30 0                 31 30 30 0 

I 19 19 19 0 13 13 13 0 16 15 15 0 48 47 47 0 

II 26 26 26 0         22 22 20 2 48 48 46 2 

III 23 23 23 0         14 14 14 0 37 37 37 0 

IV 22 22 22 0 22 22 21 1 15 15 15 0 59 59 58 1 

T P-IV 121 120 120 0 35 35 34 1 67 66 64 2 223 221 218 3 

V 20 20 20 0 14 14 14 0 16 15 13 2 50 49 47 2 

VI 26 26 26 0         18 18 14 4 44 44 40 4 

VII  20 20 20 0 17 17 17 0 18 17 12 5 55 54 49 5 

VIIIA 22 22 22 0                 22 22 22 0 

VIIIB 19 19 18 1                 19 19 18 1 

T V-VIII 107 107 106 1 31 31 31 0 52 50 39 11 190 188 176 12 

T P-VIII 228 227 226 1 66 66 65 1 119 116 103 13 413 409 394 15 
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              4.2 Distribuirea normelor/ tip de personal/ elev în învăţământul de masă 

 

 

 

Personal 
An şcolar      

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Numărul mediu de elevi pe norma didactică preprimar   20,17 20,17 18,67 20,17 

Numărul mediu de elevi pe norma didactică primar   19,58 19,92 20,50 18,42 

Numărul mediu de elevi pe clasa gimnaziu   15,79 17 18,36 18,80 

Numărul mediu de elevi pe norma personal didactic auxiliar  193,33 193,66 186,67 176,67 

Numărul mediu de elevi pe norma personal nedidactic  89,23 89,39 93,33 88,33 
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4.3. Situaţia la învăţătură 

Învăţământ primar 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

SCOALA 

NR. 1 

SCOALA 

NR. 2 

SCOALA 

NR. 3 TOTAL PJ 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 121 35 67 223 

Elevi rămaşi la  sfârşitul anului școlar 120 35 66 221 

Elevi repetenți 0 1 2 3 

Elevi promovati 120 34 64 218 

Promovabilitate (%) 100% 97,14% 96,97% 98,64 % 

      

Învăţământ gimnazial 

 

 

 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 

SCOALA 

NR. 1 

SCOALA 

NR. 2 

SCOALA 

NR. 3 TOTAL PJ 

Elevi înscrişi la început de an şcolar 107 31 52 190 

Elevi rămaşi la  sfârşitul anului școlar 107 31 50 188 

Elevi repetenți 1 0 11 12 

Elevi promovati 106 31 39 176 

Promovabilitate (%) 99,07% 100% 78 % 93,62 % 
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4.4. Absenteismul şi abandonul şcolar  

 

Măsuri întreprinse 

 Elaborarea la nivelul unităţilor de învăţământ, a programelor de măsuri 

privind prevenirea şi combaterea absenteismului şi abandonului şcolar. 
 Monitorizarea şi consilierea unităţilor şcolare care se înregistrează cu cazuri de 

abandon şcolar/absenteism.  

 Analiza periodică a situaţiei frecvenţei elevilor la cursuri şi a cauzelor 

absenteismului.  

 Aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentelor de ordine interioară.  

 Raportarea lunară, la ISJ, până la data de 5 a fiecărei luni şi la sfârşitul 

semestrului/anului şcolar, a situaţiei absenteismului şcolar.   

 Cooperarea unităţilor de învăţământ cu instituţiile implicate în prevenirea şi 

combaterea absenteismului şi abandonului şcolar.  

 Analiza periodică a situaţiei frecvenţei elevilor la cursuri şi a cauzelor 

absenteismului.  

 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări 

şcolare şi sociale (educaţia bunului cetăţean, educaţia pentru timp liber, pentru cultură, 

civilizaţie, pentru viaţa de familie etc.). 

 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu poliţia în scopul 

susţinerii şi reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri 

disciplinare grave, abandon şcolar, absenteism ridicat etc 

 Implicarea responsabilă a familiei în prevenirea abandonului şcolar (vizitarea 

familiilor elevilor cu probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară)  

 Iniţierea unor activităţi pentru informarea elevilor privind sancţiunile 

disciplinare în cazul abaterilor de la normele de convieţuire socială şi a obligaţiei familiei de a 

şcolariza copiii, informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în 

grupuri infracţionale etc., sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale 

în vederea reintegrării lor în colectivele de elevi. 
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SITUATIA DETALIATA A ABSENTELOR 

 

LUNA 

SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 1 
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SEPT 0 0 0 0 0 0 205 0 250 205 0 250 

OCT 160 112 48 33 27 6 616 24 592 809 163 646 

NO I 126 82 44 45 29 16 582 33 549 753 144 609 

DEC 56 15 41 12 7 5 156 4 152 224 26 198 

IAN 67 19 48 18 9 9 415 42 373 500 70 430 

FEB 33 12 21 21 9 12 270 48 222 324 69 255 

MAR 76 26 50 80 55 25 805 38 763 961 119 842 

APR 72 36 36 19 6 13 350 0 350 441 42 399 

MAI 72 35 37 44 13 31 508 66 442 624 114 610 

IUN 56 45 11 49 8 41 577 75 503 682 128 554 

TOTAL 718 382 336 321 163 158 4484 330 4196 5523 875 4648 

                

 

                             Numărul extrem de mare de absențe în registrat la școala gimnazială nr. 3 se datorează elevilor ce provin din familiile de etnie rromă, elevi ce 

îsi schimbă des domiciliul împreună cu unii dintre părinți după care revin fără să frecventeze școala.  

 

               Se impun măsuri comune școala- primărie- poliție.  
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5. Dezvoltarea profesională-Dezvoltarea resurselor umane 

5.1. Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice în 

anul școlar 2015-2016   

 
Formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră a fost un deziderat strategic 

care a vizat evoluția în carieră şi dezvoltarea profesională a resursei umane din şcolile comunei, 

precum şi eficientizarea demersului educativ în acord cu evoluţia rapidă ce are loc în plan tehnic, 

ştiinţific, economic şi social. 

La nivelul conducerii unității școlare s-au stabilit direcţiile de acţiune pentru toate 

nivelele de referinţă ale acestui domeniu: 

1. Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar 

prin programe realizate de inspectoratul şcolar şi de Casa Corpului Didactic. 

2. Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice 

organizate la nivelul unităţii şcolare sau grupurilor de unităţi şcolare, respectiv comisii metodice, 

catedre şi cercuri pedagogice. 

3. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de perfecţionare a cadrelor didactice prin 

acumularea de credite profesionale transferabile în ultimii cinci ani și prin definitivarea în 

învăţământ şi grade didactice. 

 Direcţiile strategice propuse au urmărit şi dimensiunea europeană a formării 

profesionale continue, prin angajarea personalului didactic din unităţile de învăţământ ale 

judeţului în programe de formare prin proiecte finanţate din fonduri europene, care au ca 

priorităţi: informarea, consilierea, recunoaşterea competenţelor şi asigurarea calităţii în formare. 

Având în vedere direcţiile strategice, s-au stabilit ca obiective privind dezvoltarea resurselor 

umane următoarele: 

 Identificarea nevoii de formare continuă şi de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice; 

 Informarea cadrelor didactice asupra oportunităţilor de formare continuă pe plan local, 

regional sau naţional şi facilitarea accesului la programele de formare; 

 Monitorizarea activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţilor de 

învăţământ, prin comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice; 

 Informarea şi consilierea cadrelor didactice cu privire la înscrierea la definitivat şi 

grade didactice, precum şi la etapele parcurse pentru obţinerea acestora; 

Dezvoltarea resurselor umane constituie una dintre priorităţile conducerii școlii , prin 

care se asigură îndeplinirea misiunii acestuia, de a susţine temeinic şi profesionist unităţile 

şcolare, în demersul lor de a asigura un învăţământ de calitate.  
 

5.2. Formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi organizate la nivel judeţean 

 

Cercurile pedagogice s-au realizat conform calendarului planificat şi publicat pe site-ul 

oficial al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Neamţ, în  ,,Programul activităţilor de formare 

continuă  a personalului didactic şi didactic auxiliar prin cercuri pedagogice” . 

Tematica propusă pentru activităţile de cerc pedagogic la directori  a vizat: - 

valorificarea experienţelor didactice; - abordarea diferenţiată a elevilor, - forme alternative de 

evaluare, - metode şi tehnici activ-participative de predare, învăţare, evaluare; - abordări 

metodologice moderne pentru formarea şi dezvoltarea gândirii critice; - strategii eficiente pentru 

creşterea performanței si eficacităţii şcolare.  

Cercurile pedagogice pe discipline de învăţământ, au vizat următoarele obiective:  

Cunoaşterea, aplicarea creativă şi diversificarea modalităţilor de implementare a curriculumului 

naţional;  Însuşirea şi aplicarea de noi strategii de predare, învăţare şi evaluare;  Stimularea 

interesului cadrelor didactice pentru perfecţionare şi autoperfecţionare profesională.  

 



 

14 
 

 

 

5.3. Formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi organizate la nivelul şcolii în  

cadrul comisiilor metodice şi colectivelor de catedră 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu ponderea cea 

mai mare în rândul formelor de organizare prevăzute de legislaţia în vigoare este activitatea 

metodico-ştiinţifică şi psihopedagogică la nivelul unităţii de învăţământ. 

La nivelul celor trei unităţi de învăţământ din comună, s-au desfăşurat activităţi 

metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice în cadrul comisiilor metodice. În urma activităţilor de 

monitorizare şi control a activităţii comisiilor metodice din şcoli s-a constatat că tematica 

propusă pentru activităţile de  perfecționare a vizat: - valorificarea experienţelor didactice; - 

abordarea diferenţiată a elevilor, - forme alternative de evaluare, - metode şi tehnici activ-

participative de predare, învăţare, evaluare; - abordări metodologice moderne pentru formarea şi 

dezvoltarea gândirii critice; - strategii eficiente pentru creşterea performanței si eficacităţii 

şcolare.  

În ceea ce privește evoluția în carieră prin grade didactice, menționăm că s-au : 

3 cadre didactice au susținut examenul de definitivat și s-au desfășurat doua inspecții 

curente IC2 pentru gradul didactic II și trei  inspecții curente IC1 pentru gradul didactic I. 

 

6. Dimensiunea calitativă a învăţământului  din perspectiva indicatorilor de bază 
 

Principalii indicatori realizaţi prin activităţile propuse şi realizate în Planul managerial, 

în anul scolar 2015-2016, în raport cu obiectivele propuse, instrumentele folosite şi  activităţile 

specifice de control/evaluare şi monitorizare: 

 asigurarea planului de şcolarizare în procent de 100% la învăţământul preşcolar; 

 o campanie de informare privind promovarea Legii Educaţiei Naţionale/2011, 

organizatăla nivelul unităților școlare din comună; 

 instruirea responsabililor comisiilor metodice din școli; 

 realizarea a două sesiuni de dezbatere pe fiecare unitate şcolară pe teme de curriculum 

(consilii profesorale, şedinţe de catedră, comisii metodice, cercuri); 

 desfăşurarea  activităţilor educative şi extraşcolare conform calendarului naţional; 

 încadrarea cu personal didactic calificat ; 

 creşterea numărului de cadre didactice care au participat la formare pe programe TIC; 

 instruirea responsabililor comisiilor metodice din şcoli; 

 

Priorităţi: 

 

 Modernizarea, diversificarea şi diferenţierea componentelor metodice ale lecţiei. 

 Stimularea şi dezvoltarea activităţii de performanţă în rândul elevilor (olimpiadele şi 

concursuri şcolare, simpozioane judeţene şi naţionale, examenele naţionale). 

 Implicarea cadrelor didactice de specialitate în activităţile extracurriculare specifice.  

 Perfecţionarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor prin consultarea 

temeinică a literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor şi pregătirea materialului 

didactic (hărţi, planşe, fişe de lucru, portofolii). 

 Operarea corectă cu conţinutul ştiinţific al lecţiei şi asigurarea condiţiilor de calitate 

şi eficienţă ale acestuia: structurarea logică, corelaţiile intra-, inter- şi trans-disciplinare, nivelul 

ştiinţific al conţinutului. 

 Monitorizarea  modului de constituire a catedrelor/comisiilor la nivelul şcolii sau la 

nivelul comunei şi consilierea responsabililor catedrelor/comisiilor pentru funcţionarea eficientă 

a acestora.  

 Monitorizarea aplicării programelor şcolare în vigoare şi consilierea profesorilor 

pentru realizarea de planificări calendaristice şi semestriale  funcţionale şi personalizate.  



 

15 
 

 Acordarea de sprijin şi consiliere suplinitorilor necalificaţi şi debutanţi. 

 Eficientizarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor prin consultarea 

temeinică a literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor şi pregătirea materialului 

didactic (volume, planşe, fişe de lucru, portofolii etc.). 

 Modernizarea, diversificarea şi diferenţierea etapelor lecţiei prin asigurarea 

conţinutului ştiinţific, structurarea logică  şi valorificarea corelaţiilor intra-, inter- şi 

transdisciplinare.  

 Încurajarea mobilităţilor transnaţionale ale elevilor şi profesorilor. 

 

6.1. Învăţământul preşcolar 

 

         Educaţia timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educaţia formală, asigură intrarea 

copilului în sistemul de învăţământ ,  prin formarea capacităţii de a învăţa. Grădiniţa  asigură 

mediul care garantează siguranţa şi sănătatea copiilor şi care, ţinând cont de caracteristicile 

psihologice ale dezvoltării copilului, implică atât familia cât şi comunitatea în procesul de 

învăţare. Educaţia timpurie, privită din perspectiva unui sistem de învăţământ coerent, constituie 

o necesitate care decurge din priorităţile educaţiei la nivel naţional şi mondial. 

Puncte tari: 

 Încadrarea cu personal didactic calificat.  

 Utilizarea, în conceperea documentelor de proiectare - planificare, a 

documentelor de specialitate în vigoare şi selectarea unităţilor de învăţare corespunzătoare.  

 Abordarea temelor anuale de studiu, prin intermediul proiectelor tematice de 

maxim interes pentru copii.  

  Derularea activităţii la clasă, pe baza proiectelor didactice în care, 

obiectivele sunt menţionate cu claritate în funcţie de potenţialul colectiv şi individual.  

 Abordarea de teme accesibile nivelului de vârstă şi pregătirea conceptuală şi 

metodică a acestora, ca aplicaţii a ceea ce deţin copiii din punct de vedere cognitiv, 

comportamental şi atitudinal. 

 

Raport de activitate anual privind activitatea din cadrul Comisiei Metodice a 

educatoarelor din comuna Bicaz-Chei 

 

              În anul şcolar  2015-2016 au funcţionat 6 grupe de preşcolari din care 3 grupe mari, 2 

grupe mijlocii, 1 grupă mica.  Activităţile instructiv- educative s-au desfăşurat conform 

programelor de educaţie timpurie propuse , care se adresează nevoilor multiple ale copiilor şi ţin 

cont de sanatate, nutriţie,educaţie, stimulare psihosocială corespunzătoare, de rolul mediului în 

care trăieşte copilul.  Demersurile s-au axat pe competenţa predictivă (proiectivă), competenţă 

pragmatică (managementul), competenţă evaluativă, activităţi extracurriculare, activitatea cu 

părinţii şi activitatea metodică şi de formare continuă.  Proiectarea didactică s-a realizat pe trei 

niveluri: anuală, pe unităţi  de timp mai mici şi pentru fiecare activitate în parte. 

În proiectarea activităţii didactice, în anul şcolar 2015-2016, s-a urmărit: 

 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei. 

 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 

 Folosirea T.I.C. în activităţile de proiectare. 

 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor, planul manageriel al activităţii. 

În realizarea activităţilor didactice, în acest an şcolar, educatoarele și-au propus și 

realizat: 

 Utilizarea unor strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi 

formarea competenţelor specifice. 



 

16 
 

 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea 

optimizării activităţii didactice. 

 Diseminarea.Evaluarea şi valorificarea activităţilor realizate. 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare,participarea la acţiuni de 

voluntariat. 

          D-na ed. Voaideş Kinga Claudia, pe parcursul acestui an şcolar a participat ca voluntar la 

centrul de zi al comunei Bicaz-Chei cu activitatea educativă ” Călătorim prin anotimpurile 

poeziei”, activitate desfăşurată în fiecare saptămână conform planificării activităţilor de 

voluntariat. 

Toate educatoarele au desfăşurat  activităţi în cadrul programului ,,Şcoala  Altfel: Să 

ştii mai multe, să fii mai bun” şi anume: concursuri, jocuri interactive, actiuni de protejare a 

mediului, jocuri distractive, jocuri de mişcare , teatru de păpuşi și au urmărit formarea 

deprinderilor de studiu individual în vederea formării /dezvoltării competenţei de a învăţa. 

În evaluarea rezultatelor învăţării, în anul şcolar 2015-2016, comisia educatoarelor a 

realizat: 

a) Asigurarea transparenţei activităţilor, a procedurilor de evaluare. 

În acest an şcolar s-a realizat la fiecare grupă de copii- evaluări iniţiale, evaluări periodice la 

lecţii şi evaluari semestriale consemnându-se datele în fişele de evaluare a prograsului individual 

al copiilor , dar şi în fişele de observaţie existente la grupă. 

Evaluare formativă a fost realizată permanent de către fiecare educatoare , prin mai multe 

modalităţi: fişe de lucru, autoevaluare, teste cu imagini. 

Evaluarea  sumativă a fost realizată la finalul proiectelor tematice 

b) Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor. Progresul 

fiecărui copil a fost consemnat la sfârşitul semesrtului I , dar şi la sf. semestrului II, prin 

completarea fişelor de evaluare a fiecărui preşcolar de către fiecare educatoare. 

c) Modalităţi alternative de evaluare: lucrări practice,portofolii cu lucrările copiilor, 

aprecieri verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, încurajări,aprecierea rezultatelor copiilor, 

ecusoane, diplome. 

d) Promovarea autoevaluării 

e) Managementul clasei 

f) Motivarea copiilor prin valorizarea exemplelor de bună-practică 

Programul anual de studiu este organizat pe 6 teme mari: 

1.,,Cine sunt/suntem?” 

2.,,Când, cum şi de ce se întâmplă?” 

3.,,Cum este, a fost şi va fii aici pe pământ?” 

4.,,Cine şi cum planifică/organizează o activitate?” 

5.,,Cum ce  şi cum exprimăm ceea ce simţim?”  

6.,,Ce şi cum vreau să fiu?” 

Toate educatoarele au realizat portofoliul educaţional în evaluarea rezultatelor învăţării. Fiecare 

copil are propriul lui portofoliul în care se găsesc fişele realizate de el în clasă. 

g) Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 

 A fost promovată în cadru lecţiilor desfăşurate şi prin folosirea caietelor speciale de 

lucru în cadrul cărora este prevăzută autoevaluarea. Autoevaluarea copiilor cât şi evaluarea 

colegilor s-a realizat printr-o apreciere obiectivă . 

Toate educatoarele au susţinut activităţi  demonstrative în cadrul comisiei metodice şi 

au prezentat referate; au participat la cercurile pedagogice din acest an şcolar. 

Pe semestrul I s-au desfăşurat 3 dezbateri şi o activitate demonstrativă prezentate de 

educatoarea Rotariu Elena.Dezbaterile au fost organizate de responsabilul comisiei metodice. 

Pe semestrul al II lea s-au desfăşurat 2 dezbateri şi 4 activităţi demonstrative prezentate 

de ed.Racariu A.,Voaideş Kinga, Voaideş Minodora şi Gavrilescu Dorina. D-na ed.Pîntea 

Luciana nu a susţinut o activitate demnstrativă , aflându-se în concediu medical. 

S-a participat cu copiii la concursuri judeţene şi naţionale. 
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Referitor la managementul clasei de elevi, menționăm că toate educatoarele s-au 

preocupat de: 

 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru 

desfăşurarea activităţilor ăn conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 

 A fost în permanenţă monitorizat comportamentul copiilor şi au fost  gestionate cu tact 

situaţiile conflictuale apărute între copii. 

 La cele 6 grupe de copii nu s-au înregistrat copii cu probleme de comportament  şi cu 

un comportament violent faţă de alţi copii. 

 Fiecare educatoare a monitorizat, pe parcursul anului şcolar, prezenţa la clasă a 

preşcolarilor , preocupându-se ca toţi copiii înscrişi să frecventeze grădiniţa. 

 Fiecare educatoare a monitorizat absenteismul copiilor, ţinând continuu legătura cu 

părinţii. 

 Cunoaşterea , consilierea şi tratarea diferenţiată a copiilor 

 Motivarea copiilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 

Managementul carierei şi al dezvoltării personale a constituit un alt obiectiv al 

educatoarelor, care s-au preocupat de:  

-participarea la programele de formare continuă (Ed. Gavrilescu Dorina şi ed. Voaideş Minodora 

au participat la următoarele cursuri de formare continuă: ,,Creativitate la vârsta preşcolară” 

,organizat de centrul metodic Bicaz şi ,,Şcoala incluzivă”, organizat de CCD Piatra-Neamţ. 

D-na ed. Voaideş Kinga a participat la cursul,,Metode de evaluare”, organizat de CCD Piatra-

Neamţ); 

-participarea educatoarelor la concursuri cu copiii (Ed. Voaideş Minodora şi ed.Gavrilescu 

Dorina au participat cu grupuri de copii la concursuri judeţene şi internationale, copiii obtinand 

diplome şi premii (Concurs,,INGERII MEDIULUI”(concurs judetean)-10 copii de grupa mare si 

10 copii de grupa mijlocie;concurs national ,,PITICOT”; concurs international 

,,EUROPRESCOLARUL”) 

 Fiecare educatoare s-a preocupat de realizarea portofoliului profesional si a dosarului 

personal, cuprinzand: proiecte didactice, diplome,curriculm vitae, optionale, materiale de 

specialitate. 

 Educatoarele au sustinut activitati demonstrative incadrul comisiei metodice si au 

prezentat referate tematice. 

 Educatoarele s-au preocupat dedezvoltarea lor profesionala prin: studiul materialelor de 

specialitate, informarea continua, au tinut permanent legatura cu colegele pentru orice activitate 

desfasurata in scoala, au participat la cursuri de formare continua. 

 Activitatile extrascolare de la clasa au fost desfasurate de catre educatoare in 

colaborare stransa cu parintii, cu autoritatile locale si cu conducerea scolii. 

 Educatoarele au dat dovada ca au respectat normele de conduita profesionala si moral-

civica in scoala si in afara ei, au respctat si promovat deontologia profesionala. 

Contributii la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare: 

 Educatoarele s-au preocupat de organizarea unui proiect educational pe tot parcursul 

anului scolar.Ed. Voaides Minodora si Gavrilescu Dorina au organizat proiecte educationale:,, 

Vreau sa mananc sanatos” si ,, Vreau si eu la gradinita”. 

 S-au realizat parteneriate educationale de catre toate educatoarele:,, SCOALA SI 

GRADINITA”, ,,FAMILIA SI GRADINITA”, ,,GRADINITA SI BISERICA”. 

 S-a cautat promovarea imaginii scolii in comunitate prin participarea copiilor la diferite 

concursuri pe plan local si activitati extrascolare. 

 S-au desfasurat activitati/programe de prevenire si combatere a violentei in 

scoala/gradinita prin colaborarea cu organele si institutiile abilitate dar si cu conducerea scolii. 

 S-au desfasurat activitati cu copiii in cadrul PSI, de educatie sanitara si de educatie 

ecologica. 
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6.2. Învăţământul primar  

 

Activitatea desfăşurată în  anul scolar 2015-2016, la nivelul învăţământului primar, s-a 

înscris în coordonatele proiectate. 

Încadrarea  s-a realizat cu personal didactic calificat:12 învăţători (institutori, profesori 

pentru învăţământul primar), 1 profesor de religie, 3 profesori de educatie fizica  şi 2 de limbă 

engleză.  

            Asistențele și interasistențele au vizat:  

1. Documentele  de planificare şi proiectare didactică la clasele pregatitoare -IV. 

2. Lecţia, între proiect şi realizare. 

3. Predarea- învăţarea-evaluarea la învăţământul primar. 

4. Evaluarea şi notarea ritmică. 

5. Folosirea eficientă a auxiliarelor didactice în lecţie şi utilizarea calculatorului. 

6. Asigurarea transferului de cunoştinţe în lecţii;valorificarea temei pentru acasă. 

 

Obiective asumate : 

 

 cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale 

şi a metodologiilor specifice; 

 cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor 

şi instrumentelor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de 

lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.); 

 adaptarea conţinuturilor învăţării la particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor;  

 implicarea în activitatea de proiectare  şi dezvoltare instituţională; 

 formarea şi dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor; 

 încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice.  
 aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a 

metodologiilor specifice învăţământului primar; 
 

 

Activitatea de perfecţionare la nivelul învăţământului primar s-a organizat şi 

desfăşurat prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la nivelul unităţilor de 

învaţământ din comună în comisii metodice, cercuri pedagogice, participarea la simpozioane, 

cursuri de formare continuă. 

 

Analiză SWOT 

 

Puncte tari: 

 existenţa multor spaţii bine amenajate şi întreţinute; 

 cunoaşterea şi respectarea curriculumului de către învăţători;  

 elaborarea documentelor de planificare în conformitate cu obiectivele-cadru şi de 

referinţă din curriculumul naţional; 

 egalizarea şanselor educaţionale pentru toţi copiii din sala de clasă; 

 creşterea preocupării pentru  trecerea de la strategii didactice realizate empiric, la 

metode şi procedee didactice care antrenează elevii într-o învăţare activă, eficientă; 

 asigurarea feed-back-ului în procesul de învăţare; 

 utilizarea unui material didactic bogat, diversificat şi atractiv; 

 corectarea şi valorificarea temelor efectuate acasă;  

 preocupare pentru cunoaşterea elevilor şi pentru asigurarea unui climat de muncă 

susţinută pentru învăţare; 

 promovarea învăţării pe bază de tehnici ludice şi jocuri didactice;  

 creşterea preocupării învăţătorilor pentru derularea de parteneriate educaţionale.  
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Puncte slabe: 

 documente de planificare tipizate, nepersonalizate; 

 caracter preponderent informativ al activităţii de învăţare; 

 preocuparea exagerată pentru formarea algoritmilor de lucru la matematică, în 

detrimentul asigurării  caracterului aplicativ al noţiunilor şi raţionamentelor;  

 preocupări parţiale pentru asigurarea de corelaţii transdisciplinare şi interdisciplinare;  

 corectarea rară, superficială sau ineficientă a temelor elevilor de către unii învăţători;  

 utilizarea  instrumentelor de evaluare tradiţionaliste, în dauna tehnicilor alternative, 

moderne. 

 

Oportunităţi: 

 

 responsabilizarea comunităţii locale în sprijinirea dezvoltării şi educaţiei copiilor; 

 valorificarea în lecţii a experienţei de viaţă şi a informaţiilor extracurriculare ale 

elevilor;  

 creşterea preocupării  pentru crearea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului 

didactic într-un mediu inclusiv;  

 dezvoltarea competenţelor de utilizare judicioasă a timpului de lucru cu elevii; 

 

Ameninţări: 

 

 diminuarea populaţiei şcolare, prin scăderea natalităţii;  

 scăderea influenţei educaţionale asupra copiilor din partea familiei, prin plecarea 

multor părinţi la lucru în străinătate;  

 influenţarea negativă a elevilor de către mijloacele de informare în masă, care 

promovează violenţa, abuzurile, sexualitatea, rasismul etc.; 

 scăderea motivaţiei pentru învăţare temeinică din partea unor elevi; 

 preocuparea scăzută pentru promovarea învăţării pe bază de tehnici ludice şi jocuri 

didactice;  

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2015 – 2016 
AL COMISIEI METODICE  ÎNVĂŢĂTORI - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 

Întocmit de responsabil de comisie metodică,  prof. Dandu Cristina 

 

Din Comisia metodică a învăţătorilor de la Școala Gimnazială Nr. 1 Bicaz Chei au 

făcut parte : Husariu Lenuța, Dandu Cristina, Găină Mariana, Cioloca Emilia, Tătaru Georgeta şi 

Catrinoi Lenuţa  cadre didactice care, prin activitatea pe care au prestat- o pe parcursul întregului 

an şcolar, au dovedit mult profesionalism, responsabilitate şi dăruire în realizarea unui demers 

educaţional de calitate. 

Activităţile s-au desfăşurat în baza Planului managerial, materializat în Programul de 

activitaţi stabilit la nivelul comisiei. Activitatea desfăşurată a avut la bază planificarea riguroasă 

a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programelor şcolare în vigoare. Toate învăţătoarele 

au parcurs integral materia, la toate disciplinele, conform planificărilor calendaristice proiectate 

pe unităţi de învăţare. Nota de originalitate şi creativitate s-a regăsit în toate documentele de 

proiectare elaborate. Din dorinţa de autodepăşire, de continuă perfecţionare profesională, 

învăţătoarele au participat cu deosebit interes la cursuri de formare organizate de CCD, la 

simpozioane , sesiuni de referate şi comunicări în care s-au abordat teme de interes deosebit, iar 

exemplele de bune practici prezentate au fost aplicate eficient în activităţile şcolare şi 

extraşcolare desfăşurate cu elevii. În cadrul Comisiei metodice fiecare învăţătoare a primit 

responsabilităţi clare, precise, iar prin modul în care au fost îndeplinite au dovedit punctualitate, 

seriozitate şi responsabilitate. 
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A. Managementul ariei curriculare 

 

1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei 

curriculare 

   

Comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor 

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

de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 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. 

 

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

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a 

continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate 

de MEC,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

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.  

În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 

direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice , modelatoare, problematice. 

În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau 

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

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

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

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind 

însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a 

constatat că elevii  deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de 

receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

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

şcolare, s-au dezbătut  teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-

au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor 

materiale necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi 

completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut 

loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care acuprins: planuri 

cadru pentru fiecare clasă , programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii model 
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pentru fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare etapială, sumativă 

şi standard, portofolii tematicela diferite discipline de învăţământ precum şi o bază de date în 

format electronic. 

 

2. Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( intalniri de lucru, 

interasistente, relatia invatator-profesor, relatia invatator-invatator, invatator-echipa 

manageriala, comunicarea din cadrul catedrei) 
 

Relatiile cadru didactic-elev: 

 Relatiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare si 

intelegere, afectivitate 

 Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine pozitiva fata de 

studiu, punctualitate, tinuta decenta, conduita morala 

 Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc, 

dorinta de afirmare si autodepasire 

 

Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din 

clasa, cadrul didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin 

atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare 

învăţătoare a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest 

lucru a condus la mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, 

aprecieri sincere, familiaritate), precum si a unui climat angajat (control sistematic al temelor, 

cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism si de cerinte: realizarea unor portofolii etc). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat  

construirea unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în 

eficienţă şi calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-

au derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, 

copiii au fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se 

ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive,  activităţi pe 

grupe şi echipe de elevi. 

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

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi 

echipa managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la 

nivel de clase, la care au participat şi cadre didactice specializate (psihologul şcolii, profesori, 

asistenta şcolii), consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială.  

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

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.  

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o 

comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu 

care au fost organizate activitati extracurriculare. 

 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si 

auxiliarelor curriculare 

 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la 

resursele de învăţare. 

Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. În unele 

clase au existat în permanenţă un calculator pe care au fost construite lecţii în diferite programe  

fiind folosite cu eficienţă la clasă.Au fost  utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline 
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de învăţămât. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii 

au fost  implicati în alcătuirea de portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

 

B. Eficacitatea educationala 

 

1. Proiectarea si promovarea ofertei CDS ( disc. optionale, proiectare si promovare) 
 

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia 

planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi de opţionalele derulate 

pe parcursul întregului an şcolar. 

 

2. Sistemul de evaluare 

a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 

 

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

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru 

propriul proces de învăţământ. 

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Au fost 

utilizate metode precum: consemnarea de evenimente, liste de verificare,inventare , fotografii, 

inregistrări video şi audio. Criteriile evaluării  au fost raportate la standardele de performanţă ale 

sfărşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : ciorne 

şi lucrări finale, inventarii şi liste de verificare, fotografii şi înregistrări ilustrând diferite 

activităţi, liste de matematică şi mostre de rezolvare a unor probleme, portofolii tematice, desene, 

compuneri,etc); setul de evaluare învăţător-elev (  lucrări ale elevilor,teste redactate de învăţător, 

fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie, etc);  teste scrise; întâlniri învăţător-

elev.  

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în 

legătură cu progresul realizat.  

 

C. Managementul calităţii  

      Plan de îmbunătăţire a calitatii activ. didactice 

1. Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de 

evaluare a cadrelor didactice, intalniri de lucru) 

 

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

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

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

Evidenţiem consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de 

performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu 

metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, 

confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect 

obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

În noiembrie am participat la activitatea din cadrul cercului metodic la Școala Bicaz  

Chei nr 1, 2 și 3activitatea fiind în cadrul ariei curriculare Matematică și explorarea mediului. În 

cadrul acestui cerc doamna Tătaru Georgeta învățător la clasa pregătitoare A a susținut 

activitatea demonstrativă Animale sălbatice, la Matematică și explorarea mediului.  

În luna decembrie fiecare cadru didactic a realizat serbare scolara cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă, iar pentru 1 Decembrie au fost pregătite activități ertracurriculare. 

În luna ianuarie în cadrul temei EMINESCU fiecare clasă a susținut proiecte pe această 

temă. 
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Pe 28 ianuarie am participat la o activitate la ,,Matematică și explorarea mediului,,  

coordonată de  Dandu Cristina cu tema Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-10.  

  Deasemenea s.a dezbătut și referatul cu tema Impactul activităților extracurriculare 

asupra copilului. 

Precizez doar câteva dintre activităţile comisiei metodice în semestrul al II-lea: 

- în luna ianuarie a avut loc o activitate practică, pe ateliere de lucru , în care doamnele 

învăţătoare au conceput teste de evaluare, însoţite de descriptori de performanţă , la disciplinele 

limba română şi matematică;  

- în luna martie d- na învăţătoare Găină Mariana a susţinut o activitate demonstrativă la 

matematică, iar doamna Dandu Cristina a prezentat în PPT materialul cu tema”Modalităţi de 

stimulare şi formare a capacităţii creatoare a elevilor”.  

- în luna aprilie doamna înv. Catrinoi Lenuţa a susţinut lecţie demonstrativă la 

disciplina matematică şi explorarea mediului. 

- în luna mai doamna învăţătoare Cioloca Emilia a susţinut lecţie demonstrativă la 

matematica  și a prezentat referatul cu tema”Aspectul interdisciplinar al lecţiilor de limba 

română- mijloc de educare ecologică a elevilor din ciclul primar” 

- în luna iunie doamna învăţătoare Husaru Lenuța a susținut o lecție la disciplina 

Comunicare în limba română prilej cu care s- a prezentat modul în care şcoala este preocupată 

pentru a asigura copiilor din claseleprimare cele mai bune condiţii de studiu.  

La activităţile de asistenţe şi interasisteţe efectuate, toate învăţătoarele au dovedit o 

foarte bună pregătire din punct de vedere ştiinţific şi metodic. S-au folosit mijloace de învăţare 

moderne, metode şi procedee de lucru variate prin care elevii au fost antrenaţi în activităţi de 

cooperare, de lucru în echipă, de asumare a răspunderii individuale şi colective, fiind mereu 

încurajaţi în dorinţa de autodepăşire. 

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; stimularea elevilor pentru a 

reuşi  

 s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare 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 realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor  

 s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 

reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor 

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 urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de 

criterii unitare de evaluare 
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Elevii noștrii au participat la concursul Comper, la disciplinele: Lb. română și 

Matematică, unde unii dintre ei au realizat punctaje maxime (Barb Dudan Radu Ionuț / Limba 

română cls II, Panțâru Robert/ Matematică cls II Găină Aura cls a II a ) 

 

Activităţi extraccuriculare 

La nivelul fiecărei clase s-au organizat activităţi extraşcolare bogate care prin tematica 

abordată şi prin modul de organizare au întregit activitatea de învăţare desfăşurată la clasă. Au 

fost nelipsite excursiile, drumeţiile, minunatele serbări şcolare, vizitele la diferite instituţii, 

întâlnirile cu personalitaţi din diferite domenii, activităţile de voluntariat, activităţile comune cu 

elevi din alte instituţii, activităţi ecologice, confecţionare de postere, realizare de expoziţii, 

activităţi în bibliotecă, în cabinete metodice şi exemplele ar putea continua. 

              Pe parcursul sem.I și II cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi s-au implicat în  

numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

Iată câteva dintre ele:  

1. Săptămâna educației globale – Dandu Cristina, Găină Mariana, Cioloca Emilia,  

Catrinoi Lenuța 

2.  Petrecere de Halloween  - Tătaru Georgeta, Dandu Cristina 

3. 1 Decembrie – Ziua Națională a României – toate cadrele didactice 

4. Serbare de Crăciun   - toate cadrele didactice 

5. O săptămână cu Mihai Eminescu – Dandu Cristina, Husaru Lenuța, Catrinoi Lenuța 

6. 24 Ianuarie – Unirea Principatelort Române 

În semestrul I, Dandu Cristina,  Cioloca Emilia și Husaru Lenuta au participat la 

Concursul Național  Comper la secțiunea Matematică și Limbă și comunicare. 

Enumerăm câteva din cele mai bune rezultate: 

Clasa a II a  Comper 

 Limbă și comunicare  

Găină Aura 100 puncte 

Petroaea Roxana 90 puncte 

Panțâru Robert 90 puncte 

Barb Ciorbea Petronela 90 puncte 

Matematică și explorarea mediului  
Barb Dudan Radu Ionuț 100 puncte 

Panțâr Robert 100 puncte 

Barb Ciorbea Petronela  100 puncte 

Petroaea Roxana 95 puncte 

Suciu Alexandra 85 puncte 

 Clasa I Comper 

Limbă și comunicare 

Barb Radu Denis – 100 puncte 

Boeriu Diana 100 puncte 

Pântea Pavel – 100 puncte 

Panțâr Răzvan – 95 puncte 

 

Matematică 

Dandu Daria – 100 puncte 

Boeriu Diana – 100 puncte 

Panțâr Dragoș - 90 puncte 

Clasa a IV a 

 

Lumina Math : Țifrea Alexandra locul III 

Olimpiada de civică:  

Echipa 1 Barb Dudan Alexandru  și Țepeș 

Onea Teodora – 9,5 

Echipa 2 Țifrea Alexandra și Pop Bianca – 9 

Echipa 3– Chindea Ioana și Voaideș Paula

-,,Parada martisoarelor”-activitate realizata in cadrul proiectului,,Dăruind un zâmbet”- 

mărţişoarele realizate de elevi 

- serbările cu surprize pentru mămici cu ocazia zilei de 8 Martie, serbările de sfârşit de 

an şcolar, organizate de toate învăţătoarele la momentul potrivit; 

 - excursii şcolare realizate cu elevii  clasei I, a II a şi a III a la Iaşi. Trebuie de 

asemenea evidenţiate activităţile desfăşurate de toate învăţătoarele în “Săptămâna altfel”, 

activităţi care au fost evaluate în comisia metodică.. Colaborarea şcoală- familie a funcţionat 

bine la nivelul fiecărei clase, cei mai mulţi dintre părinţi implicându- se real în viaţa şcolii şi 

oferind ajutor ori de câte ori a fost nevoie. Pentru a menţine relaţia familie- şcoală, învăţătoarele 

au organizat întâlniri lunare, au susţinut lecţii interactive, lectorate, au informat permanent 

părinţii în legătură cu evoluţia şcolară a elevilor, iar acolo unde au existat situaţii problemă au 

găsit împreună modalităţi de remediere .  
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RAPORT ANUAL  DE ACTIVITATE 2015-2016 

AL COMISIEI METODICE A INVATATORILOR DE LA ȘCOLILE NR.2 ȘI NR. 3 

Întocmit de responsabil comisie        Prof inv primar, Dandu Angela 

 

In anul scolar 2015-2016, Comisia metodică a invatatorilor de la Scoala Gimnaziala nr 

2 si Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei  a fost constituită din: 

-Bucur Alina - clasa I – Scoala Gimnaziala nr 2 Bicaz Chei 

-Dandu Angela –  clasa a IV-a – Scoala Gimnaziala nr 2 Bicaz Chei 

-Doarvoas Florentina - clasa I – Sc Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei  

-Dandu Virginia -clasa aIIa – Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei 

-Zait Niculina – clasa  a III-a – Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei 

-Cofaru Tatiana – clasa a IV- a – Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITATII 

1.1 Respectarea programei scolare, a normelor de elaborare a documentelor de 

proiectare, precum si adaptarea acesteia la particularitatile grupei/clasei 

 In cadrul clasei se afla permanet noul curriculum al invatamantului primar dupa care ne-

am ghidat atunci cand am realizat proiectarea anuala a activitatii de la clase. De asemenea, in 

portofoliul personal detin si alte documente ajutatoare necesare proiectarii activitatilor 

saptamanale, zilnice (ghiduri de aplicare ale programei elaborate de edituri ). 

 Planificarea activitatilor anuale, emestriale au fost efectuate in termenele legale. 

 Proiectarea s-a realizat in urma sustinerii testelor de evaluare initiala pentru a stabili 

temele deficitare in a fi cunoscute dar si dorintele copiilor de a cunoaste anumite tematici.  

 Proiectarea zilnica a fost realizata creativ, in special in functie de particularitatile de 

varsta dar si a specificului cunoasterii fiecarui elev, testele, intrebarile fiind in conformitate cu 

nivelul de invatare al fiecaruia.  

1.2 Implicarea in activitatile de proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii 

 Proiectarea activitatilor s-a realizat tinand cont de C.D.S, curriculum primar, si  

planificarea calendaristica s-a realizat situand copilul in centru procesului de predare-invatare. 

1.3 Folosirea TIC in activitatea de proiectare 

 Proiectarile activitatiilor atat celor de la clasa cat si cele de parteneriat si extrascolare au 

fost realizate pe calculator pentru a fi mai usor de transmis responsabililor de comisii (acolo unde 

a fost cazul). 

1.4 Proiectarea unor activitati extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, 

nevoile si interesele educabililor, planul managerial al unitatii 

 A fost realizata proiectarea intalnirilor cu parintii, tematicile fiecarei intalniri saptamanale 

precum si procesele verbale ale acestor intalniri, la care parintii au participat in proportie de 80% 

de fiecare data, majoritatea lipsind motivat .  

 In planificarea activitatilor extrascolare si perteneriate de la clasa s-a tinut cont de nevoile 

copiilor, de activitatile realizate la nivel national, mondial (anul voluntariatului, anul imbatranirii 

active, ziua pamantului) 

2. REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE 

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii 

si formarea competentelor specifice 

  lectiile au fost concepute in concordanta cu achizitiile pe care le detineau de acasa si am 

stabilit astfel si modul diferentiat de predare deoarece anumiti elevii detineau mai multe 

informatii de acasa si a trebuit sa-i aduc si pe ceilalti elevi la nivelul lor fara sa-i tin pe loc pe 

ceilalti.  

 S-a stabilit un raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate în cadrul 

activităţilor artistico-plastice şi practice, fiind activitatile lor preferate. 
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 In realizarea lectiilor s-a urmarit sa existe o concordanta intre obiectivele specifice-

operationale-continuturile invatarii-metode si mijloace didactice ( se observa asta din proiectele 

didactice), am urmarit sa realizez activitati integrate cat mai diverse in care metodele noi-

activ/participative sa fie incluse. 

2.2 Utilizarea eficienta a resusrelor materiale din unitatea de invatamant in vederea 

optimizarii activitatilor didactice inclusiv TIC 

 In ceea ce priveste materialul folosit la lectii, fiecare invatatoare a fost interesata de 

confectionarea de material didactic in functie de varietatea tematicilor si continuturilor de 

invatare si a particularitatilor de varsta a copiilor; 

 S-au realizat colaje cu imagini ale anotimpurilor pe peretii interiori. S-au folosit cu 

placere calculatorul, DVD-ul la orele de curs pentru prezentarea imaginilor, povestilor, a predarii 

noilor cunostinte. 

2.3 Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate 

 Am realizat activitati comune parinti-copii-invatatoare  in cadrul carora 

parintii au putut vedea cum se desfasoara o ora de curs in scoala. 

 Fiecare lucrare practica/plastica realizata a fost expusa si vizualizata de catre 

parinti, si toate acestea precum si alte fise de lucru sunt stocate in portofoliile copiilor. 

2.4 Organizarea si desfasurarea activitatilor extracurriculare, participarea la 

actiuni de voluntariat 

 In cadrul programului Scoala Altfel am organizat activitati variate si creative pentru 

elevii. 

 Lista activităților educative școlare și extrașcolare derulate în acest an școlar in cadrul 

Comisiei de Invatatori- Scoala 2 Bicaz Chei si Scoala 3 Bicaz Chei 

Nr. 

crt 

Denumire/ tip activitate Data/ 

perioada 

Număr participanți 

1. Clasa I - scoala nr 2 Bicaz Chei   

 Ziua Mondiala a Educatiei 5.10.2015 14 

 Drumetie in imprejurimi 30.10.2015 21 

 Romania, te iubesc! 27.11.2015 14 

 Iata, vine Mos craciun! 17.12.2015 27 

 Eminescu- Poet national 15.01.2016 14 

 8 Martie – ziua mamei 8.03.2016 27 

 Invierea Domnului 18.04.2016 14 

 Ziua Copilului 1.06.2016 14 

2. Clasa a IV-a-Scoala nr 2 Bicaz Chei   

 Ziua Mondiala a Educatiei 5.10.2015 22 

 Drumetie in imprejurimi 30.10.2015 23 

 1 Decembrie- Ziua Romaniei 27.11.2015 23 

 Iata, vine Mos craciun! 17.12.2015 40 

 Eminescu- Poet national 15.01.2016 23 

 Hai sa dam mana cu mana! 25 01.2016 23 

 La multi , iubita mama! 8.03.2016 40 

 Competitie sportiva 19.o4.2016 23 

 Ziua Copilului 1.06.2016 23 

3. Clasa I – Scoala nr 3 Bicaz Chei   

 Ziua Educatorului 5. 10. 2015 15 

 Uite, vine Mos Craciun!- 18.12.2015 15 

 Eminescu! 15.01.2016 15 

 Unirea principatelor Romane 25.01.2016 15 

 La multi ani, mama! 8.03.2016 15 

 1 iunie, ziua ta si a mea 1.06.2016 15 
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4. Clasa a II-a Scoala 3 Bicaz Chei   

 Excursie in natura 25 septembrie 20 elevi 

 Culorile toamnei 19 octombrie 20 elevi 

 Micii poeti/Micii pictori 27 noiembrie 20 elevi 

 1.Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei 2decembrie 20 elevi 

 ,,Crestini,Craciunul a sosit” 18decembrie 20 elevi 

 Moment poetic   15  ianuarie 20 elevi 

 Martie martisor 1martie 20 elevi 

 8 Martie 8 martie 20 elevi 

 Sfintele Pasti 15 aprilie 20 elevi 

 Ziua Europei 9 mai 20 elevi 

 1Iunie-excursie 1 iunie 20 elevi 

5 Clasa a III-a Scoala nr 3 Bicaz Chei   

 Toamna in imagini 15.10.2015 14 

 Prietena mea, natura 12.11.2015 14 

 Am plecat sa colindam 18.12.2015 14 

 Zilele poeziei Eminesciene 15.01.2016 14 

 Mamei mele, cu dragoste! 8.03.2016 14 

 Si eu sunt European! 9.05.2016 14 

 E ziua noastra, copii! 1.06.2016 14 

6 Clasa a Iv-a Scoala nr 3 Bicaz Chei   

 Iubim natura! Drumetie 15.10.2015 15 

 Halloween party 30.10.2015. 15 

 Uite, vine mos craciun! 18.12.2015 30 

 A fost odata Eminescu 15.01.2016 15 

 E ziua ta, mamica! 8.03.2015 30 

 Hristos a inviat! 18.04.2016 15 

 Ziua Europei 9.15.2016 15 

 Ziua copilului 1.06.2016 15 

 

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea 

formarii/dezvoltarii competentei de “a invata sa inveti” 

 Ne-am innoit cunostintele despre traditii, management, educatie fizica, literatura, proiecte 

educationale etc prin studiu individual (materialele de studiu regasindu-se o parte in portofoliu 

personal, alta parte in referatele pe care le-am sustinut in cadrul unor simpozioane).  

 In cadrul intalnirilor cu parintii pe tematica de psihologie m-am consultat cu colegele si 

am realizat studiu in echipa pentru a putea prezenta parintilor modele de comportamenete ale 

copiilor, moduri de dezvoltare la aceasta varsta etc. 

 

3. EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII 

3.1. Asigurarea transparentei criteriilor, a procedurilor de evaluare 

 Pe parcursul anului scolar am realizat atat evaluari initiale, periodice–la lectii, semestriale 

si finale consemnand datele in planificarea activitatilor instructiv educative dar si in fisele de 

observatie existente la clasa. 

 Evaluarea  initiala s-a realizat la începutul anului şcolar sub forma unor teste pentru a 

identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie 

de profilul clasei ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să proiectez planificarea 

săptămânală,  semestrială si anuala; 

 Evaluarea  formativa a fost realizata permanent prin mai multe modalităţi: fise de lucru, 

autoevaluare, teste cu imagini etc.;  

 Evaluarea  sumativă S-a realizat la finalul proiectelor, semestrelor şi al anului şcolar; 
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3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea si comunicarea rezultatelor 

 In ceea ce priveste obiectivele stabilite la fiecare lectie proiectata, acestea au urmarit 

dezvoltarea deprinderilor concomitent cu dezvoltarea intelectuala a acestora, tinand cont ca 

fiecare activitate desfasurata a fost integrata si am considerat ca, fiecare  informatie insusita este 

mai bine retinuta daca se finalizeaza cu o activitate practica/plastica (sa redea el insusi prin 

desen, pictura, colaj imaginea formata despre informatia primita). 

 Progresul/regresul (nu este cazul) fiecarui copil a fost consemnat semestrial prin 

completarea fiselor de evaluare a fiecarui scolar.  

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de 

instrumente de evaluare unica 

 Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: lucrări practice, portofoliile cu 

lucrările copiilor, aprecierile verbale, autoevaluarea, afişarea lucrărilor, aprecierea rezultatelor 

prin laude, încurajări, ecusoane, medalii, stampile etc. 

 De asemena fiecare copil are propriul lui portofoliu in care sunt depozitate toate fisele de 

lucru de la clasa.  

3.4. Promovarea autoevaluarii si interevaluarii 

 Am promovat in cadrul lectiilor desfasurate autoevaluarea copiilor cat si evaluarea 

colegilor realizand astfel o preciere obiectiva si din perspectiva copilului si nu numai din partea 

cadrului didactic; 

 Autoevaluarea a fost promovata si prin folosirea caietelor de lucru in cadrul carora este 

prevazuta autoevaluarea. 

 Interevaluarea la nivelul clasei am realizat-o pentru activitatile desfasurate oral dar si 

pentru cele practice – aici identificand modul de lucru, acuratetea lucrarilor realizate, curatenia 

lurarilor si a locului de lucru.  

3.5. Evaluarea satisfactiei beneficiarilor educationali 

 Am aplicat parintilor diverse chestionare pentru cunoasterea situatiilor familiale, a 

comportamentului acestora cu copii dar si pentru a cunoaste cum considera ei activitatea de la 

clasa cu copiii a cadrelor didactice. Rezultatele chestionarelor au fost consemnate intr-un jurnal. 

 Cursurile optionale, precum si caietele de lucru ale copiilor au fost alese de catre parinti 

la inceputul anului scolar, noi prezentandu-le diferite oferte. 

 De asemenea am realizat intalniri periodice, pe langa cele zilnice prin care am informat 

parintii despre demersul copiilor, cu ocazia diferitelor actiuni organizate: donatie pentru copiii 

neajutorati, realizarea unei machete cu personaje din povesti, colaje de Paste.  

 

4. MANAGEMANTUL CLASEI 

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduita, atitudini, ambient) pentru 

desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi 

 Regulile stabilite a fi respectate in clasa au fost prezentate copiilor la clasa in timpul 

orelor de educatie civica si vizualizate pin imaginile postate pe peretele clasei.  

 Monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiei conflictuale 

 Ameliorarea, stoparea situatiilor conflictuale a fost posibila si datorita activitatilor 

saptamanale de consiliere ale parintilor prin care acestia au fost informati de comportamentul 

copiilor si au contribuit eficent.  

4.2 Cunoasterea, consilierea si tratarea diferentiata a elevilor 

Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate 

ritmului acestora, am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor 

posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie).  

 S-a  asigurat un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în în cursul unei 

zile cât şi în timpul unei săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor, 

atunci cand timpul ne-a permis, chiar daca numarul mare de scolari a fost un impediment.   

4.3 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practica 



 

29 
 

 In activitatile pe care le-am propus, atat in cadrul parteneriatelor cat si in cadrul 

activitatilor de la clasa, am implicat prescolarii in realizarea unor activitati de buna practica 

precum: donarea de haine, jucarii, realizarea de planse practice, plastice donate in scopuri 

caritabile etc. 

 Cu acest prilej am reusit sa responsabilizez copiii si au invatat ce inseamna sa iubesti si sa 

ocrotesti natura, sa-ti iubesti semenii etc. 

 

5. MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII 

PROFESIONALE 

 

5.1 Valorificarea competentelor stiintifice, didactice si metodice dobandite prin 

participarea la programele de formare continua/perfectionare 

 Au fost valorificate competentele dobandite la cursurile de formare in redactarea 

documentelor si desfasurarii demersului didactic. 

5.2 Implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul 

comisiei/catedrei/responsabil 

În luna noiembrie,  Cercul pedagogic nr.23 s-a desfăşurat la scolile noastre . Tema 

cercului a fost « EXEMPLE DE BUNE PRACTICI IN APLICAREA STRATEGIILOR DE 

PREDARE-INVATARE-EVALUARE « . 

S-au sustinut lectii demonstrative la clase, dupa cum urmeaza: 

Clasa I – Bucur Alina -  Scoala Gimnaziala nr 2 Bicaz Chei. Tema activitatii a fost “Ce 

este un bun prieten?” la disciplina Dezvoltare personala. 

Clasa a II-a - Dandu Virginia – Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei. Tema activitatii a 

fost “Inmultirea cand un factor este 2”, la disciplina MEM. 

clasa  a III-a – Zait Niculina –   Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei. Tema activitatii a 

fost “Adunarea si scaderea numerelor de la 0 la 10 000”, la disciplina MEM. 

clasa a IV-a – Dandu Angela  - Scoala Gimnaziala nr 2 Bicaz Chei. Tema activitatii a 

fost “combinatii ritmice cu duratele invatate”, la disciplina Educatie Muzicala. 

Referatul cu tema « Exemple de bune practici in aplicarea strategiilor de predare-

invatare-evaluare « a fost sustinut de Tatiana Cofaru si Doarvoas Florentina de la Scoala 

Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei. 

In sem al doilea fiecare doamna invatatoare a participat la Cercul pedagogic care s-a 

tinut la Liceul tehnologic Damuc. 

5.3 Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare in interiorul si in afara 

unitatii cu scolarii, personalul scolii, echiapa manageriala si cu beneficiarii din cadrul 

comunitatii-familiilor prescolarilor. 

  permanent s-a tinut legatura cu colegele pentru orice activitate desfasurata in scoala, cu 

conducerea unitatii. 

 Responsabilitatile ni le-am indeplinit in termeni stabiliti. Nu am avut conflicte majore cu 

colegele, iar daca acestea au existat au fost minore si s-au rezolvat pe cale amiabila, prin 

comunicare si am respectat intocmai regulamentul de ordine interioara, normele de organizare si 

functionare ale institutiei; acestea fiind expuse si parintilor in cadrul sedintelor de 

consiliere/lunare. 

 Activitatile extrascolare de la clasa le-am desfasurat in colaborarea stransa cu parintii, 

acestia fiind dispusi sa finanteze cea mai mare parte a acestor activitati. . 

6. CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI LA 

PROMOVAREA IMAGINII UNITATII SCOLARE 

6.1 Promovarea imaginii scolii in comunitate prin participare si rezultatele elevilor 

la olimpiade, concursuri competitii, activitati extracurriculare si extrascolare 

 S-a participat cu elevii, prin intermediul lucrarilor sau prin prezenta directa (datorita 

activitatilor directe desfasurate la clasa la competitii locale/judetene/nationale/Internationale, 

promovand astfel in mod deliberat imaginea unitatii.  
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 Olimpiade și concursuri școlare organizate  

Nr. 

crt 

Denumire/ tip activitate Data Nr. Elevi participanți/ Clasa 

1. Cl I – sc 2     ”Comper” etapa a II-a Ro 8.04.2016 10 elevi 

            ”Comper” etapa a II-a Mat 15.04.2016 10 elevi 

 Cl a IV-a –sc 2   Cangurul povestilor 14.11.2015 14 

             Si eu pot fi bun la mate 24.02.2016 4 

 „A fost odata ca niciodata...de 1 martie” 25.02.2016 3 

              ”Comper” etapa a II-a Ro  8.04.2016 12 

 Cl I-  sc 3-  Micii exploratori 19.04.2016 5 

 Poem luceafarul 01-03. 2016 2 

 Cl a IIa – sc 3     ”Comper” etapa a II-a Ro 8.04.2016 11 elevi 

            ”Comper” etapa a II-a Mat 15.04.2016 11 elevi 

 Cl a IV-a – sc 3     ”Comper” etapa a II-a Ro 8.04.2016 14 

                      ”Comper” etapa a II-a Mat 15.04.2016 7 

             Cangurul povestilor 14.11.2015 13 

 Cangurul matematician 26.03.2016 12 

             Si eu pot fi bun la mate 24.02.2016 5 

 

6.2 Realizarea/participarea la programe/activitati de Prevenire si combatere a 

violentei si comportamentelor nesanatoase in mediul scolar, familie si societate 

 Am promovat in cadrul activitatilor de la clasa sau in cele desfasurate cu parintii 

comportamente sanatoase, activitati de combatere a discriminarii si a vilolentei in scoala, in afara 

ei. 

6.3 Respectarea normelor, procedurilor de sanatate si securitatea muncii si de PSI 

si ISU pentru toate tipurile de activitati desfasurate in cadrul unitatii de invatamant precum si 

a sarcinilor suplimentare 

 S-au desfasurat activitati despre sanatatea copiilor, protectia sanatatii atat la clasa cat si in 

cadrul activitatilor de consiliere. 

6.4 Implicarea activa in crearea unei culturi a calitatii in nivelul organizatiei. 

 Implicarea in diverse activitati , au fost sponsorizate si nu a necesitat implicarea parintilor 

din punt de vedere material ci doar umanitar sau prin simpla lor prezenta, responsabilitatea de 

care a dat dovada  fiecare dintre cei implicati, a dus la creearea si intretinerea in bune conditii a 

calitatii culturii la nivelul scolii.   

 

7. CONDUITA PROFESIONALA 

 

Manifestarea atitudinii morale si civice (limbaj, tinuta, respect, comportament), 

respectarea si promovarea deontologiei profesionale 

 Consider ca atitudinea morala pe care ne-am format-o ca si  cadru didactic in unitate, este 

una de respect atat a mea fata de colege si personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, fata de parinti, 

cat si invers. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 

. 
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6.3.Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Limbă şi comunicare 

 

DISCIPLINELE  

 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  

 LIMBI MODERNE  (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) 

 LIMBI CLASICE  (LATINĂ) 

Obiective asumate  

o monitorizarea activităţii de elaborare a planificărilor anuale şi semestriale la nivelul 

cerinţelor noilor metodologii de proiectare didactică; realizarea predării conţinutului ştiinţific conform 

programelor; 

o implementarea corectă a curriculumului naţional (TC, CD şi CDS); 

o parcurgerea eficientă a acestuia la nivelul unităţii de învăţământ; 

o asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor corespunzător standardelor educaţionale 

actuale; 

o evaluarea stadiului realizării standardelor de pregătire a elevilor de către cadrele 

didactice; 

o creşterea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare; 

o stimularea performanţei şi progresului şcolar prin încurajarea participării elevilor la 

concursuri şi olimpiade şcolare;  

o realizarea acţiunilor extraşcolare specifice disciplinei; 

o îmbunătăţirea managementului activităţilor didactice, eficacitate în utilizarea unor 

metode şi strategii didactice variate, creativitate în stilurile de predare-învăţare şi motivarea elevilor pentru 

învăţarea limbilor moderne; 

o accent pus pe învăţarea prin pedagogia prin proiect, pentru crearea competenţelor de 

comunicare în situaţii reale; 

o încadrarea la disciplină prin cadre didactice calificate; 

o folosirea la clasă a mijloacelor moderne de predare-învăţare-evaluare; 

      

 RAPORT ANUAL 2015-2016  

PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE „LIMBĂ ȘI COMUNICARE” 

 

Întocmit de responsabil comisie metodică Limbă și comunicare,Prof. Cristina Iuliana Marin 

 

Comisia metodică „Limbă și comunicare” de la Școala Gimnazială Bicaz-Chei a avut 

următoarea componență în anul școlar 2015-2016: 

1. Prof. Marin Cristina – lb. română/lb. latină 

2. Prof. Boeriu Maria – lb. română 

3. Prof. Curcă Adriana – lb. română 

4. Prof. Ciubotariu Liliana – lb. engleză 

5. Prof. Boroeanu Andreea – lb. engleză 

6. Prof. Husaru Lucreția – lb. franceză, cu funcționare în perioada septembrie – 1 mai 

7. Prof. Sturzu Ioana – idem 

8. Prof. Catrinoi Elena – lb. franceză 

 

 

 

Analiza SWOT 
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Aspecte pozitive: 

o sunt folosite metode didactice moderne în predarea-învăţarea disciplinelor de specialitate 

(metoda învăţării prin descoperire, metoda proiectului – perspectiva acţională de predare); 

o formarea competenţelor de învăţare la elevi şi orientarea procesului educaţional către 

dezvoltarea competenţelor specifice care permit respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile, prin: 

exersarea actului comunicării, deprinderea unor tehnici de învăţare eficientă, acumularea unor elemente de 

cultură generală şi de specialitate; 

o motivarea permanentă, solicitarea şi activarea elevilor, stabilirea şi dozarea sarcinilor de 

lucru şi realizarea şi asigurarea caracterului practic-aplicativ al cunoştinţelor, mai ales prin invitarea 

elevilor să participe la diverse activităţi extracurriculare, proiecte; 

o baza materială necesară pentru predarea limbii şi literaturii române şi a literaturii universale 

s-a înnoit cu cărţi, planşe şi materiale ilustrative noi, în special în şcolile din mediul rural; 

o tematica cercurilor pedagogice a prilejuit posibilitatea organizării şi desfăşurării unor 

veritabile activităţi de formare pentru profesorii aflaţi la început de drum şi a unor veritabile schimburi de 

experienţă;  

o referitor la componenta evaluativă, s-a remarcat realizarea unei evaluări permanente, 

iniţiale, continue şi finale, a feed-back-ului, folosirea de diferite forme de evaluare şi asigurarea 

mecanismelor de reglare a învăţării; 

 

Aspecte negative: 

o unii elevi nu stăpânesc noţiunile şi cunoştinţele prevăzute de programa şcolară, la un nivel care 

să le asigure promovabilitatea la examenele de evaluare naţională;  

o disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte asigurarea cu manuale şcolare adaptate nivelului clasei; 

o perpetuarea unui deficit de volume de bibliografie şcolară la disciplinele limba şi literatura 

română, literatura universală şi disciplinele opţionale, lipsa unui soft informaţional adecvat; 

o utilizarea în exces a unor auxiliare, în detrimentul activizării demersului didactic şi al antrenării 

diferenţiate a elevilor la lecţie; 

o disfuncţii privind comunicarea didactică între profesor-elev sau între profesor şi familie/ 

comunitate locală, situaţie care generează o supraîncărcare a elevilor sau, dimpotrivă, o diminuare a 

sarcinilor de învăţare ale acestora. 

Oportunităţi: 

o ofertă bogată de manifestări ştiinţifice cu tematică didactică, permiţând dezvoltarea profesională; 

o deschiderea europeană spre parteneriate Comenius, eTwinning; 

o existenţa a unor clase cu predare în regim bilingv/intensiv a limbilor moderne; 

o piaţa muncii solicită competenţe de comunicare în limbi străine certificate; 

o încurajarea învăţării în şcoală a altor limbi moderne: neogreaca, rusa; 

o antrenarea la competiţii şi concursuri extracurriculare: „Poveştile Cangurului”, „Comunicare. 

Ortografie. Ro”, „Labirintul ficţiunii” prin care sunt sensibilizaţi elevii faţă de actul lecturii; 

o abordarea intra-, inter- şi transdisciplinară a conţinuturilor prin diversificarea gamei de discipline 

opţionale specifice; 

o existenţa posibilităţii funcţionării în şcolile din judeţ a unor asistenţi Comenius de limba 

franceză; 

Ameninţări: 

o scăderea numărului de candidaţi pentru examenul de ocupare a unui post în învăţământ; 

o formarea iniţială a debutanţilor nu se ridică mereu la standardele profesionale adecvate 

disciplinelor predate şi rezultatele la examenul de titularizare sunt mai slabe decât în alţi ani. 
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Activitățile din cadrul comisiei menționate s-au desfășurat conform graficului existent la dosar, 

procesele-verbale și materialele aferente lecției fiind atașate la dosarul comisiei. 

Activitățile debutează cu cercul pedagogic susținut în cadrul catedrei de Limbă și literatură 

română de către prof. Adriana Curcă, de la Șc. Nr. 3 Bicaz-Chei. Tematica propusă a fost „Periplu prin 

destinul și opera eminesciană”; a fost prezentat ulterior și referatul „Evaluarea la Lb. și literatura română 

între tradiție și modernitate”, data activității fiind cea din graficul cercurilor pedagogice – 11. XI. 2015. 

D-ra prof. Boroeanu Andreea, prof. lb. engleză/lb. japoneză, a susținut activitatea cu tema 

„Silabarele Hiragana și katakana. Scrierea kanji”, în cadrul cercului de limbă japoneză de la Șc. Nr. 3 

Bicaz-Chei, format din elevii claselor a VI-a și a VII-a. 

D-na prof. Boeriu Maria a susținut activitatea desfășurată cu tema: „Recapitulare pentru teză” la 

clasa a VII-a de la Șc. Nr. 1 Bicaz-Chei. 

În semestrul I, un loc special a fost ocupat de activitățile dedicate poetului Mihai Eminescu, 

fiecare profesor de lb. română organizând activități tematice la clase. Prof. Marin Cristina a susținut în 

cadrul comisiei metodice activitatea demonstrativă „Eminescu la ceas de poezie” – Medalion literar – 

Amintiri despre Eminescu, desfășurat la clasa a VI-a de la Șc. Nr. 1 Bicaz Chei, în data de 18. I. 2016. 

De asemenea, un echipaj format din patru elevi ai clasei a VIII-a A, de la Șc. Nr. 1, a obținut 

locul I în cadrul proiectului educațional – concurs „Eminescu la ceas de poezie” – ediția I, desfășurat la 

Centrul Cultural Tașca, propus de Șc. „Vasile Mitru” Tașca, Centrul Cultural Tașca și Asociația Culturală 

„Eu cred” Tașca, concurs organizat în data de 15 ianuarie 2016.  

În semestrul al II-lea s-au desfășurat următoarele activități: prof. Husaru Lucreția a susținut 

lecția cu tema „Les vêtements”, la clasa a V-a, Șc. Nr. 1 Bicaz-Chei, evidențiind cunoștințele actuale de 

limbă franceză dedicate elevilor aflați în primul an de studiu al limbii franceze. Activitatea s-a desfășurat 

în data de 17. III. 2016.  

În luna aprilie, în cadrul săptămânii „Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun!”, în cadrul 

comisiei metodice Limbă și comunicare au fost organizate expoziții de carte, ateliere de teatru și de 

lectură și vizionare de film. 

Prof. Ciubotariu Liliana, de limba engleză, a susținut activitatea demonstrativă cu tema „Take a 

break / Snapshot of a food or drink”, la clasa a VII-a de la Șc. Nr. 1 Bicaz-Chei. Elevii au prezentat 

proiecte tip ppt, slide-uri, cu informații în limba engleză privind „mâncarea” și „băuturile”, aceasta fiind, 

de altfel, ultima activitate din cadrul comisiei metodice. 

Fiecare profesor membru a monitorizat absențele la disciplina de care răspund, colaborând cu 

diriginții și semnalând situațiile speciale. 

În ceea ce privește „parcurgerea materiei”, menționez faptul că fiecare cadru didactic a respectat 

programa în vigoare și planificarea calendaristică anuală și semestrială, la acest moment aflându-ne în 

„Recapitulare finală”. 

Un alt aspect este notarea ritmică a elevilor, fiecare fiind evaluat corespunzător, acest aspect 

fiind confirmat de caietul de progres-regres și de catalog. 

La finalul anului școlar, în ultima săptămână de școală, a avut loc ședința de analiză a activității 

comisiei metodice „Limbă și comunicare”. S-au constatat și s-au punctat următoarele aspecte: 

 Susținerea tuturor activităților propuse și aflate în graficul aferent acestora, aspect 

confirmat în primele rânduri ale prezentei informări și prin procesele-verbale și proiectele didacticice ale 

activităților atașate dosarului comisiei metodice. 

 Obținerea de mențiuni la faza județeană a Olimpiadei de limbă și literatură română de 

către elevii Dandu Pop Andrei Nicu (clasa a VIII-a A) și Boeriu Sandra (clasa a V-a). 

 Obținerea unor rezultate bune la examenul de absolvire a gimnaziului, respectiv clasa a 

VIII-a. Tot în cadrul comisiei metodice au fost desfășurate parteneriate educaționale cu biblioteca 

comunală Bicaz-Chei, acolo desfășurându-se o parte dintre activitățile extrașcolare. 
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 Un aspect important desfășurat în cadul acestui parteneriat a fost și întâlnirea cu 

scriitorii nemțeni Dan Iacob, Ion Asavei, Ioana Marin. Elevii au participat cu multă plăcere, adresându-le 

întrebări celor sus menționați și dialogând cu ei.  

 

 

o 6.4. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Matematică şi ştiinţe  

 

DISCIPLINELE:  

 MATEMATICĂ 

 FIZICĂ 

 CHIMIE  

 BIOLOGIE  

 

Obiective asumate în anul școlar 2015-2016 

 Asigurarea resurselor umane calificate                                            

 Monitorizarea, controlul şi îndrumarea calităţii actului didactic la clasă şi corespondenţa cu 

rezultatele finale ale elevilor. 

 Sporirea prestigiului şcolii prin rezultatele elevilor şi cadrelor didactice. 

 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ, creşterea capacităţii instituţionale pentru 

elaborarea şi gestionarea de proiecte. 

 Dezvoltarea unui curriculum şcolar la decizia şcolii sau a celui în dezvoltare locală bazat pe 

formarea competenţelor. 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie. 

 Eficientizarea procesului de evaluare prin creșterea gradului de obiectivitate în apreciere, pentru 

evitarea supranotării. 

 Formarea resurselor umane. 

 Managementul şcolar şi evaluarea instituţională. 

 Identificarea problemelor cu care se confruntă cadrele didactice la disciplinile din Aria 

curriculară Matematică şi ştiinţe. 

Acţiuni şi activităţi propuse : 

realizarea activităţii de mobilitate a cadrelor didactice, respectând Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a mişcării cadrelor didactice;  

 verificarea calităţii planificării-proiectării, organizării,  desfăşurării şi evaluării demersului 

didactic;                                                                     

 verificarea periodică a stadiului de parcurgere ritmică si integrală a materiei; 

 susţinerea, încurajarea si motivarea pregătirii elevilor pentru performanţă şcolară; 

 stimularea, susţinerea cadrelor didactice şi elevilor in prezentarea produselor activităţii de 

cercetare la sesiuni de comunicări si referate organizate la nivelul unităţii şcolare, judeţean, interjudeţean 

şi naţional;  

 realizarea unor activităţi constructive  la nivelul comisiilor metodice privind aspectele 

interdisciplinarităţii aplicabile anumitor conţinuturi detaliate din programa şcolară; 

 

Analiză SWOT 

 

Puncte tari: 

 Întocmirea documentelor de proiectare didactică în conformitate cu prevederile curriculumului 

naţional de către majoritatea cadrelor didactice. 
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 Preocuparea cadrelor didactice în vederea formării şi dezvoltării capacităţii de operaţionalizare a 

cunoştinţelor majorităţii elevilor. 

 Pregătirea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice, având în vedere procentul de acoperire cu 

profesori calificaţi. 

 Practicarea unui management eficient al colectivului de elevi (activităţi pe grupe, în perechi, 

individual), în special de către cadrele didactice care au participat la stagii de formare continuă; 

activizarea constantă a majorităţii elevilor prin crearea unor situaţii de învăţare cu valenţe formative. 

 Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare continuă. 

 Creşterea ponderii cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică. 

 Relaţiile de cooperare şi colaborare profesor-elev şi atmosfera de lucru prielnică manifestării 

personalităţii elevului. 
 Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice precum şi o bună coordonare a acestora 

cu reprezentanţii altor comisii metodice;  

 Un număr relativ mare de opţionale propuse în special la clasele de gimnaziu;  

 Încadrarea cu personal de specialitate calificat în procent de 100%;  

 

Puncte slabe: 

 Evaluarea preponderentă a informaţiilor primite, a conţinuturilor şi mai puţin a competenţelor 

dobândite de elevi. 

 Utilizarea relativ redusă a mijloacelor alternative de evaluare. 

 Existenţa unor deficienţe de comunicare între profesori, profesori - elevi, fapt care perturbă 

procesul instructiv educativ şi în special se răsfrânge asupra situaţia şcolară a elevilor la finele anului 

şcolar,  . 

 Fondurile băneşti  insuficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor capabili de 

performanţă, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor 

şcolare. 

 

Oportunităţi : 

• existența unui cadru legislativ relativ stabil în domeniul învăţământului ca prioritate naţională; 

• posibilitatea de a realiza schimburi de experienţă cu în parteneriat cu şcoli din alte județe, țări;  

• accesul la informații specifice activității educaționale oferit cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, prin 

aplicarea programelor de implementare a tehnologiilor de comunicare şi informare în mediul şcolar şi 

comunitar;  

• creşterea rolului partenerilor educaţionali în dezvoltarea unităţilor şcolare;  

Ameninţări : 

• scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic si a reţelei şcolare;  

• lipsa de atractivitate a sistemului de învăţământ pentru tinerii absolvenţi; 

 • ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 

 • criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei în viaţa 

şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor;  

• scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, 

activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor 

etc.). 

             
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE-2015-2016 

COMISIA METODICĂ „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE” 

 

Întocmit de Responsabil comisie metodică, Prof. Pascu Anca Maria 
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I. CURRICULUM 

1) Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ 

Realizări:  

- Completarea mapelor profesorilor şi a comisiei; 

- Întocmirea planificărilor pentru întregul an şcolar (utilizând şi modelele postate pe site-ul 

MENCȘ); 

- Studierea notelor metodologice şi a recomandărilor MENCȘ în ceea ce priveşte testele iniţiale 

din acest an şcolar; 

- Elaborarea unor teste iniţiale conform cu precizările transmise la consfătuirile profesorilor din 

luna septembrie; 

2)  Selectarea manualelor şcolare pentru toate clasele 

Realizări: 

-selectarea şi distribuirea manualelor tuturor elevilor la toate disciplinele din aria curriculară „Matematică 

şi ştiinţe” 

 

II. MANAGEMENT 

1) Asigurarea începerii anului şcolar în bune condiţii 

Realizări: 

- Pregătirea salilor de clasa pentru începerea anului şcolar; 

- Prelucrarea normelor de protecţia muncii şi PSI  

2) Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior, ca bază de fundamentare a planului general 

de muncă pentru anul în curs 

Realizări: 

- Elaborarea Raportului de activitate pentru anul şcolar 2014-2015 si pe semestrul I al anului 

şcolar 2015-2016 

3) Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi al planului de activităţi pentru catedrele din 

cadrul ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe” 

 

 

Realizări: 

- Elaborarea Planului managerial şi a planului de activităţi pentru anul şcolar 2015-2016; 

- Prezentarea planificărilor de către toţi membrii comisiei 

4) Planificarea procesului de predare-învăţare 

Realizări: 

- Realizarea planificărilor conform programelor în vigoare; 

- Planificarea tezelor la disciplina Matematică ţinând seama de recomandarea MENCȘ; 

- Realizarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a de la orele 7-8 ,de 

către prof.Matei Lilioara,Trofin Elisa. 

- Întocmirea unei analize comparative între media de absolvire si media de la Evaluarea națională. 

- Întocmirea de interasistenţe în cadrul comisiei; 

5) Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice desfăşurate la clasă 

Realizări: 

- Planificarea şi adaptarea procesului instructiv-educativ la condiţiile concrete din anul şcolar 

anterior; 

- Dozarea temelor; 

- Realizarea temelor de sinteză; 

- Stabilirea unui feedback al procesului de învăţare pe baza evaluărilor curente 
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- Folosirea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare de către cât mai mulţi membri ai 

comisiei metodice  

6) Monitorizarea activităţii membrilor comisie metodice 

Realizări: 

- Realizarea rapoartelor de activitate pe anul şcolar 2015-2016 de către toţi membrii comisiei; 

- Monitorizarea ritmicităţii notării, a unui grad mai mare de utilizare a materialelor didactice; 

- Aplicarea testelor iniţiale la toate clasele şi disciplinele  

-  Monitorizarea rezultatelor obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare şi a participării 

profesorilor şi a elevilor la activităţile catedrelor din cadrul comisiei 

 

7) Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a elevilor 

Realizări: 

- Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor şi asigurarea numărului minim de note la elevi 

- Verificarea permanentă a temelor aplicate elevilor; 

- Analiza obiectivă a notelor la evaluările orale şi lucrările scrise 

 

III. RESURSE UMANE 

1) Organizarea activităţilor extracurriculare 

Realizări: 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei în activităţile şcolii 

2) Pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Naţională şi pentru olimpiade şi concursurile 

şcolare 

Realizări: 

- Desfăşurarea de activităţi de pregătire în vederea participării la olimpiade şi concursuri şcolare 

la Matematică (prof. Matei Lilioara , Trofin Elisa), Fizică (prof. Cotfasa Luminita) şi biologie(prof.Pascu 

Anca)  

- S-au obtinut mentiune la olimpiada de biologie , etapa judeteana 

- S-au obtinut locul 1,2,3 si mentiuni la olimpiada de matematica 

3) Obţinerea performanţelor la concursuri şcolare 

Realizări: 

- Matematica : elevii claselor V-VIII au participat la olimpiada si concursul „Si eu pot fi bun la 

mate „ – Dandu –Pop Nicu – participare etapa nationala ( locul 10) 

- -s-a participat la faza locala a olimpiadelor de matematica,fizica,biologie.La matematica s-au 

calificat pentru etapa judeteana urmatorii elevi :  Turnea David Catalin-cls 5 ( prof.Matei Lilioara) , Florea 

Alexandra –cls 7 ( prof.Trofin Elisa),Barb Dudan Andreea ,Covasan Maria,Dandu Pop Nicu si Topliceanu 

Teodora – cls 8 (prof. Matei Lilioara). 

- la biologie , s-au calificat pentru etapa judeteana doi elevi de la clasa a 7-a : Radu Alexandra si 

Dandu Iulian , prof.Pascu Anca. 

- 13 elevi calificați la etapa județeană a concursului ” Și eu pot fi bun la mate” 

- Locul I și locul al II lea –clasa a VIII a, locurile II și III la clasa a VII a, locul al II lea la clasa a 

V a la etapa județeană a concursului ” Și eu pot fi bun la mate” 

 

IV. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

1) Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi a unui ambient plăcut 

Realizări: 

- Utilizarea curentă şi eficientă a materialelor didactice, efectuarea experimentelor şi a lucrărilor 

de laborator la Fizică şi Chimie si Biologie; 

2) Monitorizarea modului de folosire eficientă a bazei materiale 
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Realizări: 

- Monitorizarea utilizării corecte a bazei materiale din laboratoare şi sălile de clasă 

V. RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT 

1) Participarea la activităţi organizate la nivel regional/naţional 

Realizări: 

-participarea tuturor elevilor de la Scoala Gimnaziala Nr.1 la activitati realizate la biblioteca . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Om şi societate 

DISCIPLINELE:  

 ISTORIE 

 GEOGRAFIE  

 CULTURĂ CIVICĂ 

 RELIGIE 

 

RAPORT  ANUAL DE ACTIVITATE 2015-2016 

AL COMISIEI METODICE „OM ŞI SOCIETATE” 

Întocmit de responsabil comisie prof. Găină Aurel 

 

În anul școlar 2015 – 2016, comisia metodică „Om şi societate”și-a desfășurat activitatea în 

următoarea componenţă : Găină Aurel/ profesor titular geografie şi responsabil al comisiei, Udroiu Marin/ 

profesor titular religie, Marin Cristina/ profesor titular lb. română-religie, Buștihan Emilia-Daniela/ 

profesor suplinitor istorie, Ciucanu Sorin/ profesor titular educație tehnologică.  

I. Obiective  

In scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia metodică „Om si 

societate” și-a propus atingerea următoarelor obiective :  

- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor roluri ale 

profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, moderator, partener sau 

evaluator  

- identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic 

cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă 

- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune 

încadrări a elevilor în viaţa socială: comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi atitudini 

adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe 

raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal 
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 - formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a capacităţii 

de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în argumentarea acestor 

opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice  

- creşterea ponderii activităţilor independente, diferențiate sau de grup  

- adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare la nevoile elevilor cu cerințe educative 

speciale și sprijinirea incluziunii acestora în mediul școlar liceal 

- monitorizarea progresului şcolar  

- educarea spiritului de disciplină şi colaborare 

 – imparțialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii 

 - organizarea de activităţi extracurriculare 

 - cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de evaluare, 

tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi)atât în forma sa clasică dar 

şi în cea complementară: proiect, portofoliu, investigaţie, autoevaluare  

- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei  

- sprijinirea integrării profesorilor debutanţi  

– perfecționarea continuă a tuturor cadrelor didactice  

- ameliorarea bazei materiale  

- pregătirea elevilor pentru obținerea de performante la examene, concursuri, olimpiade, precum 

și a celor cu rezultate nesatisfăcătoare  

- realizarea unei comunicări reale si eficiente între cadrele didactice, în scopul unei bune 

desfășurări a activităților comisiei  

II. Activităţi  

Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate” in anul școlar 2015 - 2016 al anului 

şcolar 2013-2014 a cuprins : 

 - proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare şi 

specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în procesului instructiv-

educativ  

- a fost analizată activitatea comisiei din anul școlar 2014 - 2015 şi stabilite responsabilităţile 

fiecărui membru pentru noul an şcolar 

- a fost dezbătut si adoptat planul managerial si cel operațional la nivelul comisiei - au fost 

aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului instructiv-educativ  

- activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea unor 

metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor  

- s-a realizat un grafic de interasistențe la ore și au fost organizate activități metodice 

demonstrative : în luna noiembrie, d-l profesor Udroiu Marin a susținut lecție deschisă la religie, în cadrul 

cercului didactic religie; în luna mai d-l profesor Găină Aurel și d-na profesor Buștihan Emilia-Daniela au 

susținut o activitate didactică interdisciplinară cu titlul Turismul și resursele sale timp de 100 de minute la 

clasa a VIII, activitate la care au fost invitați și profesori din alte comisii metodice. S-au depus și referatele 

membrilor comisiei la ds. comisiei.  

„Relația profesor-elev”  

- a fost verificată activitatea membrilor comisiei prin: controlul documentelor școlare 

(planificări, proiecte didactice, teste inițiale, teste de evaluare sumativă), înregistrarea de observații în 

fișele de asistență la lecțiile deschise, realizarea unor dezbateri in cadrul ședințelor comisiei, procese 

verbale ale activităților extracurriculare  

- strategiile didactice au fost adaptate la particularitățile de vârsta ale elevilor - cadrele didactice 

și-au întocmit portofolii personale  

- elevii au fost sprijiniți în atingerea performanțelor școlare prin activități de pregătire 

suplimentara  
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- procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cat si prin metode alternative  

- au existat preocupări pentru îmbogățirea bazei materiale (cu ajutorul elevilor au fost realizate 

planșe, hărți)  

- cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice pentru 

fiecare disciplină  

- au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din istoria națională prin 

organizarea unor manifestări : 8 octombrie – comemorarea Holocaustului : prezentare Power-Point, 1 

decembrie – participare, 24 ianuarie – prezentare Power-Point dedicată sărbătoririi Zilei Unirii 

Principatelor. 

 

III. Analiza  

În urma unei scurte analize a activității din anul școlar 2015 – 2016 pot fi evidențiate 

următoarele aspecte:  

- puncte tari: - respectarea planului operațional propus la începutul semestrului I  

- o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte comisii metodice  

- disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare învățare 

(utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe )  

- evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă, obținând și rezultate la 

concursuri și olimpiade, rezultate transmise conducerii anterior redactării prezentului raport 

- o preocupare a cadrelor didactice pentru deplasarea de accent de pe conţinuturi pe competenţe; 

- implicarea elevilor în parcurgerea unui traseu cognitiv adecvat logicii interne;  

-  manifestarea creativităţii didactice a profesorului;  

- adecvarea demersurilor didactice la particularităţile colectivelor de elevi;  

- modernizarea predării-învăţării-evaluării prin utilizarea la lecţie a metodelor şi instrumentelor 

activ-participative. 

- puncte slabe :  

- material didactic insuficient  

– o parte din cadrele didactice nu au întreaga normă didactică în unitatea școlară  

- lipsa de interes și nivelul slab de pregătire al elevilor nu permite obținerea de performanțe la 

olimpiadele de specialitate. 

 

IV. Rezultate obținute 

Pe parcursul anului școlar 2015-2016, la nivelul comisie, profesorii au obținut rezultate bune și 

foarte bune la concursurile și olimpiadele școlare cât și la nivelul fiecărei clase.  

Dintre rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele școlare, amintim: mențiune la 

Olimpiada de cultură civică faza județeană cu elevele Moldovan Alexandra și Tătar Adela Georgiana 

profesor îndrumător Găină Aurel și Premiul al III-lea la Concursul Național de Geografie Terra cu eleva 

Boeriu Sandra, faza județeană, profesor îndrumător Găină Aurel. Tot profesorul Găină Aurel, a făcut parte 

din comisia de organizare și desfășurare a Concursului de geografie Ioniță Ichim, faza interjudețeană. 

 

 

 

6.6. Analiza calităţii în educaţie la Arte- Educatie fizică 

 

Obiectivele propuse  
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 Predarea-învăţarea-evaluarea la disciplinele din aria curriculară arte/ EDF  s-a realizat în 

conformitate cu cerinţele Curriculum-ului naţional, cu metodologiile şi prevederile în vigoare. 

 În acest context, activitatea de îndrumare, control şi evaluare desfăşurată la aria curriculară 

ARTE s-a realizat în concordanţă cu prevederile M.E.N.C.Ș  şi ale I.S.J. Neamţ. 

 

 Principalele obiective-cadru urmărite pot fi sintetizate astfel: 

 Participarea cadrelor didactice la elaborarea unor măsuri în scopul prevenirii insuccesului şcolar, 

reducerea ratei de absenteism şi mai ales prevenirea acestuia.  

 Realizarea predării disciplinelor din aria curriculară Arte la nivelul cerinţelor ştiinţifice, metodice şi 

psihopedagogice sub aspect conceptual, acţional şi evaluativ. În aplicarea actualului curriculum s-a 

avut în vedere deplasarea semnificativă de accent realizată prin programă de pe conţinuturi pe 

competenţe.  

 Adaptarea întregului proces de învățământ la nivelul de cunoştinţe, interese şi motivaţii ale elevilor; 

construirea unor demersuri didactice atractive. Conceperea activităţilor şi a sarcinilor de învăţare pe 

baza specificului individual de învățare (stil, ritm). Oferirea de sprijin individual în învăţare, la cererea 

elevilor.  

 Verificarea calităţii planificării-proiectării, organizării, desfăşurării şi evaluării demersului didactic;  

 

Obiective generale/specifice : 

 

1. Realizarea predării disciplinelor la nivelul cerintelor ştiinţifice, metodice şi psiho-pedagogice sub aspect 

conceptual, acţional şi evaluativ. 

2.  Asigurarea resurselor umane calificate la nivelul tuturor unităţilor şcolare. 

3. Proiectarea şi planificarea procesului predare învăţare  evaluare, în scopul atingerii 

competenţelor/obiectivelor propuse : 

 verificarea competenţei de planificare – proiectare - evaluare a cadrelor didactice; 

 stabilirea calităţii procesului de instruire şi educare a elevilor; 

 stabilirea nivelului de competenţă psihopedagogică şi metodică în abordarea diferenţiată a 

conţinuturilor lecţiei ,a solicitărilor elevilor; 

 stabilirea gradului de valorificare a experienţei   elevilor şi a modalităţilor folosite de profesor 

în pregătirea pentru viaţa cotidiană a copiilor; 

 schimbarea mentalităţii faţă de actul didactic; 

 metode de evaluare aplicate ; raportul dintre conţinutul evaluării şi conţinutul învăţării 

(cunoştinţe, priceperi, depinderi, capacităţi, aptitudini, atitudini , interese) 

II) Desfăşurarea activităţii  

În cadrul activității de îndrumare și control au fost utilizate ca modalităţi de evaluare şi consiliere: 

 verificarea documentelor şcolare; 

 asistenţele la ore şi la activităţi extracurriculare; 

 proiecte, portofolii, lucrări realizate de personalul didactic şi elevi, apariţii pe  podium, expoziţii 

personale sau de grup; 

 iniţierea, organizarea şi monitorizarea activităţilor extracurriculare specifice ariei educaţionale; 

 participarea la activitatea cercurilor pedagogice, catedrelor şi comisiilor metodice din unităţile şcolare 

vocaţionale. 

 

 Tematica asistențelor: 

 Întocmirea documentelor manageriale ale profesorului; funcţionalitatea acestora în condiţii de 

predare-învăţare-evaluare. 

 Consilierea cadrelor didactice debutante. 



 

42 
 

 Perfecţionarea profesională a cadrelor didactice şi schimbarea mentalităţii faţă de actul didactic.  

 Realizarea unui demers didactic eficient, centrat pe achiziţiile elevului şi finalităţile de ciclu de 

învăţământ. Stabilirea unor măsuri de eficientizare a procesului de predare – învăţare – evaluare. 

 

 

 

 Asigurarea resurselor umane: 

 

În anul scolar 2015-2016, comisia EDP/EDM/EDF a fost constituită din : 

-Prof. Voaedeș Elena-titular, Prof.Suciu Andrei –titular, Prof.Stefan Ciotău –suplinitor/ EDF 

-Prof. Crețu Lăcrămioara/  EDM-EDP 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2015-2016  

COMISIA METODICĂ ARTE, EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Întocmit de responsabil comisie prof. Voaedeș Elena 

 

Analiză SWOT 

Puncte tari: 

 gestionarea resurselor existente cu eficienţa maximă; 

 realizarea de ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi la manifestări cultural-

educative pe plan local şi naţional ; 

 participarea la expoziţii personale sau de grup ale cadrelor didactice şi elevilor; 

 integrarea constructivă a metodelor activ-participative; 

 organizarea unor activităţi de învăţare-evaluare diferenţiate; 

 bună colaborare între catedre la nivelul comisiei şi organizarea de activităţi 

interdisciplinare; 

 realizarea de proiecte; 

 atragerea elevilor în activităţile extracurriculare; 

 organizarea diverselor activități de creaţie, de concursuri şi campionate unde s-au 

obţinut rezultate bune. 

  

Puncte slabe: 

 insuficienţa deprinderilor de a folosi mijloace moderne de comunicare, stocarea în mică măsură 

a informaţiei pe suporturi magnetice la nivelul instituţiilor şcolare ; 

 participarea redusă a profesorilor la elaborarea şi implementarea unor proiecte şi programe 

educaţionale naţionale sau europene. 

 Stimularea insuficientă a elevilor talentați, ce ar permite o mai bună pregătire a lor în vederea  

obţinerii unor performanţe școlare superioare. 

 

Activităţi la nivelul comisiei metodice : 

Membrii comisiei metodice  au  îndeplinit cerinţele planului managerial al catedrelor, au 

colaborat şi au fost prezenţi la activităţile şi şedinţele lunare de catedră.Comisia metodică având în 

componenţă mai multe catedre au colaborat între ele şi au organizat activităţi împreună. S-au realizat 

documentele de planificare după noua structură a anului şcolar. S-au realizat caietele personale pentru 

prezenţă, testări iniţiale, probe  de control, planul de activități, graficul elevilor capabili de performanță, s-

au stabilit compețiile școlare întocmindu-se un calendar conform cu  normele în vigoare, diverse 

observaţii. S-au semnat normele  de protecţie privind desfăşurarea orelor de educaţie fizică. 
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Ritmicitatea notării  a fost respectată  iar programa scolară a  fost parcursă in conformitate cu 

cerinţele curriculei scolare. Interasistenţele la ore au fost realizate de fiecare cadru didactic. 

Promovabilitatea a fost de 100%. 

 

Catedra de educaţie fizică şi sport 

 

Activităţi extracurriculare: 

1. Cupa școlii –Rezultate: Locul I la handbal băieți –cl. VIII-a 

                      Locul I handbal fete-cl.a VIII-a 

2. Cupa ,,Fulgilor de nea ,, 

   Rezultate: Handbal băieți- Locul I  Sc. nr.1 Bicaz Chei 

                     Locul al III-lea –Sc.nr.3 Bicaz Chei 

                     Fotbal- Locul  al II-lea Sc. nr.1 Bicaz Chei 

                                 Locul IV Sc. nr.3 Bicaz Chei 

                    Handbal fete  -Locul I  Sc. nr.1 Bicaz Chei 

3. Cupa ,,Fair –play,,   Rezultate:  Handbal  mixt -Locul I  Sc. nr.1 Bicaz Chei 

                     Locul al II-lea -Sc. nr.1 Bicaz Chei 

                     Locul al III-lea –Sc.nr.3 Bicaz Chei 

                 Tot aici, într-una din pauzele dintre meciuri d-l prof. Ciotău Ștefan împreună cu foști colegi de 

facultate  a efectuat o demonstrație de kidboxing care s-a bucurat de un  real succes. 

4. Excursie la Pesțera Munticelul cu cl a VII-a B; 

5. Activitate de voluntariat,, De Crăciun fii mai bun,,  proiect care s-a derulat timp de o săptămâna 

cu strângere de alimente  ce au fost donate unei bătrâne -tanti Marghioala. 

6. Cum circulăm – vizionare de materiale: 

7. Activități de educație pentru sănătate prin sport.7 

8. Excursie de o zi la Iași. 

 

        De asemenea au fost susținute lecții metodice și referate după cum urmează: 

 Voaedeș Elena-  lecția metodică cu temele: Evaluarea săriturii în lungime cu1 si  ½ pași; 

Invățarea demarcajului,  la cls. a V-a; 

Referat- Importanța  activităților de educație fizică în dezvoltarea personalitații copiilor; 

 Ciotău Ștefan- lecția metodică cu temele- Invățarea rostogolirii înainte din ghemuit în depărtat și 

a rostogolirii înapoi din depărtat  în ghemuit; Dezvoltarea  forței spatelui, abdomenului, membrelor 

superioare și inferioare la cls.a VI-a 

Referat- Planificarea și evidența în educa ție fizică și sportmetodică 

 Suciu Andrei- lecția metodică cu temele: Educarea vitezei de reacție la stimuli auditivi si 

Consolidarea aruncării mingii de oină. 

Referat: Educația fizică și sportul activitate socială. 

 Crețu Lăcrămioara: lecția metodică cu tema: Gama ,,mi minor,,  

Referat:Muzica 

 

Catedra de muzică și desen: 

             Organizarea unui program de colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă (coord.prof Crețu 

Lăcrămioara) 

1. Coordonarea cercului de muzică 

2. Organizarea unui concurs de creație  ,,Tinere talente,,. 

 

DIRECTII DE ACTIUNE 
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- organizarea în continuare a orelor, cât mai atractive pentru elevi. 

- obţinerea de rezultate deosebite la olimpiadele şcolare . 

 - realizarea unor proiecte sportive şi educative. 

6.7. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A CALITĂŢII-

ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016 

 
1.  Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă:  

- conducere operativă: director – prof. Matei Mihail, responsabil: prof. Dandu Boeriu Maria, 

membri: prof. Gaina Aurel , prof. Dandu Cristina Anisoara, reprezentantul părinţilor: Pantea Felicia, 

reprezentantul CL: Barb Dudan Ionel , reprezentantul elevilor: Tataru Adela, reprezentantul sindicatului, 

prof. Voaedes Elena 

 

2. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2015– 2016: 

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

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

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

lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, 

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

activităţii pe diverse domenii de interes 

 

3. Principalele direcţii de acţiune: 

a) În anul şcolar 2015-2016, echipa managerială a scolii a asigurat permanenţa  şi coerenţa 

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

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

b) Conform Raportului procesului de autoevaluare 2014-2015, au fost supuse procesului de 

autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie. 

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

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

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

responsabil. 

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

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

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

problemele apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale acestora. 

d) S-au  realizat/revizuit 8 proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai multe 

proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la învăţământul 

preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite pentru a fi în acord cu 

toate cerinţele sistemelor şi proceselor. 

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

stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice, elaborate 

anual şi monitorizate trimestrial. 

 f) Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de functionare a 

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

vigoare. 

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

de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. După fiecare raportare (la trei luni) s-a 
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realizat planul de îmbunătăţire conform politicii stabilite de organizaţie şi s-a evaluat punerea în practică a 

acestuia. 

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

în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate o dată la trei luni şi actualizarea celor care nu au fost 

îmbunătăţite. 

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

desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor. 

 

4. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC: 

- Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică PDI, PM, Planului 

Operaţional din PDI 

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

eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC 

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

cadrul comisiei 

- Actualizarea avizierului CEAC 

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

îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate. 

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

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

Profesoral şi Consiliul de Administraţie. 

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

contestaţiilor. 

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

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

aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă 

- Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale si aşteptărilor 

elevilor de clasa aVIII-a;. 

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

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

procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora 

- Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare 

 

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

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

cultura calităţii în rândul cadrelor didactice 

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

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

creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă 

- Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; propunerea 

unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei autoevaluării, a managementului 

documentelor de interes general şi, mai ales, a implementării programelor de îmbunătăţire ce rezultă din 

procesul monitorizării periodice  

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

bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare (pe orizontală şi verticală) 

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

implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere 

- Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică 
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- Revizuirea periodică a documentelor specifice. 

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

profesori şi maiştri instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului 

competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite 

prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru 

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

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

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

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

colegiului 

 

6. Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:  
- Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi 

colectarea eficientă a dovezilor posibile  

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

(prin monitorizarea pe verticală)  

- Rezistenţa la schimbare şi ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la soluţiile inovatoare, 

constructive pe linia creşterii calităţii actului didactic 

- Întreprinderea de acţiuni menite să eficientizeze procesul de învăţământ la Scoala Gimnaziala 

nr 1 com.Bicaz-Chei, acţiuni care vor face obiectul noului Ghid de bune practici:  

1.Realizarea la nivelul fiecărei catedre a materialelor de predare/ sintezelor de curs/ fișelor de 

documentare/ pentru fiecare disciplină/ modul/ nivel şi postarea acestora pe portal la începutul anului 

școlar, urmând ca elevii să-și tipărească aceste materiale pentru a le avea în portofoliu.  

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

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

dobândirii de competenţe și demonstrarea de atitudini. 

3. Utilizarea unei palete variate de instrumente de evaluare care să măsoare obiectiv evoluţia și 

nivelul de pregătire ale elevului și să respecte principiul notării ritmice.  

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

- Centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern  

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

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

nu toţi profesorii utilizează această experienţă în activităţile cu elevii 

- Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare formativă;  

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

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

 

6.8.Activitatea bibliotecilor şcolare şi a CDI-urilor  

Obiectivele urmărite: 

- aplicarea Regulamentului de funcţionare a bibliotecilor; 

- organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice şi culturale pentru elevi şi cadre didactice. 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

 Îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecilor cu titluri din bibliografia şcolară obligatorie 

prin donaţii şi sponsorizări. 

 Respectarea prevederilor regulamentare privind organizarea fondului de carte, a colecţiilor 

şi a softului informaţional. 

 Colaborarea bună şi foarte bună a bibliotecarilor cu conducerile de şcoli şi cu profesorii de 
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toate disciplinele. 

 Implicarea responsabilă a bibliotecarilor în promovarea imaginii şcolii. 

Puncte slabe: 

 Atitudine neprofitabilă pentru valorificarea lucrului în echipă. 

 Lipsa unor norme/ fracţiuni de normă de bibliotecar favorizează ineficienţă în gestionarea şi 

utilizarea fondului de carte al bibliotecilor. 

 Existenţa unui număr mare de volume şi publicaţii uzate moral şi fizic. 

 Amenajarea bibliotecilor în spaţiile de învăţământ (săli de clasă). 

 Interesul scăzut pentru  lectură al elevilor, apelul tot mai frecvent la surse de informare 

oferite de televiziune şi internet. 

 

7. Activitatea educativă   
 

Activitatea educativă şi de consiliere educaţională, coordonată de consilierul educativ, a avut în 

vedere următoarele obiective:  proiectarea, monitorizarea,  organizarea,  desfăşurarea şi evaluarea 

activităţilor educative extraşcolare şi de consiliere educaţională în conformitate cu strategiile, cu 

calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare,  cu reglementările privind activitatea dirigintelui, 

pe baza analizei de nevoi privind aşteptările copiilor părinţilor şi comunităţii faţă de oferta educaţională a 

unităţilor de învăţământ;  organizarea activităţilor educative extraşcolare la nivelul unităţilor şcolare, al 

claselor şi colectivelor de elevi; realizarea acţiunilor prevăzute în Calendarul 

naţional/regional/judeţean/local al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de Consiliere şi Orientare educaţională/dirigenţie în conformitate cu 

reglementările; coordonarea activităţii Consiliului Elevilor şi Consiliului reprezentativ al Părinţilor; 

realizarea parteneriatului educaţional; asigurarea resurselor curriculare, umane, materiale şi informaţionale 

pentru activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; formarea continuă a cadrelor care activează în 

domeniul muncii educative; coordonarea programului de excursii, a programelor de vacanţă şi de timp 

liber.  

Comisia  diriginților organizată la nivel de comună este compusă din cei 10  profesori diriginți . 

Activitatea profesorilor diriginţi s-a desfăşurat în baza anei planificări calendaristice discutate şi 

aprobate în şedinţa de comisie din luna septembrie şi a unui plan de măsuri elaborat pe baza “Programei 

activităţii educative în învăţământul preuniversitar” (programe şcolare pentru aria curriculară “Consiliere 

şi orientare” aprobată prin ordinul ministrului şi a “Ghidului pentru activitatea educativă a instrucţiunilor 

metodice” transmise de inspectoratul şcolar în şcoli, a Ghidului metodologic “Repere privind activitatea 

educativă” şi “Noi repere privind activitatea educativă” şi “Ora de de dirigenţie în gimnaziu”, de Traian 

Cosma. 

Au fost organizate lecţii demonstrative propuse de profesorii diriginţi, temele alese acoperind 

problematici diferite. 

Astfel în luna septembrie, în prima şedinţa de comisie ordinea de zi a fost următoarea: 

-Orientări, discuţii asupra tematicii orientative a orelor de consiliere pe clase. Obiective generale, căi de 

realizare. 

-Studierea Ghidului metodologic “Repere privind activitatea educativă” 

-Informare asupra activităţii desfăşurate de comisia metodică a diriginţilor -Aprobarea planului de muncă  

-Stabilirea componentei comisiei metodice a profesorilor diriginţi. 

-Planificarea activităţilor în cadrul comisiei. 

                  Se precizează că toate lecţiile susţinute la clasă au fost foarte bine pregătite atât de către diriginţi cât 

şi de către elevii clasei folosindu-se foarte mult material didactic. 

Referatele întocmite la fiecare activitate a comisiei au urmărit informarea 

      Documentarea-solutionarea unor tematici diverse. 
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 La primele activităţi pentru a iniţia noi diriginţi s-au dezbătut “Tipologia orei de dirigenţie”. Pentru 

profesorii diriginţi începători s-a urmărit pregătirea profesorului pentru ora de dirigenţie, s-a indicat 

material bibliografic, s-a folosit internetul. 

Pe lângă preocupările privind ambianţă şi climatul clasei, ţinuta elevilor, o preocupare deosebită a 

fost acordată activităţilor extraşcolare şi organizării timpului liber al elevilor.  

     S-a urmărit colaborarea cu familia. Astfel acolo unde s-au respectat activităţile proiectate (vizate, 

consultaţii, consiliere cu părinţii, şedinţe cu părinţii etc) s-au văzut rezultatele bune ale elevilor. 

     În desfăşurarea unei activităţi optime nu s-a pierdut din vedere colaborarea şi cu alţi factori: 

conducerea şcolii, consiliul clasei, colectivul de profesori, comitetul de părinţi. 

     Lipsurile au fost remediate şi activitatea metodică a comisiei s-a desfăşurat în condiţii bune. 

 

Analiză SWOT 

Puncte tari: 

 în unităţile şcolare în parteneriat educaţional: „Săptămâna educaţiei globale”, „Ziua Mondială 

a Educaţiei”, Festivalul „Datini şi obiceiuri de iarnă”, Organizarea etapelor pe şcoală, localitate şi judeţ ale 

concursurilor din calendarul naţional („Prietenii pompierilor”, „Cu viaţa mea apăr viaţa”, „Educaţie 

rutieră-educaţie pentru viaţă”, „Alege! Este dreptul tău”, „Sanitarii pricepuţi”, „Tinere condeie”, concursul 

formaţiilor şi interpreţilor. 

 Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor educative la nivelul unităţilor şcolare şi preşcolare: 

activităţi dedicate unor evenimente importante din viaţa ţării şi comunităţii; participarea la acţiuni 

organizate de comunitatea locală (festivaluri ale datinilor şi obiceiurilor de iarnă, spectacole şi acţiuni 

patronate de Prefectură sau primării, la acţiunile ale bibliotecilor şi ale altor instituţii culturale locale şi 

naţionale, „Eminesciana”; „Balul Bobocilor"; „Ziua copiilor născuţi în luna….", manifestări şi evenimente 

locale; serbări şi carnavaluri şcolare ş.a. 

 . 

 Măsuri întreprinse privind reducerea absenteismului şi abandonului şcolar: monitorizarea unităţilor 

şcolare care se înregistrează cu cazuri de abandon şcolar/absenteism; monitorizarea zilnică a situaţiei 

absenţelor, pe clase şi la nivelul unităţii de învăţământ; analiza periodică a situaţiei frecvenţei elevilor la 

cursuri şi a cauzelor absenteismului; aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor de ordine interioară; abordarea punctuală şi 

complexă a unor situaţii de absenteism şi abandon şcolar; raportarea lunară, la ISJ, şi la sfârşitul 

semestrului/anului şcolar, a situaţiei absenteismului şcolar; consilierea conducerilor de şcoli privind 

implementarea planurile de acţiuni de prevenire şi diminuare a abandonului şcolar; programarea unor 

teme educative specifice în cadrul activităţilor de formare a cadrelor didactice; prevenirea abandonului 

prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare; implicarea familiei în reducerea prevenirea 

abandonului şcolar; cooperarea unităţilor de învăţământ cu instituţiile implicate în prevenirea şi 

combaterea absenteismului şi abandonului şcolar; realizarea de proiecte educaţionale având ca obiectiv 

prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar. 

Implementarea măsurilor privind prevenirea violenţei în şcoli: monitorizarea realizării Planurilor 

operaţionale privind prevenirea violenţei în mediul şcolar; realizarea acţiunilor din planul operaţional 

interinstituţional privind asigurarea securităţii si siguranţei elevilor şi a personalului didactic, aplicarea 

măsurilor prevăzute de regulamentele şcolare; dezvoltarea parteneriatelor educaţionale pentru prevenirea 

violenţei în mediul şcolar; actualizarea lunară a bazei de date; iniţierea de proiecte educaţionale; 

implicarea Consiliilor Elevilor şi asociaţiilor/comitetelor de părinţi; revederea şi actualizarea programelor 

de prevenire; consilierea specializată. 

               In  anul scolar 2015-2016 s-au desfasurat urmatoarele activitati  in ceea ce priveste  respectarea  

prevederilor OMEN 3946/01.06.2001 : 
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- Au fost desemnate cadrele tehnice  cu atributii de coordonare, control si constatare in domeniul 

apararii impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor prevezute de lege privind organizarea, dotarea 

incadrarea si instruirea specifica; 

- Au fost realizate instruirile periodice a salariatilor privind cunoasterea si respectarea instructiunilor 

de lucru a regulilor  si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si a celor care trebuie 

respectate pe timpul executarii lucrarilor periculoase; 

- Au fost organizate echipele de interventie in caz de incendiu, pe toata durata desfasurarii activitatilor 

didactice; 

- A fost intocmit planul de alarmare si evacuare in caz de incendiu; 

- A fost realizata dotarea si echiparea  locurilor de munca cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a 

incendiilor; a fost verificata starea de functionare a acestora ; 

- A fost intocmita documentatia tehnica specifica ; 

- Elevii si cadrele didactice au fost instruiti pe linie de PSI si NTSM. 

- Au fost executate exercitiile de alarmare si evacuare semestriale, in care elevii au recunoscut 

semnalele in caz de incendiu sau alte calamitati naturale si au realizat evacuarea conform instruirii. 

- Au fost stabilite persoanele care au atributii sa lucreze  cu foc deschis fiind instruite in acest sens; 

-  Au fost stabilite caile de evacuare, acces si interventie in caz de incendiu, acestea au fost  marcate 

corespunzator cu indicatoare standardizate; 

- Planurile de evacuare au fost afisate in locuri vizibile; 

- Au fost efectuate verificarile periodice la instalatia electrica si instalatia de incalzit, fiind executate 

reparatii acolo unde au fost identificate disfunctionalitati; 

- Au fost intocmite si prelucrate normele specifice privind functionarea salilor de clasa, a 

laboratoarelor si cabinetelor,  salii de sport; 

- A fost constituit „Cercul Prietenii Pompierilor” ce a organizat activităţi specifice; 

- Echipele de elevi selecţionate au participat la concursurile tematice „Cu viaţa mea apăr viaţa” – etapa 

zonală, şi „Prietenii Pompierilor”- etapa zonală şi judeţeană, unde au obţinut rezultate meritorii. 

 

       Disfuncţiunile constatate în urma controlului efectuat la unitatea noastră de ISU Piatra Neamt, în 

perioada 20-21.01.2016, deficiențe consemnate în procesul verbal nr. 2946036/ 21.01.2016 la sectiunea II. 

Constatari,  au fost remediate si inaintat raport la ISU Neamt: 

Nr. 

crt 

Nereguli/ 

deficiențe 

constatate 

Mod de soluționare  

I Organizatorice 

I.1 Autorizație de 

construire fără 

aviz de securitate 

la incendiu 

Primăria Bicaz Chei se ocupă direct în această perioadă  de obținerea 

avizului de securitate la incendiu, pt. a-l obtine pana la inceperea 

lucrarilor. 

III Constructive 

III.1 Lambriuri din 

lemn pe căile de 

evacuare. 

La școala gimnazială nr. 1  a fost déjà semnată punerea în 

amplasament  pe 10.01.2016 urmând ca la reabilitarea care începe pe 

01.03.2016 sa dispară aceste lambriuri. 

La școala gimnazială nr. 3 vor fi demontate în cursul acestui an școlar 

și reparat holul 

IV Tehnice 

IV.1 Neverificarea 

instalațiilor 

electice/ 

S-a finalizat  pe data de 10.02.2016  verificarea instalațiilor electrice 

de la toate școlile din comună cu SC. LUCRIS SERV SRL  

S-a finalizat  pe data de 10.02.2016  : 



 

50 
 

împământare de 

la structuri cu 

persoană 

autorizată. 

-verificarea prizelor de pământ de la scoli; 

-realizarea unor noi prize de pământ la scoala nr. 3 și grădinițe, cu SC. 

LUCRIS SERV SRL  

IV.2 Lipsa 

iluminatului de 

securitate pentru 

evacuare. 

A fost relizat  iluminatului de securitate pentru evacuare cu SC. 

LUCRIS SERV SRL  

VI Nereguli anterioare 

VI.1 Chepeng la pod din materiale 

nerezistente la foc. 

Au fost ignifugate odată cu combustibile 

de la acoperisuri. Ele vor fi si acoperite cu 

tabla 

ignifugarea 

materialelor 

VI.2 Planșeu la centrala termică 

nerezistent la foc 1,30 min. 

Planseul acoperit momentan cu perioada 

imediat urmatoare  trim. Al II lea. 

VI.3 Lipsă paratraznet la scoala nr. 

1 

La școala gimnazială nr. 1 , pe 10.01.2016 a fost déjà 

semnată ( de catre reprezentant MECS, constructor, 

diriginte de santier, primar  si director) punerea în 

amplasament  , urmând ca reabilitarea care începe pe 

01.03.2016 să asigure si aceasta instalație. 

VI.4 Nu s-au efectuat lucrări de 

ignifugare a materialelor 

combustibile din componența 

acoperișurilor clădirilor. 

S-au finalizat lucrările de ignifugare a materialelor 

combustibile din componența acoperișurilor clădirilor și a 

elementelor din componența acestora la data de 

05.02.2016  cu firma  AVASTING Piatra Neamt 

 

8.  Situaţia obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare la data de  1.09.2015 

În  anul şcolar 2015- 2016, doua din cele trei scoli au avut autorizatie sanitara de functionare iar 

la una din ele lipsa apei potabile in interior este cauza neautorizarii dar funcţionează în condiţii bune.  

 

9. EXAMENE NAȚIONALE 

Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 

Comisia de organizare şi administrare a EN-2016  din Şcoala Gimnazială nr. 1 comuna Bicaz 

Chei, numită prin Decizia nr. 12/ 05.05.2016, s-a ocupat de buna organizare şi desfăşurare a Evaluărilor 

Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2015 - 2016, în conformitate cu O. 

MENCȘ nr. 3051/ 12.01.2016 și a calendarului aferent respectiv cu manualul de proceduri si instructiunile 

transmise de ISJ  Neamt. 

Activitatea s-a finalizat cu încarcarea rezultatelor testelor în aplicatia informatica dedicata si 

transmiterea fiselor de evaluare si a testelor catre cadrele didactice de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a 

VI-a, în vederea analizarii rezultatelor cu elevii si parintii/reprezentantii legali ai elevului. 

Aspecte pozitive – clasa a II-a  

 Itemii sunt prezentaţi gradual, în funcţie de nivelul de dificultate, respectându-se principiul de la 

simplu la complex.  

 Modul de organizare şi susţinere a evaluării, prin extindere, la toate clasele asigură elevilor un 

mediu familial şi diminuează nivelul stresului.  

 Corelarea, prin itemii propuşi, a noţiunilor teoretice studiate cu experienţa de viaţă a elevilor.  

Aspecte pozitive – clasa a IV-a  

 Subiectele au avut un grad mediu de dificultate, respectând particularităţile de vârstă ale elevilor.  

 Competenţele sunt definite din perspectivă europeană.  

 În cadrul probei de limba şi literatură română s-a optat pentru urmărirea a două competenţe.  
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Aspecte pozitive – clasa a VI-a  

 Membrii comisiei de evaluare au întocmit fişe individuale de evaluare.  

 Elevul a fost pus efectiv în situaţia de examen.  

 Acest aspect s-a configurat prin tematica textelor-suport, care a fost adecvată particularităţilor de 

vârstă ale elevilor. 

 

Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 

 

ASPECTE POZITIVE  

 diseminarea corespunzătoare a informaţiilor privind EN 2016;  

 comisiile de examen au acţionat în conformitate cu prevederile regulamentare şi cu precizările 

din procedurile MENCS şi ISJ Neamţ; 

 s-a asigurat înregistrarea audio-video în sălile menţionate în proceduri;  

 repartizarea elevilor în sălile de examen s-a realizat în acord cu prevederile regulamentare;  

 asistenţii au fost numiţi prin decizie a inspectorului şcolar general;  

 preluarea subiectelor s-a realizat în parametrii de normalitate; 

 preluarea, multiplicarea şi distribuirea subiectelor s-au realizat în conformitate cu prevederile de 

securitate impuse;  

 funcţionalitatea optimă a echipamentelor audio-video; 

 introducerea notelor în aplicaţia de examen s-a realizat cu acurateţe şi în parametrii de timp 

optimi. 

 

RAPORT 

Privind organizarea și desfășurarea Examenului de Evaluare Națională2015-2016 

și analiza rezultatelor obținute  de către elevi. 

 
Examenul de Evaluare Națională 2016 s-a desfașurat în conformitate cu OMENCS nr. 5081/ 

31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în 

anul şcolar 2015-2016 și OMECTS  nr.  4801 din 31.08.2010 privind   organizarea  şi  desfăşurarea  

Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, cu respectarea procedurii operationale emisa de ISJ 

Neamt. 

La Examenul de Evaluare Națională 2016 au fost înscriși toți cei 40 de absolvenți ai celor două  

clase a VIII a. Toti cei 40 de candidati au fost prezenti la ambele probe. Au fost asigurate: logistica, 

supravegherea audio- video conform procedurii ISJ Neamt, personalul didactic implicat , conditii psiho-

energonomice adecvate desfasurarii examenului (apa minerala prin sponsorizare, curatenie, aerisire, 

mobilier individual, liniste etc). 

Nu au fost candidati eliminati din examen ( dovada a prelucrarii temeinice a continutului 

metodologiei si a supravegherii stricte – corespunzatoare dar si a prezentei camerelor de supraveghere, 

camere noi achiziționate în 2016). Nu au fost probleme legate de curentul electric, legatura internet etc. 

Comunicarea cu comisia judeteana de Evaluare Nationala a fost permanenta si eficienta. 

Comunicarea/ afișarea rezultatelor de la examenul de EN, asigurarea permanentei la telefon si 

prezenta comisiei de EN din scoala s-a desfasurat conform procedurii/ instructiunilor ISJ/ MEN. 

Am asigurat descarcarea / transmiterea subiectelor de examen secretizate conform procedurii, la 

timp si am comunicat/ transmis corect conform planificarii toate datele solicitate.  Nu s-au inregistrat 

contestatii privitor la rezultatele obtinute la EN. 

Am fost monitorizați de reprezentantul Ministerului care s-a declarat mulțumit de condițiile în 

care se desfășoară examenul. 
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REZULTATE OBȚINUTE LA EN. 2016 

NR NUME SI PRENUME 

INIT. 

TATA CL 

NOTA 

LRO 

NOTA 

MAT 

MEDIE 

E.N. 

1 DANDU POP ANDREI NICU N 8 A  9.9 10 9.95 

2 TOPLICEANU TEODORA ANISOARA I 8 A  9.4 10 9.7 

3 TĂTAR ADELA GEORGIANA C G 8 A  9.3 9.9 9.6 

4 COVASAN MARIA EMILIA N 8 A  9.7 9.2 9.45 

5 BARB DUDAN ANDREEA DANIELA I.D 8 A  9.15 9.6 9.37 

6 MOLDOVAN ALEXANDRA I 8 A  9.25 9.5 9.37 

7 CATRINOI ANDREEA CLAUDIA V 8 A  9 8 8.5 

8 POP RAZBUC COSMIN ANDREI C 8 A  8.2 8.75 8.47 

9 TOLONTAN IOANA ALEXANDRA C 8 A  9 7.5 8.25 

10 PANTEA  ROXANA D 8 A  7.8 8.5 8.15 

11 POP-RAZBUC GABRIEL-MARIAN G 8 A  7.7 8.2 7.95 

12 SOPONARI  TUDOR MARIAN T 8 A  6.5 9.35 7.92 

13 BUTUNOI ANDREEA I 8 A  8.4 7.45 7.92 

14 TROCARU IOANA RALUCA I 8 A  7 8.7 7.85 

15 MOLDOVAN MARIAN D 8 B 7.25 7.9 7.57 

16 DANDU DANIEL CONSTANTIN C 8 A  8.05 7 7.52 

17 PANŢÎR ŞTEFANEL MARIAN G 8 B 7.05 7.8 7.42 

18 PANŢÂRU DANIEL CLAUDIU M 8 A  7 7.8 7.4 

19 PÎNTEA GAVRIL IOAN I 8A  7 7.7 7.35 

20 NISTOR MĂDĂLINA FLORENTINA N.C 8 A  7.7 6.4 7.05 

21 VAIDOŞ ANDREI MIHAI M 8 A  6.9 6.75 6.82 

22 ŢEPEŞ OVIDIU-DORINEL A 8 A  6.6 6.75 6.67 

23 SCUTARIU  NECULAI E 8 B 6.9 6.1 6.5 

24 CATRINOI MIHAI N 8 A  6.15 6.75 6.45 

25 GĂINĂ ANDREEA MARIA I 8 B 6.15 6.4 6.27 

26 IAUTĂ DIANA MARIA D 8 A  5.5 6.65 6.07 

27 DANDU MARIA MAGDALENA E 8 B 6.1 5.9 6 

28 RADU  MARIA S 8 B 5.6 6.35 5.97 

29 PANŢÎR COSMIN MARIAN S 8 B 5.6 5.55 5.57 

30 LUNGU  BIANCA LOREDANA D 8 B 6.05 5.1 5.57 

31 BLAGA ANDREI GEORGE G 8 B 5 5.5 5.27 

32 BARB DUDAN GABRIEL ADRIAN   8 B 5.45 5.1 5.27 

33 BUCUR LARISA ANDREEA D 8 B 5.85 4.6 5.22 

34 ONIGA IONUŢ ALEXANDRU C 8 B 5 5.3 5.15 

35 GĂINĂ FLORIN ANDREI IS 8 B 4.6 5.1 4.85 

36 GĂINĂ IULIAN ANDREI I 8 B 2.95 5.15 4.05 

37 ŢEPEŞ VLAD IONUŢ E 8 B 2.7 5 3.85 

38 RADU  VALENTIN V 8 B 2.2 5 3.6 

39 CIORBEA DANIEL I 8 B 2.7 4 3.35 

40 SOPONARI VIOREL ANDREI G 8 B 2.85 3 2.92 
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MEDIE PE DISCIPLINA 

LRO MAT 

MEDIE 

EN 

6.63 6.9825 6.8045 

 

DISC 

NOTE       

1-1,99 

 

NOTE     

2-2,99 

NOTE     

3-3,99 

NOTE    

4-4,99 

NOTE  

5-5,99 

NOTE      

6-6,99 

NOTE      

7-7,99 

NOTE      

8-8,99 

NOTE      

9-9,99 

NOTE 

DE 10 

LRO 0 5 0 1 7 8 8 3 8 0 

MAT 0 0 1 2 10 8 7 5 5 2 

MEDIE 0 1 3 2 7 7 10 4 6 0 

 

 
 

NOTE PESTE 5,00 

   
MEDIE 

LRO MAT MEDIE 

   
LRO MAT MEDIE 

85.00% 92.50% 85.00% 

   
6.63 6.98 6.805 
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SITUATIE COMPARATIVA 2014-2016 

SCOALA PJ 

NOTE       

1-1,99 

 NOTE     

2-2,99 

NOTE     

3-3,99 

NOTE    

4-4,99 

NOTE  

5-5,99 

NOTE      

6-6,99 

NOTE      

7-7,99 

NOTE      

8-8,99 

NOTE      

9-9,99 

NOTE 

DE 10 

MEDIE EV. NATIONALA 2016/ 40  0 1 3 2 7 7 10 4 6 0 

MEDIE SIMULARE 2016/ 41 elevi 1 5 7 2 8 9 3 2 4 0 

MEDIE EV. NATIONALA 2015/ 62 1 5 2 9 6 6 7 20 6 0 

MEDIE SIMULARE 2015/ 62 elevi 4 10 10 6 8 9 11 4 0 0 

MEDIE EV. NATIONALA 2014/ 60 el 3 8 8 11 5 7 10 6 2 0 

   

 

 

       

SCOALA PJ 

NOTE       

1-1,99 

 NOTE     

2-2,99 

NOTE     

3-3,99 

NOTE    

4-4,99 

NOTE  

5-5,99 

NOTE      

6-6,99 

NOTE      

7-7,99 

NOTE      

8-8,99 

NOTE      

9-9,99 

NOTE 

DE 10 

MEDIE EV. NATIONALA 2016/ 40  0% 2.50% 7.50% 5.00% 

17.50

% 

17.50

% 25% 10% 15% 0% 

MEDIE SIMULARE 2016/ 41 elevi 2.40% 12.20% 17.10% 4.90% 19.50% 21.95% 7.30% 4.90% 9.80% 0% 

MEDIE EV. NATIONALA 2015/ 62 1.61% 8.06% 3.23% 

14.52

% 9.68% 9.68% 

11.29

% 

32.26

% 9.68% 0% 

MEDIE SIMULARE 2015/ 62 elevi 6.45% 16.13% 16.13% 9.68% 12.90% 14.52% 17.74% 6.45% 0% 0% 

MEDIE EV. NATIONALA 2014/ 60 el 5% 

13.33

% 

13.33

% 

18.33

% 8.33% 

11.67

% 

16.67

% 10% 3.33% 0% 

   

 

 

       

SCOALA PJ 

NOTE       

1-1,99 

 NOTE     

2-2,99 

NOTE     

3-3,99 

NOTE    

4-4,99 

NOTE  

5-5,99 

NOTE      

6-6,99 

NOTE      

7-7,99 

NOTE      

8-8,99 

NOTE      

9-9,99 

NOTE 

DE 10 

MEDIE EV. NATIONALA 2016/ 40  0% 2.50% 7.50% 5.00% 

17.50

% 

17.50

% 25% 10% 15% 0% 

MEDIE SIMULARE 2016/ 41 elevi 2.40% 12.20% 17.10% 4.90% 19.50% 21.95% 7.30% 4.90% 9.80% 0% 
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NOTE PESTE 5,00 

EN  2016 SIM 2016 EN 2015 SIM 2015 EN  2014 

85.00% 63.41% 72.52% 52.00% 50.00% 

 

 
   

MEDIE 

EN 

2016 

SIM 

2016 

EN  

2015 

 SIM 

2015 

EN 

2014 

6.8 5.44 6.35 4.97 5.4 

 Concluzii 
         Din statisticile de mai sus reiese o creștere a procentului notelor peste 5.00 de la 50% 

în 2014 respectiv 72.52 % în 2015 la 85% în 2016 iar media notelor crește de la 5.40 în 2014 

respectiv 6.35 în 2015 la 6.80 în 2016.  În același timp , se observa o crestere a procentului 

notelor peste 7.00 și un progres anual față de rezultatelor obținute la simulari. 
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În anul şcolar 2016-2017, să vă 
bucuraţi de dar de sănătate, să vă 
rostuiţi cu temeinicie destinul 
profesional, să obţineţi rezultate 
deosebite şi să concretizaţi în 
performanţe şcolare toate 
eforturi ! 


