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I.  ARGUMENT 

În anul şcolar 2018-2019, strategiile, direcțiile de acțiune și obiectivele- priorităţi ale 

Școlii Gimnaziale nr.1 com. Bicaz Chei, au decurs din cele ale Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Neamţ respectiv din politicile educaţionale promovate la nivel central, din strategiile naţională, 

judeţeană şi locală privind dezvoltarea resursei umane, formarea iniţială şi formarea continuă 

precum și din planul managerial și operațional al unității.  

Raportarea permanentă la valorile europene a vizat şi implementarea adecvată a 

competenţelor europene în activitatea de predare învăţare şi evaluare, în măsura în care se 

adaptează tipului nostru de unitate: 

> creşterea performanţei şcolare prin antrenarea adecvată a resursei umane în 

activitatea competiţională; modernizarea bazei învăţământului prin implementarea coerentă a 

politicilor şi strategiilor din domeniul educaţional. 

> introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe; promovarea unui sistem de 

salarizare bazat pe performanţă, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; 

> monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, 

stabilitatea şi predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum şi garantarea egalităţii de şanse 

la accesul la educaţie; realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil şi relevant; 

> educaţia permanentă în vederea obţinerii unor calificări noi, a extinderii specializării 

şi perfecţionării; 

 

Misiunea Școlii Gimnaziale nr.1 com. Bicaz Chei 
 

                                        Şcoala gimnaziala nr. 1 comuna  Bicaz Chei: 

 

• este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea 

mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor şcolii pentru comunitate 

• menţine climatul educaţional bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi onestă, 

pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să 

susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie 

• are usile larg deschise pentru toti cei care au nevoie de educatie si instruire intr-un 

climat de siguranta si seriozitate 

• ce va ofera sanse egale de dezvoltare si de progres in condiţii moderne sub indrumarea 

unor cadre didactice serioase si competente si a unei conduceri ce incurajeaza initiativa 

constructiv – pozitiva, colaborarea si lucrul in echipa 

 

 
Viziunea Școlii Gimnaziale nr.1 com. Bicaz Chei 

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu 

cercetarea şi inovarea, Şcoala Gimnazială nr. 1 comuna Bicaz Chei, respectiv cadrele didactice şi 

beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate 

implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca 

dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare 

profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de 

educaţie şi de formare profesională către spaţiul european. 

Ne propunem ca scoala noastra sa fie  apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea 

locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare 

unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru  rezultate 

deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi 

europeană.  

 

 

 



 

 

 

 

 

DEVIZA ȘCOLII: 
 

“ O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL       PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ” 

                          Este uşor să înveţi a merge.  

Important este încotro te îndrepţi.  

             Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. 

                Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim  spre reuşită şi 

împlinire, căci tu  ne  reprezinţi. 

 

Activitatea de conducere (organizare-îndrumare-evaluare) 

Direcţiunea şcolii a întocmit materiale privind analiza muncii desfăşurată în anul şcolar 

2018-2019, pe baza proceselor-verbale încheiate în şedinţele Consiliului profesoral, Consiliului 

de administraţie, catedrelor de specialitate, comisiilor metodice, comisiilor de lucru pe probleme, 

concluziilor desprinse în urma unor asistenţe la orele de curs sau participării la activităţile 

metodice organizate în şcoală, discuţiilor purtate cu părinţi, elevi, cadre didactice, personal 

nedidactic, în vederea realizării unor proiecte de interes şcolar, în cadrul fixat de Legea nr. 

1/2011, noua lege a învăţământului, regulamentele şcolare în vigoare, hotărâri ale guvernului, 

ordine ale ministrului educaţiei, dispoziţii ale inspectoratului şcolar, adrese ale Primariei. 

 Educaţia, cultura şi formarea sunt valori fundamentale ale oricărei societăţi, iar unul 

dintre instrumentele esenţiale prin care acestea se realizează este şcoala, insituţie simbolică 

pentru procesul devenirii şi al modelării personalităţii umane. 

Strategia Școlii Gimnaziale nr.1 com. Bicaz Chei 
 

Strategia Școlii Gimnaziale nr.1 com. Bicaz Chei este la nivel conceptual şi 

acţional o sinteză a reperelor europene ale educaţiei. 

 

Strategii și direcții de acțiune. 

 

• Asigurarea politicilor de echitate socială;  

• Asigurarea deprinderilor şi competenţelor care să permită dezvoltarea personală, 

intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii;  

• Deschiderea sistemului de educaţie, formare profesională şi cercetare către 

societate, către mediul social, economic şi cultural; 

• Stimularea inovării şi creativităţii, la toate nivelurile de educaţie şi de formare 

profesională;  

• Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice; 

• Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

• Atragerea elevilor către performanţă;  

• Formarea profesională continuă a cadrelor didactice; 

• Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare 

Pentru realizarea componentei strategice, este necesară folosirea priorităţilor politicii 

educaţionale ale MEN  : 
Calitate // Performanţă// Eficienţă//  Standarde europene//  Accesibilitatea la educaţie//  

Învăţare continuă//  Oferte educaţionale//  Resurse umane// Responsabilitate 
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Obiective generale 

 

• Orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competențelor necesare reușitei 

școlare și sociale și implementarea strategiilor de evaluare cu scop de orientare şi optimizare a 

învăţării; 

• Consilierea și orientarea elevilor în vederea alegerii unui traseu educațional 

adaptat intereselor și capacităților individuale, în scopul prevenirii abandonului şcolar şi a 

părăsirii timpurii a sistemului de educaţie; 

• Asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi programe 

educative locale, naţionale şi internaţionale, promovarea educaţiei interculturale, a desegregării 

şcolare şi a egalizării şanselor, în educaţie; 

• Optimizarea managementului resurselor umane, în scopul profesionalizării carierei 

didactice şi a eficientizării activităţii manageriale; utilizarea eficientă a resurselor materiale şi 

financiare, în concordanţă cu noile politici educaţionale şi de finanţare 
 

Obiective specifice 
• Aplicarea sistemului calităţii  

• Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile economice şi sociale  

• Descentralizarea 

• Asigurarea unui management performant  

• Parteneriat şcoală – comunitate locală  

• Reabilitare şi investiţii  

• Modernizarea şcolii  

• Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu  

• Sporirea accesului şi participării la educaţie  

• Organizarea de Programe de educaţie remedială  

• Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul şcolar anterior  

• Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală 

 

Cap. I. Management şi dezvoltare instituţională 
1 Consideraţii generale 

Prin Planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019 s-au urmărit următoarele obiective 

importante: 

■  Asigurarea bunei proiectări şi organizarea optimă a activităţii compartimentului. 

■  Îndrumarea procesului instructiv-educativ şi coordonarea activităţii din unitățile 

de învățământ din comună. 

■ Realizarea activităţilor de perfecţionare. 

■ Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii. 

Organizarea şi structurarea activităţii manageriale s-a realizat prin următoarele activităţi: 

■ Elaborarea planului managerial pentru anul şcolar 2018-2019 

Planul managerial cuprinde: domenii, obiective, activităţi/acţiuni, termen, responsabilităţi 

şi modalităţi de evaluare/indicatori de performanţă. A fost întocmit ţinând cont de analiza SWOT  

și de Raportul privind starea învăţământului din anul şcolar 2017-2018. 

 

2. Analiza pregătirii unităţilor de învăţământ 

Indrumarea procesului instructiv-educativ şi coordonarea activităţii. 
Aplicarea corectă a Curriculumului, asigurarea calităţii proiectării manageriale s-a 

urmărit prin: 
• Verificarea aplicării corecte a Curriculumului Naţional la unităţile de învăţământ din 

comună prin asistențe și interasistențe la ore, control documente la nivelul comisiilor etc. 
• Verificarea modului de funcţionare a comisiilor și a modului în care fiecare comisie îşi 

îndeplineşte atribuţiile. 
• Verificarea planurilor manageriale şi a planurilor operaţionale elaborate la nivelul 

comisiilor și compartimentelor. 
• Asigurarea calităţii evaluării, monitorizarea modalităţilor de evaluare s-a realizat prin: 
• Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale 



 

 

II. Calitatea în educaţie.  

 
1. Cultura calităţii în educaţie 

 9 9 
Cultura calităţii în educaţie raportată la unităţile noastre de învăţământ reprezintă o temă 

importantă de analiză, prin prisma rezultatelor evaluărilor externe ce au avut loc în ultimii trei ani 

şcolari. Având în vedere faptul că evaluarea periodică a unităţilor de învăţământare caracter 

obligatoriu prin Legea asigurării calităţii, toate unităţile de învăţământ acreditate trebuie să 

treacă prin această atestare a nivelului de calitate la interval de cinci ani, unitatea noastră a fost 

evaluată în  februarie 2015 cu calificativ BUN. 

Cu un grad mare de generalitate, putem aprecia că o cultură organizaţională solidă s-a 

construit pe fundamentul dat de cultura sau climatul organizaţional existent, pe valorile, 

atitudinile, normele, credinţele, tradiţiile şi obiceiurile care s-au format de-a lungul timpului în 

şcoală şi s-au transmis din generaţie în generaţie. 

Cadrul legislativ pe care se fundamentează cultura calităţii în educaţie cuprinde: 

• OUG nr. 75/2005, aprobata prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• HG nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de acreditare si evaluare periodica 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• HG nr. 1 534/2008 privind aprobarea standardelor de referinţă si indicatorilor de 

performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

• HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în 

vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie. 
 

Valori ARACIP 

 

Educaţia de calitate: 

 

• se bazează pe inovaţie şi pe diversificare; 

• este oferită de instituţii responsabile; 

• este promovată de lideri educaţionali; 

• este orientată pe rezultate; 

• se realizează în dialog şi prin parteneriat; 

• este centrată pe beneficiarii serviciilor educaţionale; 

• asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizează resursele umane; 

• înţelege interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de servicii 

educaţionale. 

 

Calitatea educaţiei este asigurată de: 

• actorii educaţionali (cadrele didactice, elevii, părinţii, conducerea şcolii etc.) - cu rol în 

producerea şi generarea educaţiei de calitate; 

• comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care are rol în asigurarea calităţii şi în 

evaluarea internă a calităţii educaţiei; 
• inspectoratul şcolar, care are rol în controlul calităţii; 

• Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, care are rolul de 
evaluare externă a calităţii educaţiei.
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Cap. III - Managementul resurselor 

1. Reţeaua şcolară în anul şcolar 2018-2019 

Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv 

autorizate. Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 

organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al 

inspectoratului şcolar.  

 
În anul şcolar 2018 – 2019, în comună au funcționat trei școli cu clasele I-VIII din care 

una PJ și două structuri arondate, cu 6 grupe de grădiniță/ 111 preșcolari, 11 clase la primar/ 187 
de elevi rămași înscriși și 10 clase de gimnaziu cu 195 de elevi rămași înscriși față de 6 grupe de 
grădiniță/ 115 preșcolari, 11 clase la primar/ 196 de elevi rămași înscriși și 10 clase de gimnaziu 
cu 188 de elevi rămași înscriși respectiv 6 grupe de grădiniță/ 116 preșcolari, 11 clase la primar/ 
205 de elevi rămași înscriși și 11 clase de gimnaziu cu 206 de elevi rămași înscriși în 2016-2017. 
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Cap. IV - Managementul resurselor umane 

A. Resurse umane, personal (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic) 
În anul şcolar 2018-2019, activitatea referitoare la Resursele Umane s-a desfăşurat în baza Metodologiei-cadru privind mişcarea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Totalul normelor/ posturilor din unitatea noastră în anul şcolar 2018-2019 a fost de  44,50 față de 45,44 în 2017-2018 ,  45,22 în 2016-

2017, 45,11 în 2015-2016, 47,33 in 2014-2015, 49,33 în 2013-2014, 49,06 în 2012-2013 respectiv 46,84 în  2011-2012 , inclusiv degrevare. 

            Detalierea pe tipuri de personal se prezintă astfel: 
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Se observă o scădere a numărului de norme ; pe o normă de îngrijitor o jumătate de an nu a fost alt angajat iar norma secretarului aflat 

în CCC  a fost suplinită prin cumul 0,5 normă de informatician pentru a face economii la fondul de salarii.
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35,50 36,44 36,22 36,11 37,83 39,83 39,56  3 3 3 3 3 6 6 6 6,5 6,5 6,5 
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PERSONAL DIDACTIC PE TIPURI DE ÎNCADRARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019,   

COMPARATIV CU ANUL ȘCOLAR 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014,  2012-2013, 2011-2012  RESPECTIV  2010-2011 

 

Situaţii statistice privind încadrarea – 

 titulari, suplinitori calificaţi, necalificaţi şi pensionari  

Repartizarea posturilor/ catedrelor didactice anul şcolar 2018-2019 s-a realizat în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe baza planurilor-cadru în vigoare, Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi 

probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pe baza planului managerial anual şi semestrial, 

al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ. 

          În  anul şcolar 2018-2019, au fost încadrate 37 de cadre didactice (6 educatoare din care 4 TLC și 2 suplinitori pe CCC, 11 învăţători calificați din care 9 

TLC și 2 suplinitori şi 20 profesori calificați din care 15 TLC și 5 suplinitori pe catedre rezervate), care au acoperit 35,50 norme cu degrevare din care : 26,45 

titulari în normă de bază, 1,50 titulari la PLO, 7,55 suplinitori cu concurs ISJ. 

       Situația comparativă cu ultimii 8 ani școlari se prezintă astfel:  

 

 

 

Personal didactic 

angajat/ Procent pe an 

școlar  : 

An școlar 

2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014 /2015 2015/2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

- cadre didactice titulare 77.50% 63.41% 70.74% 62.22% 69.76% 68,00% 78,95 % 70.19 % 78.73 % 

- cadre didactice 

suplinitoare  

17.50% 31.70% 24.40% 35.56% 27.90% 27.69% 21.05 % 29.19 % 21.27 % 

-personal asociat 2.50% 2.44% 2.43% 2.22% 0% 0% 0 % 0 % 0 % 

-pensionari 2.50% 2.44% 2.43% 0% 2.34% 4.31% 0 % 0.62 % 0 % 
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Norme/posturi didactice  

Titulari încadraţi în norma de bază 26.45 

Titulari (încadraţi peste norma de bază în regim de plata cu ora) 1.50 

Cadre didactice calificate, participante la concursurile de titularizare 

2018,2017,2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 cu note/medii minim 5 

7.22 

Cadre didactice calificate angajate pe perioadă determinată (încadrate peste norma 

de bază în regim de plata cu ora) 

0.33 

Personal didactic calificat asociat/pensionat încadrat în regim de plata cu ora 0.00 

Cu studii superioare în alt domeniu decât cel corespunzător postului didactic 0.00 

Studenţi, în curs de calificare 0,00 

Studii medii 0,00 

Total 35,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaţia ocupării posturilor/catedrelor didactice în anul şcolar 2018-2019 
 



 

 

Resurse umane elevi 

Planul de şcolarizare propus/realizat 

          În anul şcolar 2018-2019, 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 

An școlar 

2016-2017 

An școlar 

2017-2018 

An școlar 

2018-2019 

Nr.clase/ 

Nr. elevi 

Nr.clase/ 

Nr. elevi 

Nr.clase/ 

Nr. elevi 

Nr.clase/ 

Nr. elevi 

Nr.clase/ 

Nr. elevi 

Nr.clase/ 

Nr. elevi 

Nr.clase/ 

Nr. elevi 

Pre 6 121 6 121 6 112 6 121 6 116 6 115 6 111 

Pri 12 235 12 239 12 246 12 221 11 205 11 196 11 187 

Gim 14 224 13 221 11 202 11 10 188 11 206 10 188 10 195 

 

 
Distribuirea normelor/ tip de personal/ elev în învăţământul de masă 

  
     2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Numărul mediu de elevi pe 

norma didactică preprimar 
20.17 20.17 18.67 20.17 19.33 19.33 18.5 

Numărul mediu de elevi pe 

norma didactică primar 
19.58 19.92 20.5 18.42 18.63 17.82 17 

Numărul mediu de elevi pe clasa 

gimnaziu 
15.79 17 18.36 18.8 18,.2 18.8 19.5 

Numărul mediu de elevi pe 

norma personal didactic auxiliar 
193.33 193.66 186.67 176.67 175.66 166.67 164.33 

Numărul mediu de elevi pe 

norma personal nedidactic 
89.23 89.39 93.33 88.33 87.83 83.33 82.17 
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Situaţia la învăţătură 

Învăţământ primar 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR SCOALA NR. 1 SCOALA NR. 2 SCOALA NR. 3 TOTAL PJ 

AN ȘCOLAR 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Elevi înscrişi la început de an 

şcolar 125 102 96 29 28 26 51 69 63 205 199 152 

Elevi rămaşi la  sfârşitul 

anului școlar 125 102 96 28 26 27 52 68 63 205 196 153 

Elevi promovati 124 102 95 28 26 25 51 67 63 203 195 150 

Elevi repetenti 1 0 1 0 0 2 1 1 0 2 1 3 

Promovabilitate (%) 92.20% 100% 

98,96 

% 100 % 100% 92,59 % 98.08% 98.53% 100 % 

99,02  

% 99.49% 98,04% 
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Învăţământ gimnazial 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL SCOALA NR. 1 SCOALA NR. 2 SCOALA NR. 3 TOTAL PJ 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 
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Elevi înscrişi la început de an 

şcolar 87 105 108 51 37 38 67 47 48 205 189 194 

Elevi rămaşi la  sfârşitul 

anului școlar 88 105 108 51 37 38 65 46 49 204 188 195 

Elevi promovati 86 103 106 51 37 37 53 39 40 190 179 183 

Elevi repetenti   2 2 2   0 0 1  12 7 9   14 9 12 

Promovabilitate (%) 98,85% 98.10% 98,15%  100 % 100% 97,37% 
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Absenteismul şi abandonul şcolar  

 

SITUATIA DETALIATA A ABSENTELOR 
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Se înregistrează un număr mare de absențe în special la școala gimnazială nr. 2 și nr. 3 

datorită elevilor care nu frecventează cursurile sau frecventează sporadic devenind cu situația 

clară neîncheiată la sfârșitul semestrului dar neputând fi trecuți ca abandon; unii elevi provin din 

familiile de etnie rromă împotriva cărora greu se pot lua măsuri eficiente, alți elevi îsi schimbă 

des domiciliul împreună cu unii dintre părinți după care revin fără să frecventeze școala, iar în 

perioada respectivă acumulează absențe și alții acumulează absențe ce puteau fi motivate dar 

părinții nu solicită adeverințe medicale la timp sau motivări de la conducerea școlii. 

 

 

Se impun măsuri comune școala- primărie- poliție ca: 

 

✓ 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, măsuri care au fost întrprinse și până acum  și care 

necesită continuate.  

 
 
 

 
 

Cap. V - Dezvoltarea profesională 

Activitatea de formare continuă a fost planificată, organizată şi monitorizată în 

contextul legislativ actual, cu scopul de a răspunde obiectivului : Creşterea nivelului de 

competenţă a personalului didactic prin activităţile corespunzătoare evoluţiei în carieră şi prin 

programele de formare continuă propuse şi derulate pe parcursul anului şcolar 2018-2019. 

Formarea iniţială şi continuă a personalului didactic cuprinde forme şi modalităţi diferite 

de dezvoltarea profesională în funcţie de nivelul de competenţă şi de specialitatea/domeniul de 

activitate al personalului didactic căruia se adresează. 

Organizarea activităţii de dezvoltare în carieră şi formare continuă a cadrelor didactice a 

fost proiectată pentru anul şcolar 2018-2019, respectând prevederile actelor normative in 

vigoare. 
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Obiectivele dezvoltării resurselor umane din unităţile de învăţământ, în anul şcolar 

2018-2019 

Obiective generale: 

• Crearea premiselor pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic 

auxiliar prin programe realizate de inspectoratul şcolar în colaborare cu Casa 

Corpului Didactic. 

• Perfecţionarea cadrelor didactice prin activităţi metodico-ştiinţifice şi 

psihopedagogice organizate la nivelul unităţilor şcolare sau grupurilor de unităţi 

şcolare, prin comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice. 

• Coordonarea şi monitorizarea evoluţiei în carieră a cadrelor didactice prin gradele 

didactice I şi II şi prin echivalarea doctoratului cu gradul I. 

• Monitorizarea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice pentru obţinerea 

creditelor profesionale transferabile obligatorii în ultimii cinci ani. 

• Monitorizarea şi sprijinirea formării iniţiale pentru cariera didactică prin participarea 

la examenul de definitivat a cadrelor didactice debutante. 

 
Obiective specifice: 
• stabilirea strategiei de coordonare a activităţii de formare continuă a cadrelor 

didactice; 

• identificarea nevoii de formare continuă a cadrelor didactice; 

• participarea la activităţile de perfecţionare la nivel judeţean, prin cercuri pedagogice pe 

 discipline şi prin cercuri tematice cu personalul de conducere şi cu personalul didactic auxiliar ; 

• informarea şi consilierea cadrelor didactice debutante pentru definitivarea formării 

iniţiale şi a cadrelor didactice participante la etapele evoluţiei în carieră prin grade 

didactice; 

• monitorizarea inspecţiilor curente şi inspecţiilor speciale pentru acordarea gr. did. I şi 

II; 

• planificarea, coordonarea şi monitorizarea inspecţiilor pentru definitivarea în 

învăţământ; 

• corelarea traseului carierei profesionale cu programele de formare şi pregătire 

continuă; furnizarea şi promovarea instruirilor care vin direct în întâmpinarea 

nevoilor profesionale ale cadrelor didactice; 

• extinderea formării continue la personalul didactic auxiliar de la nivelul tuturor 

compartimentelor funcţionale ale unităţii de învăţământ; 

 

 

Grade didactice Evoluţia în carieră a cadrelor didactice 

 

Evoluţia în carieră a cadrelor didactice reprezintă un parcurs profesional ascendent, de la 

competenţele de bază certificate prin definitivarea în învăţământ, la maturitatea profesională şi 

expertiza certificate prin obţinerea gradului I. 

Evoluţia în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice a fost coordonată de către 

inspectorii responsabili cu dezvoltarea resursei umane şi a avut următoarele coordonate: 

• prelucrarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar aprobată prin OMECTS nr.5561/2011; popularizarea în toate unităţile 

de învăţământ a materialelor privind cadrul legislativ privind evoluţia în carieră prin 

grade didactice; 

• crearea bazei de date la nivelul unității pentru monitorizarea şi gestionarea inspecţiilor 

speciale; 

• înregistrarea, organizarea şi planificarea cererilor de înscriere; 

• verificarea şi transmiterea în termenul prevăzut a informaţiilor către ISJ/centrele de 

perfecţionare; 

• rezolvarea cererilor de amânare şi prelungire a perioadei de susţinere a probelor pentru 

cadrele didactice cu situaţii speciale; 

• relaţionarea ISJ/ cu centrele de perfecţionare din sistemul universitar şi preuniversitar. 

              



 

 

 În ceea ce privește unitatea noastră, referitor la obținerea gradelor didactice , 

detaliem: 

• 1 c.d. a obținut examenul de DEF, 2 c.d. au obținut gradul didactic II și 2 c.d. gradul 

didactic I 
 

Cercuri pedagogice metodico-ştiinţifice, prin care s-a realizat proiectarea activităţilor 

metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice din judeţul Neamţ prin cercurile pedagogice.  

 

            În unitatea noastră au fost susținute cercurile pedagogice cadrelor didactice pe discipline 

la Învățământ preșcolar și primar, biologie, limba franceză, limba română. 

Formele de organizare a cercurilor pedagogice au cuprins preponderent activităţi axate pe 

aspecte practice: lecţii demonstrative, lecţii-vizită, vizionarea de filme didactice, excursii 

tematice, vizitarea unor expoziţii şcolare, dialoguri cu invitaţi din partea partenerilor şcolii, 

ateliere de lucru, dezbateri. 

Tematica propusă pentru activităţile de cerc pedagogic 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 si 

dezvoltarea gândirii critice, strategii eficiente pentru creşterea performanţei si eficacităţii şcolare. 

În cadrul formelor de realizare a activităţii de cerc, au predominat: lucrul pe ateliere, 

studii de caz, analize ale documentelor oficiale, diseminarea bunelor practici. 
Formarea continuă prin activităţi de catedră 

Constituirea catedrelor/comisiilor metodice a respectat reglementările în vigoare 

cu privire la numărul de membri şi disciplinele de studiu și anume Metodologia privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS 

nr.5561/2011( comisiile metodice/catedrele se constituie astfel: 

• învăţământul secundar: catedrele/comisiile metodice se constituie pe discipline 

de studiu, pe grupuri de discipline înrudite sau pe arii curriculare; 

• învăţământul primar: catedrele/comisiile metodice se constituie pe clase, 

pe grupuri de clase sau pe întregul ciclu de învăţământ; 

• învăţământul preşcolar: catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe de 

preşcolari sau pe întregul ciclu de învăţământ. În grădiniţele din mediul urban 

cu număr mare de cadre didactice, comisiile metodice se organizează,  de 

preferinţă, cu educatoarele care funcţionează la aceleaşi grupe de copii) , 

respectiv prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr.5115/ 2014 (în cadrul unei unităţi de învăţământ, 

catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe 

discipline înrudite sau pe arii curriculare; în acest context există comisii metodice ale 

învăţătorilor şi educatoarelor în unităţile de învăţământ cu număr mic de formaţiuni de studiu pe 

nivel). 

În baza aspectelor evaluate, analizate şi monitorizate prin asistențe şi raportări ale 

RFC/ responsabililor de comisii, s-au concluzionat următoarele: 

• este întocmit planul managerial al catedrei, operaţionalizat prin grafice de activităţi; 

astfel, şedinţele catedrei/comisiei metodice sunt planificate lunar, dar şi de cate ori 

directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice considera ca este necesar; 

• tematica activităţilor comisiilor metodice este elaborată de membrii comisiei sub 

coordonarea responsabilului şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ; 

• în cadrul comisiilor sunt stabilite atribuţiile si responsabilităţile fiecărui membru; 

• la sfârşitul semestrului/anului şcolar sunt elaborate la nivelul fiecărei comisii 

informări şi rapoarte de analiză asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, iar 

acestea sunt prezentate în consiliile profesorale; 

• dosarul comisiei metodice este întocmit cu responsabilitate şi cuprinde documente 

manageriale, dar şi instrumente de lucru utile tuturor membrilor comisiei: instrumente 

de evaluare si notare, modele de planificări şi proiecte didactice, inventarul resurselor 

educaţionale de care dispune şcoala la disciplinele respective, planuri de pregătire 

suplimentară pentru performanţă şi pentru remediere etc. 
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În ceea ce priveşte activitatea de formare continuă desfăşurată în cadrul 

catedrelor/comisiilor metodice, a fost urmărit obiectivul prioritar: îmbunătăţirea competenţelor 

profesionale ale membrilor catedrelor/comisiilor metodice. Astfel, au fost vizate obiective şi 

conţinuturi ale activităţilor care au un impact nemijlocit asupra procesului de învăţământ 

desfăşurat în şcoală şi sunt centrate pe principalele demersuri pedagogice, respectiv: analiza, 

proiectarea, realizarea, evaluarea şi ameliorarea/dezvoltarea procesului educativ. 

Activităţile de perfecţionare la nivelul catedrelor/comisiilor metodice s-au desfăşurat 

lunar şi au constat în întruniri ale membrilor comisiei cu următoarele forme de organizare: 

• activităţi practice cu rol demonstrativ sauaplicativ; 

• asistarea şi evaluarea lecţiilor deschise; 

• elaborarea şi prezentarea de referate cu conţinut de specialitate, didactic sau 

psihopedagogic; 

• dezbaterile de grup asupra tematicii propuse şi asupra problemelor ridicate de 

membrii comisiilor, elevi sau părinţi în etapele educaţionale respective; 

• recenzii şi prezentări de lucrări de specialitate, cărţi, auxiliare; 

• schimburi de experienţă. 

Puncte tari: 

• organizarea, funcţionarea si conducerea comisiilor metodice sunt realizate conform 

Regulamentului de organizare si funcţionare unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

• tematica abordată în cadrul comisiilor metodice este în concordanţă cu problemele 

şcolii şi ale beneficiarilor direcţi ai serviciilor educaţionale; 
s s s s 5 

• fiecare comisie metodică are definite obiectivele activităţii semestriale; 
• planul de activităţi al comisiilor metodice cuprinde activităţi de perfecţionare 

diversificate: lecţii demonstrative, referate, dezbateri, valorizarea şi diseminarea 

proiectelor existente în şcoală etc. 

Puncte slabe : 

• neconcordanţa dintre nevoile de formare ale cadrelor didactice raportate la specificul 

şcolii şi tematica de perfecţionare stabilită pentru activităţile lunare ale comisiei; 

• organizarea comisiilor metodice pe arii curriculare în şcolile cu număr mic de clase 

are eficienţă mai scăzută în formarea continuă a membrilor comisiilor; 

• lipsa de iniţiativă şi creativitate în proiectarea şi organizarea activităţilor de 

perfecţionare la nivelul comisiilor metodice. 

În concluzie, activitatea metodico-ştiinţifică şi psihopedagogică la nivelul unităţii de 

învăţământ, respectiv catedre şi comisii metodice, este în general organizată riguros, este 

eficientă şi dinamică. 

La nivelul unităţii de învăţământ a fost întocmită baza de date a responsabilului cu 

formarea continuă, cu documente de proiectare, documente de monitorizare pentru acumularea, 

recunoaşterea şi echivalarea creditelor profesionale transferabile. Fişele de evidenţă a formării 

continue au fost reactualizate pentru toate cadrele didactice. A fost realizat centralizatorul 

activităţii de formare pentru toate unităţile şcolare. 

Responsabilul cu dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice este numit, în 

fiecare unitate şcolară, prin decizia directorului. Acesta are atribuţii concrete de informare, 

consiliere, monitorizare, organizare şi promovare a activităţilor de formare continuă la nivelul 

şcolii. 

Activitatea responsabililor cu dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor a fost 

monitorizată de conducerea școlii şi s-a concretizat în: 

- informarea cadrelor didactice cu privire la noutăţile din metodologia formării continue; 

- consilierea cadrelor didactice cu privire la managementul carierei didactice; 

- monitorizarea înscrierii la grade a cadrelor didactice la nivelul şcolilor; 

- comunicarea permanentă cu departamentul dezvoltarea resurselor umane din cadrul 

inspectoratului şcolar; 

- monitorizarea efectuării inspecţiilor speciale; 
- promovarea programelor de formare continuă ale instituţiilor abilitate; 

- monitorizarea situaţiei formării continue a cadrelor didactice din şcoală prin acumularea a 

90 de credite în 5 ani. 



 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

AN SCOLAR 2018- 2019 

 

Planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019 s-a axat pe orientarea demersului didactic 

şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoala 

noastră şi spre performanţă;  

4.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

 Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea 

reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, 

cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate intr- o varietate de astfel de activităţi unele 

în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, 

altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la 

schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

 Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat 

astfel:   

• prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

• prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

• prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

• prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate 

de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice  ( CCD, ISJ, MECTS).  

Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfatuirile organizate de ISJ 

Neamt la inceputul anului scolar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul scolii s – au 

desfasurat lectii demonstrative, mese rotunde sau sustinere de referate cu scopul de a imparti 

din cunostintele acumulate si celorlati colegi de catedra. Tot ca activitate de perfectionare 

poate fi considerata si organizarea de activitati extracurriculare cu ocazia diferitelor 

evenimente – 1 Decembrie- Centenar, Craciunul, activitati ce au fost organizate in toate 

structurile Scolii Gimnaziale Bicaz- Chei, cu rezultate remarcabile.  

In primul  semestru s-a participat la urmatoarele cursuri organizate de CCd Neamt: 

In luna februarie: 

- ,, Leadership si management institutional” -22 credite (Dandu Angela) 

- Educatia emotionala si noile abordari ale acesteia – 24 ore 

- Activitatile educative extrascolare – 24 ore 

In luna mai:  

-oportunitati egale in educatie prin valorizarea instruirii diferentiate – 21 credite ( Dandu 

Angela si Cofaru Tatiana) 

  

 În anul școlar 2018-2019 , educatoarele au participat la câteva concursuri cu preșcolarii, 

după cum urmează: 

a. Ed. Voaideș Kinga Claudia a participat la  

-simpozion național” Inițiative didactice” 

- simpozion național” Sănătatea – componentă esențială a vieții” 

- concurs interjudețean ”Povestea mărțișorului” 

- concurs interjudețean” Bucuriile primăverii” 

 

b. Ed. Gavrilescu Dorina Emilia a participat la : 

- Simpozion național ” Sănătatea- componentă esențială a vieții” 

 

c. Ed. Voaideș Minodora a participat la:  

- Simpozion național ” Sănătatea- componentă esențială a vieții” 

- Simpozion național ”Paștele- obiceiuri și tradiții” 

- Concurs național ” Formidabilii”( premiul I, premiul al II- lea, premiul al III- lea și 

mențiuni) 
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- Concurs interjudețean ”Mărțișorul simbolul primăverii” 

          

d. Ed. Tătaru Adriana Elena a participat la : 

- Simpozion județean ”Autismul la vârsta preșcolară. Strategii de intervenție” 

 

Ed. Voaideș Kinga Claudia a participat la cursul de formare continuă ”Întervenție și metode 

de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare”. 

Ed. Gavrilescu Emilia Dorina  și ed. Voaideș Minodora au participat la cursul de formare 

continuă ”Managementul performanței în instituții”. 

D-na invatatoare Bucur Alina a participat la cursul numit „Pregatire pentru definitivat” , 

organizat de CCD, Neamt in 2019. 

D-na invatatoare Dandu Cristina a participat la urmatoarele cursuri organizate de CCD, 

Neamt: 

 1) Leadership si management educational, 24 credite;  

2) Educatia emotionala si noile abordari ale acesteia, 24 ore;  

3) Activitatile educative extrascolare, liant instructiv-educativ, 24 ore;  

4) Rolul educativ si recreativ al activitatilor extrascolare; 24 ore  

5) Strategii didactice privind solutionarea conflictelor intra/intergrupale. 24 ore . 

 D-na profesoara de istorie, Pop- Razbuc Anca a participat la urmatoarele cursuri organizate 

de CCD, Neamt: 

1.Educatia nonformala si tehnici alternative de invatare- 15 credite 

2. Scoala pentru parinti 

3. Strategii didactice privind solutionarea conflictelor intra si inter grupale  

Domnul profesor de geografie, Găină Aurel și-a susținut în ședință publică teza de doctorat cu 

titlul: “Hazarde și riscuri geomorfologice în bazinul hidrografic Bicaz”, la universitatea din 

București 

 Avand in vedere aceste date propunem tuturor sa se intereseze in legatura cu diversele cursuri 

existe in oferta CCD Neamt sau in cadrul altor furnizori de formare. 

Avand in vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un numar de credite ( 90) in 

decursul a cinci ani scolari va invităm să consulta și lista aflata pe site-ul CCD Neamt precum si 

dosarul comisiei de perfectionare. 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor cadre 

didactice ; 

- suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare in tara si 

strainatate ; 

 

PUNCTE SLABE 

- Alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare 

personala; 

 

OPORTUNITATI 

- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii postuniversitare, etc; 

- oferta stagiilor de formare in strainatate;  

AMENINTARI 

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

Concluzionând, in anul scolar 2018-2019, formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel: 

prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor 

didactice; 



 

 

prin schimburi de experienţă profesională; 

prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, 

conferinţe s. a.; 

prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori sau 

colaboratori; 

prin cursuri postuniversitare; 

prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS). 

 

Raport anual al Comisiei pentru curriculum, an scolar 2018-2019 
 

Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2018-

2019 au fost: 

 - elaborarea planului managerial anual şi a planurilor operaţionale semestriale;  

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

comisiilor metodice/catedrelor. 

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

nevoi/oportunităţi educaţionale la nivelul educabililor; 

 - derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ;  

- controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului 

școlar/semestrului; 

 - actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii 

şcolare; 

 - elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare - realizat sub 

coordonarea directorului;  

- stabilirea programului de lucru al şcolii în două schimburi;  

- organizarea activităţilor extracurriculare;  

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

rezultatelor şcolare  

 -realizarea orarului şcolii în funcţie de planurile cadru, planurile de învăţământ, curba de 

efort intelectual a elevilor, numărul de cadre didactice   

- realizarea ofertei educaţionale - conform procedurii interne; 

 - evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a 

rapoartelor primite de la şefii de catedre; 

- realizarea documentaţiei solicitate de MEN, ISJ şi de autorităţile locale;  

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

clasele ; 

 - asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:   

• procurarea documentelor curriculare; 

•   procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ MEN, 

I.Ş.J.Neamt; 

•   elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de 

evaluare etc.). 

I. Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la: 

• Utilizarea curriculumului naţional  aprobat de MEN pentru fiecare nivel de  

şcolarizare. 

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

programele utilizate, pentru nivelul de învăţământ primar. 

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

metodice emise de ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional, pentru 

învăţământul primar. 

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

la cerinţele educaţiei interculturale/pentru diversitate. 

Strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind de 

la: 
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• Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea -proiectarea curriculumului 

la decizia şcolii. 

• Utilizarea unei curricule pentru discipline opţionale,specifice învăţământului 

primar, recunoscute şi promovate de MECTS (ex.: Educaţie pentru sănătate etc.). 

Dovezile: 

• strategia de proiectare a C.D.S. 

•  procedura de proiectare a C.D.S. 

•  procedura de revizuire periodică a curriculumului la decizia şcolii 

• curriculum opţional 

•  fişa de evaluare a opţionalului 

•  Oferta educaţională 

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

şi pedagogice astfel: 

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

de igienă specifice pentru nivelul de vârstă al elevilor astfel : elevii din clasele pregătitoare și 

elevii claselor I au avut  cursuri numai dimineaţa, cei de la clasele  II-IV au avut cursuri după-

amiază) 

• Respectarea cerinţelor igienice şi pedagogice la întocmirea orarelor şi la 

repartizarea zilnică a orelor. 

Dovezile: 

• orarul/ programul de studiu al elevilor 

• procedura de întocmire a orarului şcolii 

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate 

disciplinele/modulele din curriculum astfel: 

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

către fiecare învăţător/profesor  în funcţie de nevoile reale ale clasei. 

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

finalizat implementarea proiectului unităţii anterioare.   

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

discipline.   

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

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

•  Proiectele unităţilor de învăţare  conţin întotdeauna competenţele/obiectivele 

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

finele unităţii.  

•  În planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare se  respectă  

formularea conţinuturilor din programa şcolară 

• Proiectarea  unităţilor de învăţare s-a realizat prnind de la particularităţile de vârstă 

şi individuale ale elevilor 

În concluzie: 

S-a realizat  planificarea corespunzătoare a materiei (conţinuturilor) pentru fiecare arie 

curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din programa şcolară.S-a 

realizat corelarea planificărilor conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei discipline. 

Dovezile: 

• planificări calendaristice anuale 

• planificări pe unităţi de învăţare 

• planificări pe proiecte tematice 

Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev. 

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

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

din clasa şi pe obiectivele ariilor curriculare studiate. 

Fiecare învățător recunoaște importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine 

echilibrate.  



 

 

• Planificările zilnice denotă abilitatea cadrelor didactice de a reflecta critic asupra 

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

săptămînală şi de a face ajustările necesare. 

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

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

învăţare şi dezvoltare. 

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

diversele nevoi, abilităţi şi stiluri de învăţare. 

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

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

   

Cadrele  didactice au realizat planificări zilnice şi săptămînale care reflectă abordarea 

integrată a curriculum-ului astfel:  

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

care contribuie la o învăţare semnificativă. 

• Experienţele de învăţare planificate de cadru didactic sunt integrate şi favorizează 

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

elevi să stabilească legături dintre lucruri. 

II .Realizarea curriculum-ului pornind de la: 

• Respectarea orarului proiectat( respectarea orarului şcolii, respectarea orarului 

proiectat al clasei) 

Dovezile: 

•  orarul şcolii 

•  orarele claselor 

Utilizarea auxiliarelor curriculare 

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

cerinţele programei şcolare pentru nivelul de învăţământ primar. 

Dovezile: 

• programe şcolare 

• manual 

•  auxiliare curriculare 

•  observarea directă 

•  listele cu auxiliarele utilizate la fiecare clasă 

Utilizarea manualelor şcolare obligatoriu aprobate de MEN 

S-au utilizat doar manuale şcolare, pentru învăţământul primar, aprobate de MEN. 

 În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curricular s-a 

urmărit:  

• Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare. 

• Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o abordare integrată, pluridiscilinară/ 

interdisciplinară 

Dovezile: 

• observarea directă 

• documente de proiectare a materiei 

• programe şcolare 

• planuri de învăţământ 

• proiecte didactice 

• orarul clasei 

Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei 

şcolare şi la motivaţia fiecărui elev 

S-a observant o preocupare pentru: 

• Promovarea strategiilor şi a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural 

al populaţiei şcolare. 

• Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la motivaţia fiecărui elev. 
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• colectarea sistematică de  informaţii şi gestionarea eficientă a  modul în care 

elementele specifice ale limbii, culturii şi tradiţiilor minorităţilor etnice, religioase sau de altă 

natură existente în unitatea şcolară sunt utilizate în 

activităţile de predare, învăţare şi evaluare. 

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

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

• Dovezile: 

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

responsabilul de comisie metodică) 

• documente de proiectare a materiei 

• programe şcolare 

•  planuri de învăţământ 

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

portofoliul comisie metodice) 

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

a feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin: 

 

• Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învăţare. 

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

învăţare. 

Dovezile: 

• observarea directă prin asistenţe la ore( fisele de asistență realizate de responsabilii 

de comisie metodică) 

• documente de proiectare a materiei 

• discuții cu elevii şi cadrele didactice 

•  portofoliul cadrului didactic 

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

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

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

 

Dovezile: 

• observarea directă prin asistenţe la lecţii( fisele de asistență realizate de 

responsabilii de comisie metodică) 

• programe de educaţie remedială(existente in cadrul portofoliului Comisiei 

Învățătorilor) 

• portofoliul cadrului didactic 

• portofoliile elevilor 

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

rezultatele şcolare s-a realizat prin:. 

Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

Informarea regulată a părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

Dovezile: 

• cataloagele claselor 

• procedura de informare a părinţilor privind rezultatele şcolare 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat astfel: 

 

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

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

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

didactic din învăţământul primar, la nivelul fiecărei clase şi discipline în parte, respectând 

legislaţia în vigoare. 

• Planificarea evaluării obiective, pe baza descriptorilor de  performanţă, pe niveluri 

de performanţă .  

• Planificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare specifice nivelului de 

învăţământ   



 

 

Dovezile: 

• planificările cadrelor didactice 

•  programe şcolare, ghiduri 

•  instrumente de evaluare 

•  descriptori de performanţă 

• indicatori de performanţă 

•  standarde de evaluare pentru nivelul de învăţământ primar 

•  portofoliul comisiei metodice a învăţătorilor 

•  procedura de evaluare a rezultatelor şcolare 

 În realizarea  activităţilor de  evaluare și Înregistrarea activităţilor de evaluare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare s-a avut în vedere: 

• Utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare în 

vigoare. 

• Notarea prin calificative  sau note a rezultatelor evaluării cunoştinţelor, 

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

a standardelor curriculare specifice fiecărei discipline în parte. 

• Consemnarea calificativelor si anotelor obţinute de elevi în documentele şcolare 

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

perioade stabilite de cadrul didactic şi de legislaţia în vigoare. 

•  Notarea ritmică a calificativelor parţiale în catalogul personal  ca rezultate ale 

evaluărilor curente ale elevilor, conform legislaţiei în vigoare. 

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

progresul sau regresul înregistrat la învăţătură. 

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

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

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

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

numărul de ore aferent acesteia în trunchiul comun din planul cadru al clasei respective. 

• Identificarea cauzelor şi consecinţelor insuccesului şcolar pentru elevii ciclului 

primar din şcoală şi a măsurilor de ameliorare/ stopare a acestuia, în urma consultărilor şi a 

discuţiilor purtate la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor şi a comisiei de evaluare şi 

asigurarea calităţii. 

• Diseminarea informaţiilor privind succesul şi insuccesul şcolar al elevilor din 

ciclul primar tuturor categoriilor de beneficiari ai educaţiei (elevi, profesori, părinţi), prin acţiuni 

şi modalităţi diverse. 

• Monitorizarea traiectului şcolar al elevilor prin intermediul unor metode şi 

instrumente interne (cel puţin la nivel de eşantion reprezentativ). 

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

profesional ulterior al elevilor şcolii pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ şi 

dezvoltarea instituţională. 

• Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi identificarea cauzelor 

absenteismului , prin intermediul unor metode şi instrumente interne, la nivelul fiecărei clase de 

elevi, de către cadrele didactice responsabile.  

• Urmărirea ratei de abandon şcolar, la nivelul instituţiei/ciclului primar prin 

raportarea periodică, nominală şi/ sau numerică, a elevilor cu un număr mare de absenţe 

nemotivate succesive.  

• Înregistrarea măsurilor specifice aplicate pentru fiecare situaţie problematică în 

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

şcolii.  

Dovezile: 

• programe şcolare 

• planuri de învăţământ 

•  instrumente de evaluare 

•  documente şcolare standardizate 

•  cataloage 
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•  carnete ale elevilor 

•  registru matricol 

• discuții cu cadrele didactice şi elevii 

• observaţii ale asistenţelor la ore 

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

privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind 

insuccesul şcolar şi consecinţele acestuia. 

Existenţa ofertei  educaţionale 

 La nivel școlii se atestă existența  ofertei educaţionale şi care cuprinde cel puţin: 

resursele educaţionale (umane şi materiale), existente pentru desfăşurarea activităţilor curriculare 

şi extracurriculare,.Acestea sunt incluse în programul şcolii. 

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

prin intermediul unor:  

• pliante, afişe, etc. 

• discuții/interviuri cu beneficiarii principali(elevii) dar și cu părinții/ tutorii legali ai 

acestora. 

Oferta educaţională s-a realizat pornind de  la: 

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

•  proiectul de dezvoltare a unității de învățământ 

•  planul operaţional al școlii 

• dotarea existentă  în școlală  

• personalul didactic existent în unitatea de învățământ 

 Am constatat următoarele : 

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

în care funcţionează şcoala. 

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

funcţionare  pentru anul școlar 2018-2019, la dotarea existentă şi la personalul existent în școală. 

• Adecvarea ofertei educaţionale la structura etnică a populaţiei şcolare şi la 

cerinţele educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

 

 III.Performanţele extraşcolare. 

• Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la 

nivelul clasei şi la nivelul unităţii de învăţământ 

• Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul 

operaţional/ planul managerial şi cu oferta educaţională a şcolii.  

• Planificarea activităţilor extracurriculare în acord cu structura etnică a populaţiei 

şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

• Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

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

derulării acestora. 

• Popularizarea rezultatelor extracurriculare şi extraşcolare ale elevilor , în interiorul 

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

• Stabilirea unei strategii de popularizare a activităţilor extracurriculare în rândul 

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

structura etnică a populaţiei şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

• Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra 

participanţilor şi în comunitate. 

Dovezile: 

• planul managerial al activităţilor extracurriculare 

• articole în presă/revista școlii 

•  afişaj în unitate 

•  CD-uri de prezentare 

•  diplome, medalii, trofee, fotografii 

Astfel, s-au evidentiat urmatorii elevi cu rezultate deosebite: 

La prescolari: 



 

 

Concurs național ” Formidabilii”( premiul I, premiul al II- lea, premiul al III- lea și 

mențiuni 

La ciclul primar: 

Clasa pregatitoare: 

• Concurs județean  Vreau să fiu cercetător: 

  -  premiul I – Oniga Delia și Petroaea Petronela 

  - premiul II – Panțîr Rareș 

• Concurs Național  Gazeta Matematică junior 

      -  premiul I – Oniga Delia 

                          -  premiul II – Moldovan Rebeca 

      -  premiul III – Dandu Tudor și  Bucur Andreea 

 Cl. a II-a: 

• Concursul Lumina Math, Oniga Diana, mențiune; 

• Planeta pământ- casa tuturor: 

- Locul I, faza județeană, Țepeș Nica Ovidiu; 

- Locul III, faza județeană, Catrinoi Andreea; 

- Locul I, faza națională, Catrinoi Andreea; 

- Locul III, faza națională, Țepeș Nica Ovidiu; 

• Lumea văzută prin ochi de copil- concurs interjudețean: 

- Locul I, Barb Ghenci Daria; 

- Mențiune, Argintariu Flaviana; 

Elevii clasei a IV-a au format o trupă de teatru- ,, Năzdrăvanii”, participând la concursul 

județean Modus Vivendi, unde au reușit să obțină premiul pentru cea mai bună dicție cu prima lor 

reprezentație înregistrată, secțiunea online. 

✓ Locul al II-lea,Oniga Ioana ( Cl . a III-a) , Boeriu Diana( Cl. a IV-a), Olimpiada de 

Educatie civica, Etapa judeteana 

S-a participat si la concursul “Comper”, atat Etapa I cat si a II-a, unde s-au obtinut toata 

gama de premii, la clasa a II-a si la a IV-a. 

La gimnaziu, premiile obtinute, au fost: 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert, Olimpiada de lingvistica, Etapa judeteana 

✓ Mentiune, Voaides- Negustoru Robert, Olimpiada de Limba si literatura romana, 

Sectiune A 

✓ Premiul III, Voaides- Negustoru Robert, Concursul Inerjudetean Profizica 

✓ Mentiune, Voaides- Negustoru Robert, Olimpiada de fizica 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert, “Si eu pot fi bun la mate”, Etapa judeteana 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert,Evenimentul de promovare a platformei 

“Generatia Z” 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert, Concurs fizica- chimie”, “Impuls 

perpetuum”, Etapa judeteana 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert, Concurs Interdisciplinar Mate- Fizica- 

Stiinte “Henri Coanda” 

✓ Premiul I la concursul național: “Lumea pe care o descoperi” pentru elevii: Găină 

Aura, Găină Marian, Hirjanu Manuel, Pântea Petruț, Găină Nicoleta, Găină Constantin, Boanță-

Crainic Iulian, Voaideș Larisa, Poloșan Ioana și Gârbuleț Daniela; 

✓ Premiul al II-lea la etapa județeană a concursului național Terra obținut de eleva 

Găină Aura; 

✓ Premiul al II-lea la etapa județeană ab concursului Ioniță Ichim obținut de eleva 

Găină Aura; 

✓ 75,25 puncte la Olimpiada internațională Be Safe Net organizată de consiliul UE; 

✓ Premiul I la simpozionul: “Apa- esența vieții” obținut de eleva Găină Aura.   

✓ “Concursul național de astronomie “Ion Curea” obținând diplomă de participare cu 

eleva Găină Aura Vasilica  

✓ “Concursul național interdisciplinar: Lumea pe care o descoperi”, obținând locul al 

II-lea cu elevii: Găină Aura, Boeriu Sandra, Dandu Bianca, Voaideș Paula, Pop Bianca, Țepeș-

Onea Teodora, Țifrea Alexandra, Voaideș-Negustoru Robert și Todoran Stelian.  

✓ Olimpiada Gimnaziilor faza județeană la handbal nivel primar – Locul al II-lea 
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1. Cupa Timbark 

               Fotbal cl.III-IV - Locul  I- Sc. nr.1 Bicaz Chei 

               Locul al  II lea- Sc. nr.3 Bicaz Chei 

Fotbal cl.V-VI - Locul   I -Sc. nr.1 Bicaz Chei 

 

 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor cadre 

didactice ; 

- suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare in tara si 

strainatate ; 

PUNCTE SLABE 

- Alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare personala; 

OPORTUNITATI 

- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii postuniversitare, etc; 

- oferta stagiilor de formare in strainatate;  

AMENINTARI 

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

Concluzionând, în  anul scolar 2018-2019 formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel: 

- prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

- prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor 

didactice; 

- prin schimburi de experienţă profesională; 

- prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau 

internaţionale, conferinţe s. a.; 

- prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, coautori 

sau colaboratori; 

- prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate 

de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS). 
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Cap. I. Dimensiunea calitativă a învăţământului în anul școlar 2018-2019 

Obiective 

Obiectivele urmărite prin asistențe și interasistențe de toate tipurile, în anul şcolar 2017-2018, 

sau armonizat cu scopurile principale ale activităţii şcolii, aceste obiective fiind, pe de o parte, 

obiective generale, pe de altă parte, obiective specifice şi operaţionale. 

În cele ce urmează, precizăm obiectivele generale: 

Oi: Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor si cerinţele 

curriculumului naţional şi local. 

O2: Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile specifice ale 

elevilor şi ale comunităţii. 

O3: Îndrumarea şi consilierea activităţilor şcolare şi extracurriculare. 

O4: Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie, pe baza unor indicatori specifici (rată de 

participare, grad de cuprindere, rată de abandon etc.). 

O5: Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a programelor şcolare şi 

planurilor-cadru la nivelul unităţii de învăţământ. 

Dintre obiectivele specifice, menţionăm: 

O1: Organizarea şi funcţionarea reţelei de învăţământ. 

O2: Aplicarea legislaţiei şcolare şi respectarea cadrului legal şi regulamentar. 

O3: Şcolarizarea elevilor. 

O4: Asigurarea resurselor umane şi de personal . 

O5: Organizarea şi îndrumarea activităţilor de perfecţionare şi de formare continuă. 

O6: Asigurarea, utilizarea corespunzătoare şi dezvoltarea bazei didactico-materiale. 

 

Priorităţi în anul şcolar 2018-2019 

Aceste priorităţi vizează aspecte majore ale activităţii de proiectare, organizare, desfăşurare şi 

evaluare a demersului didactic a activităţii instructiv-educative, în general şi a demersului didactic, 

în special. Aceste priorităţi presupun: perfecţionarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor 

prin consultarea temeinică a literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor; pregătirea 

adecvată a resurselor materiale şi informaţionale: hărţi, planşe, fişe de lucru, portofolii; 

modernizarea, diversificarea şi diferenţierea componentelor metodice ale lecţiei;încurajarea şcolilor 

de a scrie şi implementa proiecte europene; implicarea cadrelor didactice de specialitate în 

activităţile extracurriculare specifice; operarea corectă cu conţinuturile ştiinţifice ale lecţiei; 

asigurarea condiţiilor de calitate şi eficienţă ale demersului didactic (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; consilierea responsabililor 

catedrelor/comisiilor pentru funcţionarea eficientă a acestora; organizarea de cursuri de formare 

continuă a cadrelor didactice privind metodica predării disciplinelor; extinderea utilizării mijloacelor 

de învăţământ moderne la ore;monitorizarea aplicării programelor şcolare în vigoare; consilierea 

profesorilor pentru realizarea de planificări calendaristice şi semestriale funcţionale şi personalizate; 

acordarea de sprijin şi consiliere suplinitorilor debutanţi; eficientizarea pregătirii imediate pentru 

lecţie a profesorilor; consultarea temeinică a literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor; 

pregătirea materialului didactic: volume, planşe, fişe de lucru, portofolii etc.; încurajarea 

mobilităţilor transnaţionale ale elevilor şi profesorilor; valorificarea experienţelor pozitive ale 

profesorilor în proiecte de mobilitate; stimularea participării acestora la programele de formare 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; diversificarea paletei de discipline 

opţionale; introducerea studiului unor aplicaţii interdisciplinare atractive. 

Managementul calităţii la nivelul unității pune accent pe autoevaluare, ca element reglator 

al propriei activităţi, şi consideră evaluarea externă ca un element de adecvare a autoevaluării în 

raport cu situaţia reală. 

             Obiectivele specifice vizează următoarele acţiuni majore din timpul monitorizărilor şi 

evaluărilor: 

> implementarea corectă a curriculumului naţional (TC şi CDS); 

> parcurgerea eficientă a acestuia la nivelul unităţii de învăţământ; 

> evaluarea calităţii ofertei educaţionale; 
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> evaluarea stadiului realizării standardelor de pregătire a elevilor de către cadrele didactice; 

> creşterea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare; 

> creşterea calităţii serviciilor educaţionale; 

> încadrarea în curriculumul naţional şi local; 

> calitatea activităţilor extracurriculare; 

> evaluarea competenţei profesionale a cadrelor didactice; 

> stabilirea măsurilor de eliminare a disfuncţiilor; 

> consilierea cadrelor didactice pentru atingerea standardelor de performanţă de către elevi; 

> acordarea planurilor de dezvoltare instituţională la nevoile de dezvoltare a personalităţii elevilor; 

> diagnoza calităţii managementului şcolar; 

> evaluarea eficienţei cu care sunt folosite resursele; 

> respectarea legislaţiei în vigoare, a regulamentelor si metodologiilor; 

> realizarea de parteneriate cu părinţii, comunitatea educativă şi autorităţile locale; 

> identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice; 
 

Învăţământul preşcolar 

Priorităţile asumate în anul şcolar 2018-2019 la nivelul disciplinei 

Priorităţile naţionale referitoare la educaţia timpurie converg spre strategii bine definite ce au 

în atenţie copilul, dreptul său la educaţie şi la dezvoltare deplină. Educaţia timpurie, privită din 

perspectiva unui sistem de învăţământ coerent, constituie o necesitate care decurge din priorităţile 

educaţiei la nivel naţional şi mondial. 

• Promovarea educaţiei de calitate 

> aplicarea corectă a curriculum-ului şi asigurarea calităţii procesului educaţional; 

> parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea atingerii standardelor naţionale; 

> crearea de conteste relevante de învăţare, care să răspundă nevoilor şi aşteptărilor copiilor; 

> înserarea noilor educaţii în vederea unei abordări corecte a diversităţii naturale, sociale şi 

culturale; 

> aplicarea de activităţi opţionale care vin în sprijinul dezvoltării copiilor pe zona de interes 

manifestată de aceştia; 

> crearea unui mediu de învăţare pozitiv, stimulativ, în deplină siguranţă şi securitate; 

> aplicarea de strategii care fac apel la educaţia outdoor; 

> diversificarea strategiilor de evaluare şi de stabilire a progresului individual; 

> monitorizarea activităţilor desfăşurate în grădiniţe şi consilierea cadrelor didactice, în scopul 

îmbunătăţirii calităţii educaţiei la nivelul unităţilor şcolare din Neamţ. 

• Asigurarea egalităţii de şanse şi facilitarea accesului la educaţie 

> implementarea de programe şi proiecte guvernamentale cu rol în sprijinirea grupurilor 

dezavantajate şi facilitarea accesului la educaţie; 

> utilizarea de strategii cu impact în atragerea copiilor spre mediul educaţional şi reducerea 

ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

> deschiderea atelierelor de vară tip,,Şotron”, create pentru grupuri identificate ca făcând parte 

din categoria copiilor care nu au frecventat grădiniţa; 

> utilizarea de strategii cu impact în atragerea copiilor spre mediul educaţional şi reducerea 

ratei de părăsire timpurie a şcolii; 

• Dezvoltarea programelor de perfecţionare a cadrelor didactice 

> dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare pentru 

aplicarea de proiecte naţionale în scopul atragerii copiilor spre grădiniţă/şcoală; 

• Consolidarea colaborării cu părinţii şi comunitatea locală 

> stabilirea de relaţii eficiente cu familiile, cu instituţiile publice, cu alţi parteneri sociali care au 

ca zonă de activitate copilul şi drepturile sale; 

> cunoaşterea de către copii, a mediului natural, social, cultural prin realizarea de activităţi cu 

deschiderea spre comunitate; 

> organizarea de evenimente/momente cu participarea părinţilor, a reprezentanţilor comunităţii; 

> gestionarea corectă a relaţiilor de comunicare cu părinţii şi diminuarea numărului de situaţii 

conflictuale. 
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Analiza activităţii de predare - învăţare - evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiectivele specifice 

• integrarea copiilor de vârstă preşcolară în grădiniţe şi asigurarea frecventării acestora din 

perspectiva accesului la educaţie şi a egalităţii de şanse; 

• asigurarea calităţii în educaţie prin oferirea programelor educaţionale care corespund nevoilor 

de dezvoltare a copilului şi care respectă standardele de calitate; 

• îmbunătăţirea calităţii procesului de predare - învăţare-evaluare şi dezvoltarea curriculară din 

perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe cunoaştere; 

• proiectarea didactică şi funcţionalitatea acesteia în situaţii de învăţare (planificare, proiectare 

didactică), individualizarea învăţării; 

• monitorizarea organizării şi desfăşurării demersului didactic (strategii de predare, 

valorificarea resurselor, desfăşurarea activităţilor, managementul clasei); 

• evaluarea continuă a copiilor şi aplicarea instrumentelor de evaluare standardizate, în scopul 

stabilirii corecte a progresului şcolar; 

• asigurarea resurselor materiale, tehnologice şi informaţionale din perspectiva activizării 

procesului didactic; 
b) Proiectarea 

Planificările activităţilor de predare-învăţare-evaluare, în general, au fost realizate în 

concordanţă cu programa pentru educaţie timpurie, au respectat nivelul de vârstă şi alocarea pe 

domenii de dezvoltare. Cadrele didactice au realizat planificări macro-secvenţiale care au oferit o 

viziunea globală pentru întregul parcurs şcolar din anul în curs, abordarea curriculară urmărind 

dezvoltarea competenţelor-cheie necesare unei bune integrări şcolare. 

Activităţile proiectate şi desfăşurate, au inclus teme accesibile, au fost pregătite conceptual şi 

metodic, au constituit aplicaţii a ceea ce deţin copiii din punct de vedere cognitiv, comportamental şi 

atitudinal. 

c) Predarea-învăţarea 

Scenariile didactice au respectat tipologia programului zilnic din grădiniţă, au respectat 

nevoia de cunoaştere şi motivare, învăţarea prin joc şi mişcare. 

Copiii au manifestat interes pentru demersurile educaţionale, au fost atraşi de categoria 

materialelor oferite şi de sfera activităţilor, parcurgînd etapele de lucru şi exersându-şi creativitatea. 

Ceea ce s-a proiectat, a fost parcurs şi acest lucru transmite informaţii despre implicarea copiilor, 

despre interesul acestora şi despre o bună selectare a conţinuturilor. 

Copii au demonstrat că au capacitate de relaţionare şi comunicare cu adultul, înţeleg ceea ce 

se solicită de la ei, utilizează formule de salut, simboluri, pasaje recitative, mesaje, reguli. Pentru 

susţinerea activităţilor, cadrele didactice au creat instrumente proprii, au selectat cele mai potrivite 

materiale, au exersat cu copiii reguli specifice tematicii proiectate. Pe parcursul activităţilor, copiii 

au relaţionat corect demonstrând că au înţeles mesajele şi sarcinile didactice transmise, operând 

corect cu informaţia vizuală pe care o analizează, interpretează şi motivează., utilizează destul de 

bine instrumentele de lucru şi materialele puse la dispoziţie. 

Derularea activităţilor au relevat o bună pregătire a copiilor în ceea ce priveşte adaptarea 

şcolară, dobândirea cunoştinţelor, competenţelor şi responsabilităţilor personale. Activităţile derulate 

au fost participative şi au promovat un nivel al înţelegerii cognitive care să le permită copiilor 

dezvoltarea sub toate aspectele: fizic, mental, relaţional şi de comunicare. 

d) Evaluarea 

Activitatea educativă din grădiniţă este complexă şi solicită forme de monitorizare şi evaluare 

variate, multiple, adaptate la particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. 

Prin forme specifice la nivel preşcolar, au fost utilizate diferite metode care să contribuie la o 

evaluare corectă a stadiului de dezvoltare a preşcolarilor: jocul liber, jocul dirijat, observaţia 

sistematică a copilului, conversaţia, analiza produselor activităţii, analiza progresului de integrare 

socială. în acelaşi timp, au fost folosite, cu bune rezultate, şi discuţiile individuale cu copiii, uneori 

autoevaluarea, aprecierile verbale, încurajările, acordarea de stimulente. 

Au fost utilizate evaluarea iniţială, pentru stabilirea stadiului de dezvoltare, evaluarea 

continuă şi de parcurs, evaluarea de proiect-evaluare stadială la finalul unui proiect tematic şi 

evaluarea la finalul unui semestru. 

Progresul copiilor a fost, în cele mai multe situaţii, monitorizat continuu, rezultatul fiind 
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concretizat în măsuri ameliorative, dacă a fost necesar. în acest sens, au fost utilizate fişele standard, 

Setul de instrumente pentru stimularea , monitorizarea şi aprecierea pregătirii pentru şcoală a 

copilului preşcolar, fişe care au fost ataşate portofoliului personal al cadrelor didactice. 

e) Concluzii 

          La nivelul disciplinei se constată: 

• utilizarea documentele de specialitate în vigoare şi selectarea unităţile de învăţare în 

funcţie de specificul grupelor şi în raport de specificitatea locului; 

• abordarea temelor anuale de studiu prin intermediul proiectelor tematice de maxim 

interes pentru copii; 

• stabilirea obiectivelor lecţiilor, în acord cu tema şi nevoia de cunoaştere a copilului; 

• utilizarea de strategii diverse care să asigure transferul de cunoştinţe, să facă apel la 

învăţarea activă şi interdisciplinară, în sistem integrat; 

• organizarea şi desfăşurarea activităţilor într-un climat afectiv ce favorizează dialogul, 

încurajează manifestările independente, valorifică potenţialul şi disponibilitatea copiilor; 

• utilizarea unei game variate de materiale didactice cu impact direct în procesul de învăţare; 

• exersarea eficientă a competenţelor de comunicare cu preşcolarii; 

• abordarea metodelor şi procedeelor de evaluare în concordanţă cu specificul vârstei şi 

particularităţile individuale; 

• colaborarea cu părinţii, în sensul asigurării continuităţilor educative, din perspectiva pregătirii 

conştiente a copiilor pentru activitatea de tip şcolar; 

• realizarea, în cadrul comisiilor de perfecţionare, a instrumentelor proprii de planificare- proiectare 

care să vină în sprijinul întregului colectiv şi, în mod deosebit, cu adresabilitate directă pentru 

segmentul de cadre didactice debutante; 

• înregistrarea unei frecvenţe bune a copiilor la grupe; 

• preocuparea pentru amenajarea unor spaţii educaţionale corespunzătoare nevoii de dezvoltare a 

copiilor, dotarea cu materiale didactice necesare diferitelor momente din programul zilei; 

• promovarea şi dezvoltarea de proiecte educative, parteneriate, schimburi de experienţă în care sunt 

antrenaţi: cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală; 

Aspecte de îmbunătăţit: 

• stabilirea, în cadrul proiectării didactice, a obiectivelor clare, realiste, măsurabile, în raport de 

posibilităţile copiilor; 

• menţionarea elementelor de tratare diferenţiată dar şi posibilele modalităţi de stimulare a 

creativităţii; 

• respectarea didacticii disciplinelor şi a specificului învăţării la preşcolari; 

• abordarea unui număr mai mare de activităţi integrate, în parcursul unei săptămâni şi utilizarea 

unei game variate de metode participativ-active care să suscite interesul copiilor; 

• parcurgerea ritmică a materiei, stabilirea şi parcurgerea obiectivelor cognitive, atitudinale şi 

comportamentale care corespund standardelor de pregătire pentru etapa şcolară; 

• utilizarea fişelor standard elaborate de M.E.N. şi investigarea stadiului dezvoltării copiilor pe baza 

criteriilor elaborate pe domenii de dezvoltare; 

 

”RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE 

A EDUCATOARELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019” 

 

În anul şcolar  2018-2019 au funcţionat 3 grădiniţe cu 6 grupe de preşcolari din care 2 grupe 

mari, 3 grupe mijlocii şi 1 grupă mică. Componența Comisiei Metodice a educatoarelor  este 

următoarea: 

-Voaideş Kinga Claudia-educatoare  (Nr.1,grupa mica) 

-Pop Rozalia/ Tătar Adriana Elena- educatoare( Nr. 1,grupa mijlocie) 

-Gârbuleţ Marinela -educatoare( Nr. 1, grupa mare) 

-Scripcaru Maria/ Moldovan Elena -educatoare( Nr. 2, grupa mijlocie) 

-Voaideş Minodora-educatoare – responsabil comisie metodica (Nr. 3, grupa mijlocie) 

-Gavrilescu Dorina – educatoare( Nr. 3, grupa mare) 

 

La Şcoala Gimnazială nr. 1.au fost  înscrişi un număr de : 
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-16 preşcolari -7 fete şi 9 băieţi(grupa mică); 

-14 preşcolari –la sf. 13 -6 fete şi 7 băieţi(grupa mijlocie);unul transferat la grupa mica 

-20 preşcolari-la sf. 22 -13 fete şi 9 băieţi (grupa mare);- au mai venit prin transfer 2 copii; 

 

La Şcoala Gimnazială nr. 2.au fost  înscrişi un număr de: 

-21 preşcolari- 13 fete şi 8 băieţi (grupa mijlocie); 

 

La Şcoala Gimnazială nr. 3 au fost înscrişi un număr de: 

-17 preşcolari-la sf.18 -10 fete şi 8 băieţi (grupa mijlocie);-a mai fost înscris un băiat  

-19 preşcolari- la sf. 20-6 fete şi 14 băieţi (grupa mare) ;-a mai fost înscris un băiat 

Numărul total de preșcolari la sfărșitul anului școlar este: 110 

 

 

În anul  școlar 2018-2019,  Comisia Metodică a educatoarelor a desfășurat o activitate 

conform  planului managerial și graficului de activități aprobat în prima şedintă a Comisiei Metodice 

de  la începutul lunii septembrie. În cadrul ședințelor C.M. s-au elaborat planificări anuale pe teme de 

studii , s-au prezentat rezultatele evaluării inițiale,  s-au prezentat referatele planificate și  probele de 

evaluare semestrială şi s-au susţinut lecţii demonstrative cu preşcolarii.          

         Activităţile instructiv-educative s-au desfăşurat conform programelor de educaţie 

timpurie propuse, care se adresează nevoilor multiple ale copiilor şi ţin cont de sănătate, 

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 (planificări săptămânale). 

 

În luna septembrie am participat la Consfătuirea cadrelor didactice unde am primit informații 

cu privire la completarea documentelor școlare, la portofoliul educatoarei, la structura anului școlar  

de la Inspectorul de specialitate și de la responsabilul cercului pedagogic. 

            La cele două întâlniri din  luna septembrie în cadrul ședinței comisiei metodice  am  

purtat discuţii referitoare la : 

a)primirea  copiilor în grădiniţă; raportarea numărului de copii înscrişi, a copiilor nou veniţi şi 

înscrierea lor la conducerea unităţii de către părinţi; 

b) documentele şcolare ce trebuie completate pentru anul şcolar 2018-2019: elaborarea 

proiectării anuale şi semestriale şi  a proiectării  evaluării iniţiale , CV, activităţi extracurriculare, 

şedinţe cu părinţii, consilierea părinţilor etc.; 

c) prezentarea opţionalelor ce vor fi desfăşurate în acest an şcolar şi trimiterea lor spre 

avizare; 

d)prezentarea raportului de activitate pentru anul şcolar 2017-2018; 

e)supunerea spre aprobare a Programului de activitate şi a Planului managerial pentru anul 

şcolar 2018-2019 a comisiei metodice a educatoarelor; 

f)completarea fişei personale a fiecărei educatoare. 

 

În luna octombrie fiecare educatoare și-a prezentat planificarea evaluării inițiale pe cele două 

săptămâni, comportamentele urmărite, rezultatele și centralizatorul evaluării inițiale, precum și  

dificultățile pe care le-a întâmpinat în desfășurarea probelor și testelor de evaluare. 

Responsabila comisiei metodice vizează caietul fiecărei educatoare şi se stabileşte modul de 

realizare a recensământului copiilor cu vârste între 0-6 ani din următoarea lună calendaristică. Se 

completează dosarul comisiei cu parteneriate, proiecte tematice desfăşurate şi planificări 

săptămânale. Responsabila comisiei metodice prezintă referatul ,,Relaţii de parteneriat educative 

între grădiniţă şi familie” 

        Toate grupele grădiniţei ce aparţin  Şcolii Gimnaziale nr. 1, Bicaz-Chei pe 5 octombrie 

2018 au desfăşurat activităţi extracurriculare de ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI . 

În luna noiembrie toate educatoarele din unitate au participat la Cercul pedagogic care s-a 

desfășurat la grădinița Bicaz Chei, de către doamna educatoare Gârbulet Marinela, cu susţinerea unei 
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activităţi  demonstrative, suport teoretic , prezentări ppt , dezbateri  şi  ateliere de lucru. S-a discutat 

aplicarea Noului Curriculum. 

           La cele două întâlniri din  luna noiembrie, în cadrul ședințelor comisiei metodice  am  

purtat discuţii referitoare la : 

a)centralizarea datelor în urma realizării recensământului pe comună; 

b)stabilirea efectivelor de preşcolari (prognoză) pentru anul şcolar 2019-2020; 

c)planificarea activităţilor desfăşurate la nivel preşcolar în săptămâna dedicată Educaţiei 

Globale cu tema :,,Lumea se schimbă, cum rămane cu noi?”, urmate de procese verbale şi poze. 

 

  În luna decembrie d-na educatoare Voaides Minodora (Şcoala Gimnazială nr. 3, Bicaz-Chei)  

a susţinut o activitate demonstrativă, la grupa mijlocie, aparţinând Domeniului Educatie Plastică , 

având ca subiect ,,Bradul de Crăciun”- dactilopictură. În cadrul acestei activități d- na educatoare 

a susținut și un referat cu titlu “ Importanța educației plastice la vârsta preșcolară” . La sfârşitul 

acestei întâlniri s-au purtat şi câteva discuţii referitoare la organizarea activităţii extracurriculare,,În 

aşteptarea lui Moş Crăciun”. 

          În luna ianuarie d-na educatoare Moldovan Elena( Şcoala Gimnazială nr. 2, Bicaz-

Chei) a susţinut o activitate demonstrativă, la grupa mijlocie, având ca subiect: ,,Ursul păcălit de 

vulpe”(DLC-educarea limbajului). Tipul de activitate a fost de predare, iar forma de realizare –

povestirea educatoarei. A prezentat referatul cu titlul:,, Rolul basmelor și poveștilor în formarea și 

informarea preșcolarilor “. La sfârşitul activităţii membrii comisiei au  primit un chestionar. 

Fiecare educatoare întocmeşte un raport de activitate pe semestrul I din acest an şcolar şi îl 

prezintă responsabilului de comisie metodică.  

În luna februarie d- na educatoare Tătar Adriana Elena (Școala Gimnazială nr.1 Bicaz Chei) 

a susținut o activitate demonstrativă, la grupa mijlocie, la activitatea practică aparținând Domeniului 

Om și Societate cu tema:” Mărțișoare decorate gata să fie purtate”( lipire). Tipul de activitate a 

fost de consolidare de priceperi și deprinderi. A prezentat referatul cu tema”Dezvoltarea creativității 

copilului preșcolar prin activitățile artistico- plastice și practice din grădiniță”. La sfârșitul 

acestei întâlniri s- au purtat și căteva discuții referitoare la organizarea activității extracurriculare ”De 

ziua ta, mămico!”, iar responsabilul prezintă metodologia și calendarul înscrierii preșcolarilor la clasa 

pregătitoare. 

În luna martie d- na educatoare Gavrilescu Emilia Dorina ( Școala Gimnazială Nr.3, Bicaz 

Chei), a susținut o activitate demonstrativă la grupa mare, la activitatea de Educație pentru societate 

cu tema ”Bunătatea și răutatea”(convorbire). Tipul de activitate a fost de consolidare.  A prezentat 

referatul cu tema ”Modalități de realizare a activităților de educație pentru societate în grădinița 

de copii”. 

În luna aprilie d- na educatoare Gârbuleț Marinela ( Școala Gimnazială nr. 1 Bicaz Chei) a 

susținut o activitate demonstrativă la grupa mare, la activitate matematică cu tema ”Numărul și cifra 

9”( exerciții cu material individual). Tipul de activitate a fost de predare- învățare. A prezentat 

referatul cu tema ”Jocul didactic în activitățile matematice”. La sfârșitul întâlnirii s- a prezentat 

calendarul înscrierii/ reînscrierii copiilor la grădiniță în anul școlar 2019- 2020. 

În luna mai d- na educatoare Voaideș Kinga Claudia ( Școala Gimnazială nr.1 Bicaz Chei) a 

susținut o activitate demonstrativă la grupa mică , la Cunoașterea mediului , cu tema”În excursie” 

folosind ca mijloc de realizare jocul didactic. Aprezentat referatul cu tema ”Importanța cunoașterii 

mediului înconjurător la vârsta preșcolară”. 

În luna iunie toate educatoarele prezintă fișele pentru aprecierea pregătirii pentru școală a 

preșcolarilor, pe grupe, cu discutarea itemilor ce trebuie atinși în funcție de vârstă. Se prezintă 

situația și mișcarea copiilor din fiecare grădiniță ce aparține Școlii Gimnaziale nr.1, Bicaz Chei și se 

întocmește un proces verbal , în registrele grupei, cu menționarea numărului de preșcolari existenți la 

sfârșitul anului școlar, numărul de absențe pe fiecare semestru și eventualele greșeli apărute în 

catalog. Se discută testele finale cu menționarea concluziilor. Fiecare educatoare prezintă raportul de 

activitate pentru anul școlar 2018-2019. 

Evaluarea finală de la sfărșitul anului școlar a tuturor grupelor de preșcolari a urmărit gradul 

de progres al fiecărui copil și al grupei în ansamblu de la evaluarea inițială și până în prezent. Pe 

lângă funcțiile de măsurare, de diagnosticare și de prognozare, s-a pus accentul pe funcția de reglare 

a demersului didactic. 
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În anul şcolar 2018-2019 s-au desfăşurat următoarele proiecte tematice  conform temelor 

anuale: 

 

 

 

 

Nr.1 

Gr. 

mică 

➢ ,, Eu și lumea mea” 

➢ ,,Surprizele toamnei !” 

➢ ,,In așteptarea Crăciunului!”   

➢ ,,Roata anotimpurilor!” 

➢ ”Prietenii mei, necuvântătoarele” 

➢ ”Roata anotimpurilor” 

➢ ”Mijloace de transport” 

 

Gr. 

mijlocie 

➢ ,Darurile naturii!” 

➢ ,, Toamna darnică!” 

➢  ,,Afost odată!” 

➢ ,,Zâna Iarna!” 

➢ ”Călători și călătorii” 

➢ ”Zâna primăvara!” 

➢ ”Au fost și sunt în jurul nostru!” 

➢ ”Lumea copilăriei”  

Gr. 

mare 

➢ Eu și lumea mea! 

➢ Ce mă înconjoară? 

➢ Noi suntem români! 

➢ Bucurie, dăruire! 

➢ Au fost și sunt în jurul nostru! 

➢ Alai de primăvară! 

➢ Vreau să fiu! 

➢ La drum! 

➢ Vine vara! 

 

Nr.2 

Gr. 

mijlocie 

➢ „Eu  și lumea mea! 

➢ Poveste de toamnă! 

➢ Magia iernii! 

➢ Prieteni necuvântători! 

➢ Adiere de primăvară! 

➢ Vine iepurașul! 

➢ Plecăm în călătorie! 

 

 

Nr.3 

Gr. 

mijlocie 

➢ Eu și lumea mea! 

➢ Zâna Toamna a sosit! 

➢ Iarna – Magie, veselie! 

➢ Iarna a sosit la noi! 

➢ Cartea animalelor 

➢ Zâmbet de primăvară 

➢ O călătorie misterioasă 

➢ În lumea meseriilor 

Gr. 

mare 

➢ „Jurnalul unui pui de om” 

➢ ,, Jurnalul Zânei Toamna” 

➢ „Sărbători la români” 

➢ „Ghidușiile iernii” 

➢ Cartea animalelor 

➢ Emoții și sentimente 

➢ Darurile primăverii 

➢ Noi și universul 

➢ Vine vara! 

 

        

Curriculum la decizia școlii: 
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       Fiecare educatoare a realizat corect planificarea următoarelor opţionale , ce au fost alese 

de părinţi , în anul trecut şcolar: 

 

N

r. 1 

Gr. mică  

Gr. mijlocie 1.”Sunt curat, sănătos, viața știu să o 

păstrez”(DOS) 

Gr. mare 1. ,, Căsuța cu povești”(DLC) 

2. ,,Educație pentru sănătate”(DOS) 

N

r. 2 

Gr. Mijlocie 1. „Lumea poveștilor”(DLC) 

 

N

r.3  

Gr. mijlocie 2.  „Căsuța cu povești”(DLC) 

Gr. mare 1. „Matematică distractivă”(DŞ) 

2. „Lumea poveştilor”(DLC) 

        

      Pe lângă activităţile obligatorii pe domenii experienţiale şi activitatea opţională s-au  

desfăşurat şi activităţi de educaţie rutieră, moral-civică, sanitară, gospodărească şi PSI etc. 

De exemplu : 

Educaţie pentru mediu „Prietenii Naturii îngrijesc   curtea grădiniţei” 

Educaţie rutieră Străzile din jurul grădiniţei-observare 

Educaţie pentru sănătate Aşa da! Aşa nu! 

Joc-exerciţiu despre alimentaţia copilului preşcolar 

Educaţie moral-civică „Prietenul la nevoie se cunoaşte”-dezbatere 

Educaţie pentru sănătate „Castelul vitaminelor” -vizionare dvd 

Educaţie pentru mediu Activitate practico-aplicativă-”Presăm frunze pentru 

ierbarul grupei” 

Educaţie pentru sănătate Activitate practic-gospodărească-„Punem conserve 

pentru iarnă!” 

Educaţie rutieră Vizionare film didactic „Copiii ca pietoni” 

Educaţie moral-civică Şi noi copiii avem drepturi-dezbatere  

Educaţie religioasă Sf. Nicolae-vizionare DVD;Colinde-audiţie 

muzicală 

Educaţie interculturală Tradiţii şi obiceiuri europene de Crăciun-discuţii 

Educaţie multiculturală Dansul copiilor din lumea întragă-prezentare film 

Educaţie pentru mediu SOS, ocrotiţi natura!-machetă 

Educaţie rutieră Semaforul-memorizare 

Educaţie moral-civică Poveşti despre copilărie-desen la alegere etc. 

 

            Educatoarele au realizat mai multe întâlniri cu părinţii prin: 

 

1.Consiliere cu părinţii- pe diferite teme propuse  conform planificării sau situaţiilor ivite la 

grupă. 

De exemplu: 

-Să-i educăm împreună! 

- Rolul şi importanţa colaborării cu familia în educarea copiilor. 

- Programul zilnic al copilului la grădiniţă şi acasă. 

- Cei şapte ani de-acasă - norme de comportare în familie şi la grădiniţă. 

- Copilul meu creşte frumos şi sănătos. 

- Cum să devii un părinte bun/competent? 

- Cât de bine îţi cunoşti copilul? 

- Copiii de ieri, copiii de azi… 

- Să-i  învăţăm să fie generoşi! 

- Relaționarea pozitivă cu copiii 

-Alimentație sănătoasă pentru copii sănătoși 

- Educația în familie 
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- Drepturile și îndatoririle copiilor în familie 

- Cum să devii un părinte bun/ competent?  

- Stop alimentelor procesate 

- Copilul și violența infantilă 

- Probleme dificile- strategii simple 

- Ce fel de părinți suntem? 

-  Cum îmi protejez copilul? 

- Influențe negative ale lunii moderne 

- Fii un model pentru copilul tău 

- Greșeli educative ale părinților 

- Casa dezordonată- Copii mai fericiți 

- L –am prins cu minciuna. Ce fac acum? 

 

2.Şedinţe cu părinţii- urmate de procese verbale ce se regăsesc în registrul  personal al 

fiecărei grupe. Relaţiile educatoare – părinţi sunt foarte bune. Părinţii au devenit tot mai interesaţi de 

progresele copiilor şi de cerinţele grădiniţei. Printre temele abordate se numără: 

• ,,Probleme organizatorice” 

• ,,Recompense pentru copilul dumneavoastră” 

• ,,Educaţia bazată pe inteligenţa emoţională” 

• ,,Relaţiile dintre familie şi comportamentul copilului” 

•  ,,Importanța consilierii părinților” 

• ,,Cum știți să vă recompensați copilul?” 

• ,,Știm să alegem jucăria preferată?” 

• ,,Copilul cartea de vizită a familiei!” 

• ,,Spuneți povești copiilor?” 

• ,,Analiza muncii copiilor în semestrul I” 

• ,,Atitudinea în colectiv a copiilor” 

• ,,Părinţii întreabă- educatoarea răspunde” 

• ,,Educaţia sanitară” 

• ,,La toamnă suntem şcolari” 

•  ,,Forme și metode de socializare a copilului” 

• ,,Familia și grădinița parteneri în educația copilului” 

• ”Formarea personalității copilului preșcolar” 

• ”Evoluția copilului preșcolar” 

• ”Relația educatoare- părinte- copil” 

• ”Timpul liber în familie” 

• ” Rolul grădiniței în formarea preșcolarului” 

• ”Suntem siguri că ne cunoaștem copiii?” 

• ”Să ne recreem împreună” 

 

3. Dezbateri-pe teme ca:,,O zi din viaţa mea!”(dificultăţi de adaptare a copiilor la grădiniţă), 

,,Rolul familiei în educarea copilului”etc. 

4. Lectorate :,,Nu e uşor să fii părinte”, ,,Comunicarea, arta de a fi părinte”etc. 

5. Proiecte educaționale: ”Lumea se schimbă, cum rămâne cu noi?” 

                                           ”1 Decembrie- Ziua Națională a României” 

6.Activităţi realizate împreună cu părinţii (serbări) 

  

 Pe parcursul anului şcolar s-au desfăşurat  activităţi extracurriculare la fiecare grupă de 

grădiniţă, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

Gr. 

mică 

-5 oct – Ziua Educației 

-Frumusețile toamnei 

-Teatru de păpuși 

-În așteptarea lui Moș Crăciun 
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N

r. 1 

- Micul pieton 

-Mărțișoare, mărțișoare 

-Mamă ești pe lume tot ce am mai scump 

-Daruri de Paște 

- Cel mai bun sportiv 

- La revedere, grupă mică! 

 

Gr. 

mijlocie 

-Aniversări 

-Ziua educației: - „Vitamine de la toate” – activitate practică 

-Educație pentru sănătate – „Carnavalul toamnei” – montaj 

literar artistic. 

-Educație ecologica – „Grădinița ca o floare” – plantare flori. 

-Educație socio – culturala – „Stegulețe tricolore” – 

Activitate practica. 

-Educație  religioasa:– Vizita preotului. 

  - Ghetuțele lui Moș Nicolae – activitate 

practica 

-Vine Moș Crăciun – Serbare 

- Educație socio – culturala – Mihai Eminescu – 

„Somnoroase pasarele”. 

-  Educație pentru sănătate – Ne sfătuiește medicul. 

- 

 

Gr. 

mare 

-Coboară toamna 

-Focul- prieten sau dușman 

-1 Decembrie 

-Ghetuța lui Moș Nicolae 

-Iată vine Moș Crăciun! 

-Magazinul literar 

- Fantezii de primăvară 

- Hristos a înviat! 

- S.O.S- Pădurea 

- Rămas bun grădiniță! 

 

 

N

r.2  

 

 

Gr. 

mijlocie 

-Gradinița- noua mea familie 

-Toamna- frumusețe și culoare 

-Din obiceiurile noastre și ale altor popoare 

-1 Decembrie 

-Moș Nicolae și darurile sale 

- Iată, vine Moș Crăcuin! 

- Știm să circulăm corect! 

- E ziua ta, mămico! 

-Hristos a înviat! 

- Bunătățile iepurașului! 

- Să protezăm natura 

- 1 Iunie – Ziua copilului 

- Bucuriile copilăriei 

 

 

 

 

 

N

r.3  

Gr. 

mijlocie 

-Focul – prieten sau dușman?- P.S.I 

- Lumea necuvântătoarelor- Ziua mondială a animalelor 

-  Toamna în sărbătoare! 

- Vine, vine Moș Crăciun! 

- Micii pietoni –ed. Rutieră 

- Stomatologul – prietenul nostru! 

- La mulți ani, mămico dragă! 

- Hristoa a înviat! 
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- Îngrijim și iubim natura 

- Copiii din lumea- ntreagă! 

Gr. 

mare 

-Copii – atenție la foc! 

-  Festivalul Toamnei! 

- Ești ceea ce mănânci! 

- Vine, vine Moș Crăcuin! 

-  Micii pietoni! 

- Stomatologul- prietenul nostru 

- La mulți ani, mămică dragă! 

- Hristos a înviat! 

- Sunt un mic ecologist! 

- Bucuriile copilăriei! 

 

 

 

În urma acestor activităţi s-au realizat procese verbale. 

 Toate grupele au participat la acţiunea de voluntariat organizată la nivelul şcolii de membrii 

SNAC în luna noiembrie din  acest an şcolar.  

          La începutul anului şcolar, educatoarele  şi-au propus spre desfăşurare şi parteneriate 

între familie- gradiniță, școală- gradiniță, gradiniță- biserică, etc. 

       

 Concursuri și simpozioane 

  

 În anul școlar 2018-2019 , educatoarele au participat la câteva concursuri cu 

preșcolarii, după cum urmează: 

e. Ed. Voaideș Kinga Claudia a participat la  

-simpoziona național” Inițiative didactice” 

- simpozion național” Sănătatea – componentă esențială a vieții” 

- concurs interjudețean ”Povestea mărțișorului” 

- concurs interjudețean” Bucuriile primăverii” 

 

f. Ed. Gavrilescu Dorina Emilia a participat la : 

- Simpozion național ” Sănătatea- componentă esențială a vieții” 

 

g. Ed. Voaideș Minodora a participat la:  

- Simpozion național ” Sănătatea- componentă esențială a vieții” 

- Simpozion național ”Paștele- obiceiuri și tradiții” 

- Concurs național ” Formidabilii”( premiul I, premiul al II- lea, premiul al III- lea și 

mențiuni) 

- Concurs interjudețean ”Mărțișorul simbolul primăverii” 

          

h. Ed. Tătaru Adriana Elena a participat la : 

- Simpozion județean ”Autismul la vârsta preșcolară. Strategii de intervenție” 

 

 

Formarea continuă  a cadrelor didactice        

    

      Educatoarele au  participat la  activităţile comisiei  metodice a educatoarelor desfăşurate: 

în  semestrul I ( întâlniri, recensământul copiilor, activităţi demonstrative, referate) şi la cercul 

pedagogic  ce a avut loc la Grădinița Bicaz Chei, iar în semestrul al II- lea (întâlniri, activități 

extracurriculare, activități demonstrative, referate) și la cercul pedagogic ce a avut loc la Grădinița 

Bicazu Ardelean. 

Ed. Voaideș Kingo Claudia a participat la cursul de formare continuă ”Întervenție și metode 

de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare”. 

Ed. Gavrilescu Emilia Dorina  și ed. Voaideș Minodora au participat la cursul de formare 
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continuă ”Managementul performanței în instituții”. 

 

PUNCTE TARI 

• Realizarea  activităţilor propuse în planul managerial 

• Organizarea activităţilor pe o tematică stabilită de cadrele didactice în funcţie de 

necesităţile de formare ale acestora 

• Prezenţa foarte bună la activităţile comisiei metodice 

• Implicarea  cadrelor didactice în activităţile desfăşurate 

• Realizarea  asistenţelor/interasistenţelor  propuse 

• Realizarea unor modele de planificări şi teste de evaluare sumativă 

• Realizarea multor activităţi extracurriculare în care au fost implicaţi şi părinţii 

• Atenţia foarte mare acordată relaţiei cu familia 

 

PUNCTE SLABE 

S-au remediat. 

 

CONCLUZII 

Toate educatoarele au consultat permanent surse de documentare pentru a asigura 

caracterul ştiintific al conţinuturilor şi demersurilor didactice şi bogaţia acestora şi au ordonat 

corespunzător temele, revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei teme în funcţie de 

interesul copiilor. 

 În desfăşurarea activităţilor s-au utilizat metode şi procedee specifice învăţării prin 

cooperare şi s-a  încurajat plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a deveni independent.  

S-au  selectat materiale auxiliare diverse, atent alese, pe care le-am utilizat conform capacităţilor 

de învăţare. 

 

 

 

 
Învăţământul primar 

Priorităţile asumate în anul şcolar 2018-2019 la nivelul disciplinei 

Asigurarea accesului la educaţie 

■ asigurarea accesului egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul învăţământului 

obligatoriu; 

■ menţinerea în sistemul educaţional a copiilor care provin din segmentele sociale 

defavorizate. 

Calitate în educaţie 

■ aplicarea programelor şcolare în vigoare; 

■ utilizarea manualelor şcolare ca instrumente de lucru; 

■ încurajarea inovaţiei didactice; 

■ utilizarea coerentă/eficientă a resurselor educaţionale suport; 

■ dozarea temei pentru acasă; 

Îmbunătăţirea colaborării cu părinţii/comunitatea locală 

■ implicarea familiei/comunităţii locale în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şcolare, 

extraşcolare şi extracurriculare; 

■ consilierea părinţilor privind educaţia copiilor în mediul familial. 
Analiza activităţii de predare - învăţare - evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiectivele specifice 

• cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a 

metodologiilor specifice; 

• cunoaşterea conţinuturilor planurilor-cadru de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor 

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

• asigurarea accesului egal şi universal la servicii educaţionale de calitate; 

• creşterea şanselor de reuşită pentru toţi elevii; 

• încurajarea dezvoltării profesionale iniţiale şi continue a cadrelor didactice. 
b) Proiectarea 

Documentele de planificare şi proiectare didactică ale majorităţii învăţătorilor dovedesc o 

bună cunoaştere a programelor şcolare pentru clasele învăţământului primar, dar şi capacitatea de 

adaptare a conţinuturilor învăţării la specificul claselor de elevi şi la resursele materiale existente în 

şcoli. Ele conţin activităţi de învăţare centrate pe nevoile şi dorinţele elevilor, secvenţe de evaluare şi 

instrumente variate, eşalonate în timp şi derivate din competenţele specifice ale disciplinelor. La 

baza întocmirii unităţilor tematice/de învăţare a stat criteriul definitoriu şi organizaţional vizat de 

programele şcolare, privind formarea şi dezvoltarea competenţelor ca ansambluri integrate de 

cunoştinţe, capacităţi şi abilităţi de aplicare, operare şi transfer al achiziţiilor dobândite. 

Proiectarea activităţilor s-a realizat în concordanţă cu prevederile curricumului naţional 

pentru învăţământul primar, s-au folosit resurse bibliografice oficiale, pedagogice, ştiinţifice, 

metodico-didactice. Au fost respectate, în mare măsură, criteriile psihopedagogice, logica didactică 

şi ştiinţifică a fiecărei discipline de învăţământ. 

c) Predarea-învăţarea 

Strategiile didactice utilizate au pus în evidenţă capacitatea cadrelor didactice asistate de a 

alege şi combina metode, procedee şi mijloace de instruire, de a selecta şi structura conţinutul 

ştiinţific în funcţie de obiectivele propuse, de formele de organizare a activităţilor educaţionale, 

integrate în viziune sistemică, în structuri operaţionale unitare şi coerente, care vizează construirea 

experienţelor de învăţare, formarea de abilităţi, capacităţi şi competenţe de raţionalizare a procesului 

instructiv-educativ. 

Atmosfera de muncă este realizată prin îmbinarea armonioasă a activităţii frontale cu cea pe 

grupe şi individuală, asigurându-se un ritm alert de lucru impulsionat de introducerea jocurilor 

didactice, mai ales la clasele de început. 

Proiectând şi realizând activităţi de predare-învăţare, recapitulare, sistematizare şi consolidare 

bazate pe strategii didactice interactive, cadrele didactice au oferit elevilor multiple ocazii de a se 

implica în procesul propriei formări, de a-şi exprima în mod liber ideile, opiniile şi de a le confrunta 

cu cele ale colegilor, de a-şi dezvolta competenţele de comunicare. S-a evidentiat promovarea 

metodelor interactive care au solicitat mecanismele gândirii, ale inteligentei, ale imaginaţiei şi 

creativitatii. Toate acestea au dus la formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul 

abilităţilor de prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor, la 

formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă, a competenţelor 

comunicaţionale, psihosociale şi la dezvoltarea stimei de sine. 

d) Evaluarea 

La cele mai multe dintre clasele asistate, evaluarea activităţii elevilor a ocupat un loc bine 

definit în fiecare lecţie. Cadrele didactice au avut, în general, o atitudine pozitivă faţă de activităţile 

creative ale elevilor, urmărind progresul individual şi colectiv. Riguroase, bine pregătite, acestea au 

selectat eficient metodele şi tehnicile de evaluare, ceea ce a permis verificarea elevilor, după fiecare 

secvenţă de învăţare. 

În cele mai multe situaţii, evaluarea formativă s-a realizat prin folosirea unor tehnici şi 

instrumente diverse de evaluare care au furnizat informaţii despre modul în care elevii îşi pot 

îmbogăţi învăţarea şi îşi pot dezvolta competenţele specifice: observarea sistematică a 

comportamentului elevilor pe parcursul lecţiilor, verificarea orală curentă, evaluarea scrisă prin fişe 

şi probe scurte, individuale şi în echipă; răspunsurile elevilor au fost apreciate verbal şi corectate prin 

antrenarea întregii clase, solicitându-se argumentarea soluţiilor oferite; au fost utilizate şi modalităţi 

de formare a capacităţii autoevaluative a elevilor: autocontrol, autoapreciere controlată, 

interapreciere. 

Evaluarea, în timpul lecţiilor, este continuă şi stimulează, de multe ori, progresul. Evidenţa 

progresului şcolar se regăseşte în mapele elevilor şi în portofoliile învăţătorilor. Sistemul riguros de 

metode/instrumente de evaluare este evidenţiat de consemnările ritmice din fişele de evaluare 
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longitudinale şi de progres ale fiecărui elev. 

Spre sfârşitul lunii septembrie 2016 au fost administrate testele de evaluare iniţială la limba şi 

literatura română, matematică şi ştiinţe ale naturii. Evaluarea acestora s-a realizat pe baza 

descriptorilor de performanţă. Rezultatele obţinute de elevi au fost analizate şi interpretate în cadrul 

comisiei metodice de specialitate. S-au întocmit situaţiile pe clase, s-au identificat problemele 

specifice, dar nu toate cadrele didactice au realizat planuri individualizate de învăţare. în urma 

verificării documentelor şcolare s-a constatat, cu unele excepţii, preocuparea colegilor noştri pentru 

notarea ritmică a elevilor, aceştia avînd un număr corespunzător de calificative la toate diciplinele. 

Atunci când demersul didactic nu este consistent, nici evaluarea nu este relevantă. 

e) Concluzii 

La nivelul disciplinei se constată: 

• asigurarea condiţiilor optime necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ; 

• cunoaşterea şi respectarea curriculumului de către învăţătorii/institutorii/profesorii pentru 

învăţământ primar; 

• întocmirea documentelor de planificare şi proiectare didactică, în cele mai multe situaţii, în 

concordanţă cu programele şcolare în vigoare; adaptarea acestora la particularităţile intelectuale şi de 

vârstă ale elevilor; 

• preocupare pentru cunoaşterea elevilor şi pentru asigurarea unui climat de muncă susţinută pentru 

învăţare, având în vedere că mulţi dintre aceştia rămân doar cu ceea ce învaţă la şcoală, acasă fiind 

lipsiţi de supraveghere şi ajutor din partea părinţilor; 

• utilizarea unor metode şi procedee didactice, compatibile cu sarcinile de predare propuse, 

facilitând, în cazul majorităţii disciplinelor, implicarea activă a elevilor în procesul de predare- 

învăţare-evaluare; 

• orientarea gândirii elevilor în vederea producerii înţelegerii informaţiei şi aplicării acesteia în 

contexte noi, conferind lecţiilor un caracter practic-aplicativ; 

• utilizarea unui material didactic bogat, diversificat şi atractiv, care să asigure esenţializarea, 

accesibilizarea şi sistematizarea conţinuturilor; 

• realizarea evaluării formative prin folosirea unor tehnici şi instrumente diverse de evaluare care 

pot furniza informaţii despre modul în care elevii îşi pot îmbogăţi învăţarea şi îşi pot dezvolta 

competenţele specifice; 

• atitudinea corespunzătoare faţă de învăţătură, a celor mai mulţi dintre elevii asistaţi; nivelul lor de 

pregătire este conform vârstei şi cerinţelor programelor şcolare; 

• asigurarea feed-back-ului în procesul de învăţare; 

• creşterea preocupării învăţătorilor pentru derularea de parteneriate educaţionale; 

• aspectul plăcut al sălilor de clasă(mobilier, mijloace audio-vizuale moderne, folosite pe parcursul 

activităţilor asistate, lucrări ale copiilor, fotografii ale acestora la diferite activităţi şcolare şi 

extraşcolare, planşe didactice, etc.), cât şi ţinuta igienico-sanitară corespunzătoare a elevilor claselor 

ciclului primar. 

Aspecte de îmbunătăţit: 

• redactarea personalizată a documentelor de planificare/proiectare didactică şi adaptarea lor la 

particularităţile intelectuale şi de vârstă ale elevilor; 

• introducerea, la toate clasele, în proiectarea didactică, a elementelor de tratare diferenţiată a 

elevilor cu dificultăţi de învăţare sau cerinţe speciale; 

• reducerea numărului de obiective operaţionale şi activităţi de învăţare propuse a se realiza pe 

parcursul unei ore de curs; să se urmărească diversitatea şi calitatea, nu cantitatea!; 

• realizarea competenţelor stabilite în unităţile tematice să vizeze principiile unei libertăţi în joc şi 

activitate, solicitând mai multe materiale intuitive din mediul de viată al elevilor; 

• implicarea elevilor în actul evaluării prin promovarea autoevaluării şi a evaluării reciproce; 

formularea unor criterii clare în vederea realizării unei evaluări obiective; 

• teme diferenţiate, în funcţie de capacităţile intelectuale ale elevilor; 

 
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN COMISIA METODICĂ A 

ÎNVĂȚĂTORILOR DE LA ȘCOALA NR. 1      

ANUL ȘCOLAR 2018/2019   
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        În anul şcolar 2018-2019, Comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus obiective 

vizând: 

 

1. Optimizarea conducerii operaţionale la nivelul  Comisiei metodice a învăţătorilor 

 

2. Centrarea curriculum-ului pe formarea de competenţe cheie şi personalizarea ofertei 

curriculare în acord cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor 

3. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale 

 

4. Cultivarea respectului pentru performanţa înaltă şi excelenţă 

5. Asigurarea unei oferte educaţionale individualizate bazată pe egalitate şi echitate  

 

6. Creşterea importanţei activităţilor educative şi extraşcolare în vederea formării 

armonioase a personalităţii elevilor 

7. Evaluarea periodică a personalului didactic, conform fişelor de evaluare, în vederea 

obţinerii calificativului anual  și activități de formare continuă 

 

 

1. Optimizarea conducerii operaţionale la nivelul  Comisiei metodice a învăţătorilor 

 

În anul școlar 2018-2019, Comisia metodică a învăţătorilor este constituită din cinci cadre 

didactice titulare, gradul I: Husariu Elena- reponsabil Comisie metodică, Dandu Cristina, Cioloca 

Emilia, Tataru Georgeta, Găină Mariana. 

Conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă 

sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii 

în învăţământ. 

Pentru a cunoaște necesitațile, prioritățile și viziunea cadrelor didactice din cadrul comisiei, s-

au aplicat chestionare membrilor acesteia la începutul anului școlar. Pe baza rezultatelor înregistrate 

s-a realizat Planul managerial și Planul de activități pentru anul școlar 2018-2019. 

   

2. Centrarea curriculum-ului pe formarea de competenţe cheie şi personalizarea 

ofertei curriculare în acord cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor 

 

Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu programa școlară pe toate 

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

sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

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

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

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

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

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

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

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

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

concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul 

comisiei. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  privind 

demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi 

pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

  Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit  să realizeze la parametri optimi, cât 

mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment. 

 

3. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale 
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În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi-învăţător, fiecare dintre noi am 

selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii.  În activitatea de formare şi educare au 

fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-se în: 

                - activităţi de formare 

                - de informare  

                - experimentare  

                - interpretare 

                - aplicare în diverse situaţii 

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi 

alternative. 

     În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau 

lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de 

învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor 

acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 

     De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai 

largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. 

Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, 

limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.  

Formarea  deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode şi procedee care să 

contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru, 

accentuându-se metoda experimentului cu precădere la clasa a IV-a . 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi 

apelând la strategii de evaluare alternativă. 

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru 

unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, 

stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a concluziilor  în 

urma analizei acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii 

şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.  

Fiecare cadru didactic a aplicat probe de evaluare inițiale, de progres și finale, rezultatele 

fiind discutate, prezentate atât în cadrul colectivelor de elevi, părinților cât și în cadrul comisiei 

metodice. Deasemeni s-au stabilit măsurile care se impun pentru remediere și progres dar și pentru 

dezvoltarea achizițiilor. 

 

4. Cultivarea respectului pentru performanţa înaltă şi excelenţă 

           Problematica specifică claselor I - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de la 

aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a  elevilor din 

diverse puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient 

la nivelul fiecărui colectiv. 

Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi 

de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat 

curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea 

conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii 

concrete, astfel încât fiecare elev să evolueze în funcție de  ritmul său propriu de învăţare. 

           Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat 

spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, 

formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform 

particularităţilor de vârstă şi individuale . 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am 

consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor 

directe sau a experienţei de viaţă personală. 

   Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de 

învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei directe, 

fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual. 
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   În acest fel, elevii claselor CP si I-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare 

formative însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 

    Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul 

de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, 

estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform 

particularităţilor de vârstă şi individuale . 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat 

deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau 

a experienţei de viaţă personală. 

   Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de 

învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei directe, 

fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual. 

   În acest fel, elevii claselor CP si I-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare 

formative însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 

     În acest semestru Cioloca Emilia și Husariu Elena au participat la Concursul Național  

Comper la secțiunile Matematică și Limbă și comunicare, etapa  I. Enumerăm câteva din cele mai 

bune rezultate: 

CLASA A IV-A 

A. LIMBA  ROMÂNĂ: 

• 90 puncte, 3 elevi; 

• 85 puncte, 3 elevi; 

• 75 puncte, 1 elev; 

• 70 puncte, 4 elevi. 

 

 

B. MATEMATICĂ: 

• 90 puncte, 4 elevi; 

• 85 puncte, 1 elev; 

• 80 puncte, 2 elevi; 

• 75 puncte, 2 elevi 

• 70 puncte, 3 elevi. 
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Deasemeni clasele a III-a și a IV-a, au participat la Olimpiada de științe socio-umane, 

disciplina Educație civică. S-a calificat pentru etapa județeană echipa formată din: Boeriu Diana, clasa a 

IV-a și Oniga Ioana, clasa a III-a (95 puncte). Rezultate foarte bune au obținut și la etapa județeană, 

clasându-se pe locul al  II-lea (9,60 puncte).  

Elevii clasei a IV-a au format o trupă de teatru- ,, Năzdrăvanii”, participând la concursul județean 

Modus Vivendi, unde au reușit să obțină premiul pentru cea mai bună dicție cu prima lor reprezentație 

înregistrată, secțiunea online. 

Elevii clasei a II-a au participat la numeroase concursuri sub îndrumarea d-nei învățătoare 

Cioloca Emilia, rezultatele fiind următoarele: 

• Concursul Lumina Math, Oniga Diana, mențiune; 

• Planeta pământ- casa tuturor: 

- Locul I, faza județeană, Țepeș Nica Ovidiu; 

- Locul III, faza județeană, Catrinoi Andreea; 

- Locul I, faza națională, Catrinoi Andreea; 

- Locul III, faza națională, Țepeș Nica Ovidiu; 

• Lumea văzută prin ochi de copil- concurs interjudețean: 

- Locul I, Barb Ghenci Daria; 

- Mențiune, Argintariu Flaviana; 

Clasa pregătitoare, îndrumată de către d-na învățătoare Dandu Cristina a obținut următoarele 

rezultate la concursuri: 

• Concurs județean  Vreau să fiu cercetător: 

  -  premiul I – Oniga Delia și Petroaea Petronela 

  - premiul II – Panțîr Rareș 

• Concurs Național  Gazeta Matematică junior 

      -  premiul I – Oniga Delia 

                          -  premiul II – Moldovan Rebeca 

      -  premiul III – Dandu Tudor și  Bucur Andreea 

                       

5. Asigurarea unei oferte educaţionale individualizate bazată pe egalitate şi echitate  

 

     Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii dar şi a 

celor de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice 

neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative  a fost implicată familia, ţinându-se 

cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni 

de gospodărire sau autofinanţare .  

Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să îi menținem impicați, aproape de 

școală. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au reliefat 

faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului de elevi. 

 

6. Creşterea importanţei activităţilor educative şi extraşcolare în vederea formării 

armonioase a personalităţii elevilor 

 

Fiecare cadru didactic a desfășurat activități specifice în 5 octombrie, Ziua Educației.  

În noiembrie am participat la   activitatea în cadrul Cercului Pedagogic,  la Liceul Tehnologic 

Dămuc. 

Pe parcursul anului școlar cadrele didactice din învățământul  primar au desfăşurat şi s-au 

implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare dar și interdisciplinare, integrate: 

1. 5 octombrie- Ziua Educației –Cioloca Emilia, Husariu Elena, Dandu Cristina, Tataru 

Georgeta, Găină Mariana; 

2. Săptămîna Educației Globale, tema ,, Lumea în care trăim’’- toate cadrele didactice; 

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

4. Serbare de Crăciun   - toate cadrele didactice; 

5.  Mihai Eminescu- poetul nepereche -șezătoare literară- Dandu Cristina, Husariu Elena; 

6. 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române, toate cadrele didactice; 

7. Activitate de voluntariat/ donații- ,, Cutiuța viselor împlinite’’- toate cadrele 

didactice; 

8. Parteneriatul educational cu Poliția comunei : „ Stop, viața are prioritate!”, Cioloca 

Emilia, Husariu Elena. 

9. Atelierul de teatru-  clasa a IV-a, înv. Husariu Elena 

10. 8 Martie- toate cadrele didactice 

11. 15.04 -19. 04. 2019- Săptămâna Școala altfel- Să știi mai multe să fii mai bun- toate 

cadrele didactice; 
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12. Rămas bun, clasa pregătitoare - serbare sfârșit de an școlar, înv. Dandu Cristina 

 

 

7. Evaluarea periodică a personalului didactic, conform fişelor de evaluare, în vederea 

obţinerii calificativului anual dar și activități de formare continuă. 

 

Activitățile demonstrative realizate de către cadrele didactice, referatele susținute, au constituit 

un prilej de a învăța unii de la ceilalți, știut fiind că fiecare are un stil caracteristic, o preferință pentru o 

anumită disciplină.  

În semestrul I  s-au realizat următoarele activități: 

1. Participarea la   activitatea în cadrul Cercului Pedagogic, Liceul Tehnologic Dămuc - 

toate cadrele didactice; 

2. Probleme cu cele patru operații, lecție susținută de către prof. înv. primar Husariu 

Elena, clasa a IV- a; 

3. Prezentarea referatului: Stiluri de învățare, propunător  înv., Husariu Elena, clasa a IV-a. 

În sem. al II-lea învățătoarele școlii au susținut câte o lecție deschisă în cadrul Cercului 

pedagogic care a avut loc la Școala Gimnazială Nr.1 Bicaz Chei: 

- CP- înv. Dandu Cristina, activitate integrată (CLR, DP, MEM, AVAP), subiectul 

Primăvara; 

- Clasa I- înv. Găină Mariana, discipina Comunicare în limba română, subiectul Fata babei 

și fata moșneagului; 

- Clasa a II-a- înv. Cioloca Emilia, disciplina Comunicare în limba română; 

- Clasa a III-a- înv. Tătaru Georgeta, activitate integrată proiectului Școala mea verde, 

tema Pomișorul meu; 

- Clasa a IV-a- înv. Husariu Elena, disciplina Matematică, subiectul Fracții. 

         Tot în cadrul activității, înv. Husariu Elena a realizat și a prezentat materialul cu titlul 

Stimularea motivației pentru învățare prin activități educative formale și nonformale, în care au fost 

prezentate și exemple de bună practică din activitatea școlară a fiecărui învățător. 

Formarea continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării 

obiective, dar şi subiective. D-na înv. Dandu Cristina, d-na Husariu Elena au participat la Simpozionul 

Național Cei 7 ani de-acasă. 

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind 

eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

     Referitor la parcurgerea materiei, având în vedere zilele libere, apărute pe parcursul anului 

școlar, fiecare cadru didactic a comunicat responsabilului Comisiei metodice a învățătorilor, că în 

momentul întocmirii raportului,  este la zi cu materia. 
 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN COMISIA METODICĂ A 

ÎNVĂȚĂTORILOR DE LA ȘCOALA NR. 2 SI NR. 3      

ANUL ȘCOLAR 2018/2019   

In anul scolar 2018-2019 membrii Comisiei metodice a invatatorilor de la Scoala Gimnaziala nr 2 

si Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei sunt: 

Cofaru Tatiana  - clasa a II-a – Scoala Gimnaziala nr 2 Bicaz Chei 

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

Dandu Virginia - Clasa  Pregatitoare – Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei 

Florea Aurica – Clasa  I– Scoala Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei  

Catrinoi Lenuta - clasa aIIIa – Sc Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei 

      Bucur Alina  – clasa a IV a – Sc Gimnaziala nr 3 Bicaz Chei  

1.Curriculum 

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 inspectorilor de specialitate. 

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

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

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

discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe 

obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor 

de învăţare şi adaptare. 
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2. Curriculum la decizia scolii 

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

elevilor, acestia optand pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor.     

 Invatatoarele si-au ales disciplinele optionale in functie de propunerea parintilor, dar si de 

necesesitatile copiilor si au respectat planificarea calendaristica. 

Astfel, CDS sunt urmatoarele: 

Mate plus – Cofaru Tatiana 

3. Activitaţi curriculare, extracurriculare şi extraşcolare 

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

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

dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor 

interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

 Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:  Ziua 

Educatiei, Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului,  naşterea marelui poet Mihai Eminescu, 

Unirea Principatelor Române, :  Ziua mamei- 8 Martie, Ziua Europei-9 Mai, Ziua copilului- 1 

iunie,drumetii in imprejurimi. 

 Excursii – Clasele a II-a si a IV-a Scoala nr 2- excursie de o zi la Suceava, iar clasele a III-a si a 

IV-a Ivanes excursie de doua zile la Sibiu. 

 Fiecare clasa si-a organizat activitatile in maniera proprie.  

Clasele au participat la concursul scolar COMPER, atat la LRO cat si la Matematica, elevii 

obtinand rezultate bune si foarte bune. 

- « Si eu pot fi bun la mate« - etapa locala – Martie 2019 la Tasca- elevi ai claselor a IV-a 

-Concursul Cangurul povestilor – 10 mai 2019 un de doua eleve au obtinut calificativul Excelent 

iar 5 elevi calificativul Foarte bine. 

-Concursul national de creatie artistica ,, Zambet de copil in zbor de fluturi” Editia a III-a Arad 

2019(inca nu s-au primit rezultatele) 

 

4. Evaluarea rezultatelor şcolare 

Evidenţiem consecvenţa invatatorilor 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. 

 

5. Formarea profesională continuă 

In acest semestru am participat la urmatoarele cursuri organizate de CCd Neamt: 

In luna februarie: 

- ,, Leadership si management institutional” -22 credite (Dandu Angela) 

- Educatia emotionala si noile abordari ale acesteia – 24 ore 

- Activitatile educative extrascolare – 24 ore 

In luna mai:  

-oportunitati egale in educatie prin valorizarea instruirii diferentiate – 21 credite ( Dandu Angela 

si Cofaru Tatiana) 

        Activitatea comisiei metodice a invatatorilor s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut 

şi aprobat în cadrul   comisiei metodice si a planificarii activitatilor. 

 Semestrul I: 

În luna septembrie s-au desfăşurat întâlniri ale învăţătoarelor unde s-a discutat despre întocmirea 

planificărilor calendaristice şi pe unităţi de invatare, precum si activitatile ce la vom desfasura in cadrul 

Comisiei. 

    În octombrie 2017 ,in cadrul intalnirii metodice s-a completat un chestionar apoi s-au purtat 

discutii referitoare la testele de evaluare initiala, precum si noutatile prezentate de domnul inspector 

Dimon in cadrul Consfatuirii din 04.10. 2019. 

Tot in luna octombrie doamna invatatoare Danndu Virginia a sustinut lectie demonstrativa la 

disciplina Comunicare in limba romana. Lectia a avut ca tema „ Fata babei si fata mosneagului” o lectie 

integrata de consolidare de cunostinte. Tema referatului a fost „Valentele formative ale lecturii 

individuale la scolarul mic”. 

 În luna noiembrie pe data de 21,  Cercul pedagogic nr.23 s-a desfăşurat la Liceul 

Tehnologic Damuc . Tema cercului a fost « Exemple de bune practici in aplicarea strategiilor de 

predare-invatare-evaluare « . Doamnele invatatoare au pregatit un proiect tematic interdisciplinar 

intitulat „100 de ani de la Marea Unire – suntem mandri ca suntem romani”, in care elevii au prezentat 

poezii, cantece, scenete, dansuri. 

Tot in cadrul acestei intalniri s-au dezbatut Programele scolare in vigoare pentru invatamantul 

primar. 
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    In acest semestru toate doamnele invatatoare au participat la CONCURSULUI NAȚIONAL 

DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER cel mai mare 

concurs școlar fără taxă de participare, destinat elevilor din clasa pregătitoare – clasele i-viii! 

Etapa I: 18 ianuarie 2019  Limba si literatura romana si 28 ianuarie Matematica. 

La fiecare clasa au existat elevi care au obtinut punctaje foarte bune, 90 - 100 puncte. 

În luna ianuarie 2019, discuţiile membrilor comisiei învăţătorilor au fost legate şi de programele 

de recuperare şi progres cu elevii, analiza problemelor ce apar în cadrul relaţiei şcoală-părinţi şi găsirea 

de soluţii eficiente, dar şi cum motivăm elevul spre o învăţare conştientă.  

Semestrul al II-lea: 

 

În luna februarie s-au desfăşurat întâlniri ale învăţătoarelor unde s-a discutat despre  activitatile 

ce la vom desfasura in cadrul Comisiei in semestrul al II-lea. Tot in aceasta luna, d-na inv Cofaru 

Tatiana a sustinut lectie demonstrativa la clasa aII-a, la disciplina Matematica avand ca tema Inmultirea 

si impartirea nr naturale. Referatul prezentat a avut ca tema Stilurile de invatare. 

În luna martie 2019, d-na învăţătoare Bucur Alina a sustinut lectie demonstrativa la clasa aIV-a, 

la disciplina Istorie avand ca tema Conducatori, eroi, evenimente, apoi a prezentat un referat intitulat 

Caracterul practic aplicativ al matematicii in clasele I-IV.  

Tot in aceasta luna,  Cercul pedagogic nr.23 s-a desfăşurat la Scoala Gimnaziala nr 1 Bicaz Chei. 

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

PREDARE-INVATARE-EVALUARE « . S-au tinut lectii demonstrative la clase, iar activitate au participat 

toate doamnele invatatoare. 

In luna aprilie, in cadrul intalnirii membrilor CM s-a discutal Metodologia EN 2,4,6 precum si 

calendarul probelor. D-na invatatoare Dandu Angela a sustinut lectie demonstrativa la clasa aIV-a, la 

disciplina Limba si literatura romana avand ca tema Partile principale de propozitie – Subiectul si 

predicatul. Referatul prezentat s-a intitulat  Rolul si locul disciplinei Limba si literatura romana in 

contextul educatiei estetice. Tot in aceasta luna in perioada 15-19 aprilie a fost saptamana Scoala altfel- 

Sa stii mai multe, sa fii mai bun. 

În luna mai 2019, d-na învăţătoare Catrinoi Lenuta a sustinut lectie demonstrativa la clasa aIII-a, 

la disciplina Matematica avand ca tema Unitati de masura. Referatul prezentat a avut ca tema Evaluarea 

in invatamantul primar.   In cadrul acestei intalniri s-a facut o analiza a activitatilor din saptamana 

Scoala altfel- Sa stii mai multe, sa fii mai bun. Obiectivele urmarite au fost atinse iar elevii au participat 

cu entuziasm. 

În luna iunie 2019, d-na învăţătoare Florea Aurica  a sustinut lectie demonstrativa la clasa aIV-a, 

la disciplina Limba si literatura romana avand ca tema poezia Somnoroase pasarele, de M Eminescu. 

Referatul prezentat s-a intitulat  Jocul didactic si stimularea creativitatii. In cadrul acestei intalniri s-au 

discutat rezultatele EN 2 si 4, puncte tari/ Puncte slabe. 

Tot în această lună, discuţiile membrilor comisiei învăţătorilor au fost legate şi de testele de 

evaluare finala si situatia la invatatura la sfarsitul anului scolar. 

Situatia scolara a elevilor pe clase: 

- Clasa a II-a , Scoala nr 2 – 16 elevi, promovati 14. Doi elevi au ramas cu situatia scolara 

neincheiata, din cauza absentelor. 

- Clasa a III-a , Scoala nr 2 – 11 elevi, promovati toti 

- Clasa Pregatitoare –scoala 3 – 20 elevi inscrisi, ramasi 19, un elev fiind transferat 

- Clasa I-, Scoala nr 3- 15 elevi, promovati toti 

- Clasa a III-a , Scoala nr 3 – 14 elevi, promovati toti 

- Clasa a IV-a , Scoala nr 3 – 15 elevi, promovati toti 

Menţionez faptul că, în cadrul şcolii noastre, activitatile s-au desfăşurat conform graficului 

stabilit, s-a dezbătut tematica stabilită, s-a pus accent pe eficientizarea demersului didactic. 

 

Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Limbă şi comunicare 

Priorităţile asumate pentru anul şcolar 2018-2019 au inclus, pe de o parte, asigurarea şi 

dezvoltarea resurselor umane, asigurarea resurselor materiale şi informaţionale, iar pe de altă parte, 

proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracuriculare şi stimularea performanţei. Aşadar, 

priorităţile au fost orientate spre: 

- asigurarea resurselor umane, materiale şi informaţionale pentru toate unităţile şcolare de 

învăţământ preuniversitar nemţean; 

- stimularea progresului şcolar; 

- asigurarea acestuia în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

- atingerea de către elevi a standardelor de performantă şcolară; 

- evaluarea conţinutului managementului educaţional; 

- eficientizarea activităţii de perfecţionare şi formare continuă; 

- optimizarea competenţelor personalului didactic (formarea continuă, perfecţionarea ştiinţifică şi 
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metodică prin activităţi de formare continuă şi proiecte educaţionale diverse); 

- pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinei limba şi literatura română 

(concursuri şi olimpiade); 

- pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare specifice disciplinelor limba latină şi limba 

greacă veche (concursuri şi olimpiade); 

- promovarea unor acţiuni de creaţie literară şi cu caracter extracurricular (concursuri de creaţie 

literară, reviste şcolare, eseuri, festivaluri de poezie, sesiuni de comunicări ale elevilor, concursuri 

epistolare etc.). 

Analiza activităţii de predare - învăţare - evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiectivele au antrenat următoarele conţinuturi 

Principalele acţiuni întreprinse în vederea eficientizării actului de predare-învăţare- evaluare la limba şi 

literatura română şi limbi clasice, în anul şcolar trecut s-au concretizat în: 

- consilierea cadrelor didactice privind realizarea planificărilor calendaristice, proiectarea 

unităţilor de învăţare, a documentelor de curriculum şi a portofoliului personal al profesorului de limba 

şi literatura română şi limbi clasice; 

- proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii metodice la nivel de 

comisii/catedre şi cercuri pedagogice; 

- redimensionarea relaţiei profesor-elev-familie; 

- formarea unei atitudini pozitive si a unui climat de colaborare intre parteneri la actul de 

predare-învăţare-evaluare; 

- organizarea şi desfăşurarea unor sesiuni de formare continuă a profesorilor pentru stimularea 

activităţii de învăţare a elevilor; 

-  integrarea în lecţie a strategiilor de tip activ-participativ şi de evaluare interactivă; 

-  formarea unei atitudini corespunzătoare pentru activitatea de învăţare; 

- cunoaşterea aprofundată şi, implicit, aplicarea corespunzătoare a regulamentelor pentru: 

olimpiadele şi concursurile şcolare, examenul naţional de bacalaureat, evaluarea naţională a 

absolvenţiolor clasei a VIII-a, evaluarea elevilor din clasa a VI-a, alte concursuri şi competiţii; 

b) Proiectarea, predarea-învăţarea şi evaluarea au evidenţiat interesul profesorilor de limba şi 

literatura română şi limbi clasice pentru acţiuni care vizau: 

- formarea, exersarea şi evaluarea corectă a competenţelor de comunicare în limba română ale 

elevilor; 

- valorificarea, în lecţii, a modelul comunicativ-funcţional; 

- utilizarea cu maximum de eficienţă a spaţiului temporal al lecţiei; 

- cultivarea continuă a capacităţii de lectură a elevilor; 

- oferirea de exemple adecvate, stimulative în vederea educării gustului pentru lectură; 

- configurarea unor secvenţe de învăţare prin care să îi atragă pe elevi pentru studiul limbii şi 

literaturii române; 

- volumul de cunoştinţe transmis este conform cu planificările calendaristice şi în mare parte 

riguros, din punct de vedere ştiinţific; 

- ieşirea din tiparele clasice ale lecţiei prin abordarea unor metode adecvate de comunicare; 

- realizarea unor demersuri didactice situate sub semnul eficienţei, atât din perspectivă acţională, 

cât şi evaluativă; 

- organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare; 

- inducerea la elevi a unui suflu adecvat participării la activitatea competiţională; 

- marcarea unor evenimente culturale, literare şi istorice prin activităţi specifice (serbări, 

programe artistice, proiecte culturale, mese rotude, simpozioane, prezentări diverse etc.); 

Cu toate acestea, se perpetuează, de la an la an, practici care afectează calitatea actului predării şi, 

implicit, al învăţării: 

- recurgerea exclusivă la manual în detrimentul unor resurse informaţionale uşor de accesat; 

- concretizarea demersurilor didactice prin exacerbarea metodei conversaţiei (întrebare- răspuns); 

- utilizarea, mai ales în orele de limba română, a unor tipuri de exerciţii care nu antrenează, în 

rezolvare, creativitatea elevilor; 

- utilizarea inconsecventă şi neconvingătoare a tehnicilor complementare de evaluare. 

Majoritatea elevilor sunt interesaţi de participarea la activităţi extracurriculare. în tot mai multe 

unităţi şcolare, activitatea extracurriculară pe componenta limba şi literatura română este promovată cu 

responsabilitate şi în mod eficient. 

De asemenea, apreciem şi implicarea profesorilor în realizarea unor spectacole prilejuite de 

sărbătorile naţionale şi de sărbătorile de iarnă 2018-2019. 

 

RAPORT privind activitatea desfășurată în Comisia metodică “Limbă și comunicare” 

în anul școlar 2018-2019 

 

Comisia metodică ”Limbă și comunicare „ are în componență disciplinele LRO , LAT , LEN și 

LFR și următoarele cadre didactice 
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• Marin Cristina – LRO- gr I 

• Dandu Boeriu Maria – LRO- gr II 

• Curcă Adriana – LRO- DEF 

• Boroeanu Andreea – LEN –DEF 

• Țifrea Elena-LEN-DEB 

• Catrinoi Elena –LFR-DEF 

     La începutul anului școlar membrii CM au discutat asupra programelor școlare , planificărilor 

calendaristice anuale și semenstriale și nu în ultimul rând , au alcătuit planuri remediale în urma 

administrării planuri remediale în urma administrării testelor predicative și a cercetării acestora. 

Rezultatele se regăsesc la dosarul CM. 

• Activitățile s-au desfășurat conform planificării , ținându-se cont laolaltă și de 

disponibilitatea cadrului didactic , proiectele didactice , materialele auxiliare se regăsesc la dosar . Astfel 

, în luna noiembrie,respectiv pe 15 XI și 20 XI 2018 s-au desfășurat activitățile de cere pentru Sem I la 

disciplinele LRO , cl a V-a , prof Marin Cristina  și referatul prof Boeriu Maria , și LFR – prof Elena 

Catrinoi , cl VII A . Celelalte activități s-au desfășurat astfel : 26.03.2019 – St.Patrick,s Doy – LEN cl a 

VII-a Școala Gimnazială Nr. 2 –prof Andreea Boroeanu. În data de 22.05.2019 , prof Elena Țifrea 

susține activitatea cu titlul ” Adjectives of opinion( Antonyms ) ” – la clasa a V-a de la Șc Gimanzială 

Nr.1 Bicaz Chei . Ultima activitate a fost susținută de prof. Adriana Curcă în data de 4.06.2019 , la clasa 

a V-a , Șc. Gimnazială Nr.3 cu tematica următoare : ” Textul narativ nonliterar. Prietenia dintre Mihai 

Eminescu și Ion Creangă ” . Un alt aspect îmbucurător al CM a fost parcurgerea materiei conform 

planificării și notarea ritmică a elevilor. Aspectul aferent Ev. N . VI, VIII, 2019.dar și simulărilor Ev. N . 

a fost bine gestionat , elevii trecând bine aceste testări și Ev. N. , în funcție de concentrarea fiecăruia și 

de propria străduință. Profesorii implicați au susținut ore de pregătire suplimentară care au constituit un 

real ajutor pentru elevi. Îmbucurător este faptul că în urma participării elevilor V-VIII la OLR și 

Olimpiada de lingvistică – etapa județeană s-au obținut mențiuni ,după cum urmează :  

• Pop Bianca Elena – cl a VII-a A-OLR , mențiune Șc . Nr.1  

• Boeriu Sandra Cristina – OLR+ Ol. De lingivistică – 2 mențiuni  

• Voaideș Negustor Robert , cl VII A ,Șc Nr.1 – Olimpiada de lingvistică-mențiune ( etapa 

județeană ) . 

Materialele sunt anexate la dosarul CM. 

 

Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Om şi societate 

ISTORIE 
Priorităţile asumate în anul şcolar 2018-2019 la nivelul disciplinei 

             Realizarea activităţii de monitorizare, indrumare şi control în vederea acoperirii 

tuturor demersurilor educaţionale pe care le implică predarea-învăţarea-evaluarea la disciplina istorie: 

- Planificarea, proiectarea, organizarea, desfăşurarea, evaluarea, autoevaluarea. 

Aceste priorităţi vizează aspecte majore ale activităţii de proiectare, organizare, desfăşurare 

şi evaluare a demersului didactic a activităţii instructiv-educative, în general şi a demersului didactic, în 

special și  presupun: 

-perfecţionarea pregătirii imediate pentru lecţie a profesorilor prin consultarea temeinică a 

literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor; 

- implementarea noilor programe de gimnaziu (activităţi specifice); 

- pregătirea adecvată a resurselor materiale şi informaţionale: hărţi, planşe, fişe de lucru, 

portofolii; 

- modernizarea, diversificarea şi diferenţierea componentelor metodice ale lecţiei; 

- implicarea profesorilor de specialitate în activităţile extracurriculare specifice; 

- operarea corectă cu conţinuturile ştiinţifice ale lecţiei; 

- asigurarea condiţiilor de calitate şi eficienţă ale demersului didactic; 

- structurarea logică, corelaţiile intra-, inter- şi transdisciplinare; 

- eficientizarea pregătirii imediate pentru; 

- consultarea temeinică a literaturii de specialitate, a programelor şi manualelor; 

- pregătirea materialului didactic: volume, planşe, fişe de lucru, portofolii etc. 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiectivele specifice Proiectare 

- Monitorizarea activităţii de elaborare a planificărilor anuale şi semestriale şi a 

proiectărilor didactice, la nivelul cerinţelor noii metodologii de proiectare didactică. 

Predarea - învăţarea 

- Realizarea predării conţinutului ştiinţific conform programelor la disciplina istorie. 

- Realizarea acţiunilor extraşcolare specifice disciplinei. 

- Încurajarea iniţiativelor profesorilor de istorie de a cerceta istoria locală împreună cu 

elevii şi de a publica studii specifice. 

Evaluarea 
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- Asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor corespunzător standardelor educaţionale 

actuale. 

- Stimularea performanţei şi progresului şcolar prin încurajarea participării elevilor la 

concursuri şi olimpiade şcolare. 

- Iniţierea, organizarea şi monitorizarea activităţilor de formare continuă a profesorilor de 

istorie (simpozioane, conferinţe, seminarii, întâlniri de lucru metodice). 

- Susţinerea iniţiativelor şi implicarea activă în organizarea de concursuri pe teme istorice, 

şcoli de vară, excursii de studiu, vizite la muzee şi a altor activităţi care permit educarea elevilor în afara 

sălii de curs. 
 

SOCIO-UMANE 
Priorităţi asumate 

- asigurarea resurselor umane, materiale şi curriculare, cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor 

programelor şcolare, a metodologiilor şi reglementărilor în domeniu; 

- realizarea predării-învăţării-evaluării conform standardelor de competenţă la fiecare 

disciplină; 

- monitorizarea nivelului atingerii de către elevi a competenţelor şi standardelor specifice 

prevăzute de programele şcolare şi de sistemul de evaluare în învăţământ; 

- modernizarea strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice şi adecvarea acestora la 

particularităţile colectivelor de elevi; 

- stimularea performanţei în rândul elevilor; 

- antrenarea elevilor şi cadrelor didactice la competiţii şcolare curriculare şi extra-

curriculare; 

- evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării; 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare 

Obiective specifice: 

• Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării-învăţării-evaluării astfel încât să se 

asigure progresul şcolar al tuturor elevilor. 

• Parcurgerea integrală a programelor şcolare, în vederea atingerii standardelor naţionale  

• Evaluarea continuă a elevilor şi aplicarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării 

procesului de învăţare. 

• Reducerea absenteismului. 

 

RELIGIE 

Priorităţile asumate în anul şcolar 2018-2019 la nivelul disciplinei 

a. Componenta curriculară: 

- cunoaşterea documentelor curriculare: planurile cadru şi programele şcolare în vigoare 

(modificate); 

- folosirea eficientă a auxiliarelor şcolare; 

- conştientizarea preoţilor-profesori de importanţa întocmirii documentelor curriculare 

personale. 

b. Formarea cadrelor didactice şi performanţa în educaţie 

- încurajarea profesorilor în participarea la cursuri de formare organizate de CCD sau alţi 

furnizori; 

c. Îmbunătăţirea bazei didactico-materiale 

- preocupări pentru înfiinţarea cabinetelor de religie; 

- preocupări pentru confecţionarea şi achiziţionarea de material didactic; 

d. Componenta de evaluare 

- aplicarea testelor 

iniţiale la clasele de început de ciclu şi elaborarea destrategii de 

predare în concordanţă cu rezultatele testelor, implementarea de acţiuni pentru 

eliminarea lacunelor în cunoştinţele elevilor; 

- practicarea unei evaluări formative, în favoarea elevului; 

- notarea ritmică a elevilor şi monitorizarea progresului. 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiectivele specifice: 

• structurarea unei didactici care să valorifice valenţele formative ale disciplinei, prin 

focalizarea muncii pe elev şi extinderea unor forme de organizare a lecţiei argumentată metodic şi 

pedagogic; 

• asigurarea educaţiei de bază prin educaţie formală, în spiritul valorilor religioase 

tradiţionale sau specifice; 

• integrarea religiei în învăţarea informatizată; 

• consilierea şi integrarea elevilor în comunităţile religioase locale; 

• cresterea calităţii 
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învăţământului din mediul rural, prin colaborarea şcoală-parohie în 

susţinerea activităţilor extraşcolare şi implicarea profesorului de religie în diminuarea 

abandonului şcolar; 

• imbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ, elaborarea de standarde de 

predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţă. 

b) Proiectarea: 

• documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe unităţi de învăţare, 

respectându-se cerinţele planului de învăţământ şi programelor şcolare. 

c) Predarea-învăţarea: 

• majoritatea cadrelor didactice îşi bazează întreaga activitate pe o foarte bună cunoaştere a 

elevilor cu care lucrează şi îşi adaptează activităţile şi atitudinea la particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor; 

• cadrele didactice folosesc eficient baza materială a şcolii, inclusiv aparatura modernă 

(videoproiector, laptop etc.); 

. 

d) Evaluarea: 

• există strategii de evaluare care asigură posibilitatea evidenţierii subiectului evaluării, 

baza şi scopul acesteia, precum şi aprecierea rezultatelor procesului de evaluare, corespunzătoare unui 

învăţământ centrat pe competenţe. 

e) Concluzii 

• s-a constatat din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecţiei de Religie o 

atitudine pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

• elevilor le place religia şi manifestă interes pentru studiul acestei discipline, obţinând 

rezultate foarte bune la Olimpiada de religie şi la alte concursuri naţionale la care participă. 

 

 
GEOGRAFIE 

Priorităţile asumate şi direcţiile de acţiune la nivelul disciplinei geografie 

> cunoaşterea şi parcurgerea integrală a conţinutului programelor şcolare; stabilirea 

planului de activităţi a catedrei de geografie pe anul şcolar 2018-2019; 

> elaborarea testelor iniţiale şi aplicarea acestora; interpretarea rezultatelor testelor iniţiale 

şi prezentarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire al elevilor; 

> cunoaşterea metodologiei şi a programelor pentru susţinerea examenului naţional de 

bacalaureat la disciplina geografie; parcurgerea programului de pregătire suplimentară a elevilor pentru 

susţinerea examenului naţional de bacalaureat; 

> selectarea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare şi participarea 

efectivă la aceste competiţii; parcurgerea programului de pregătire suplimentară a elevilor-în vederea 

participării la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi a celor cu deficienţe de învăţare; 

> identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice; 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare. 

 Obiective 

> Realizarea lecţiilor de geografie în conformitate cu standardele actuale 

> Utilizarea armonioasă a metodelor activ-participative dar şi a celor tradiţionale pentru 

realizarea conţinutului lecţiilor 

> Promovarea inter-evaluării şi a metodelor de evaluare alternativă 

> Pregătirea adecvată pentru realizarea lecţiilor 

> Utilizarea resurselor şi a mijloacelor de învăţământ. 

Urmare a asistențelor și interasistențelor din anul şcolar 2018-2019 s-au constatat 

următoarele: 

> profesorul de geografie realizează documente şcolare funcţionale, personalizate, întocmite 

conform programei şcolare în vigoare, reprezentând instrumente eficiente de lucru; 

> documentele de macro şi micro-proiectare corespund standardelor curriculare actuale 

conţinând strategii didactice moderne bazate pe creativitate, algoritmizare, resurse procedurale variate, 

corelaţii strânse între competenţe generale - competenţe specifice - activităţi de învăţare-conţinuturi-

tehnici de evaluare; 

> existenţa unei preocupări constante de a dezvolta si monitoriza competenţele propuse a fi 

dezvoltate; 

> utilizarea unor strategii de evaluare bazate pe îmbinarea mai multor tipuri de evaluare: 

observare directă, notare, interevaluare, evaluare secvenţială, evaluare prin proiect, referate etc. 

> utilizarea unor mijloace de învăţământ variate, inclusiv în format electronic; 

> echilibru fragil în îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne (fie prin folosirea 

excesivă a discursului geografic, fie prin exagerarea folosirii metodelor practic- aplicative). 
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Concluzii 

>  Lecţii foarte bine realizate! 

>  În săptămâna „Şcoala altfel” profesorii de s-au implicat organizând diferite activităţi şi 

excursii apreciate de elevi şi părinţi. 
 

” RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE „OM ŞI SOCIETATE” 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE „OM SI SOCIETATE” 

AN ȘCOLAR: 2018-2019 

 

În anul școlar 2018-2019 comisia metodică „Om și societate” din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 

com. Bicaz-Chei are următoarea componență: Pop-Răzbuc Ancuța-profesor titular istorie-cultură civică, 

responsabil comisie metodică; Buștihan Daniela-profesor suplinitor istorie; Găină Aurel-profesor titular 

geografie; Udroiu Marin-profesor titular religie; Marin Cristina-profesor titular limba română-religie și 

Ciucanu Sorin-profesor titular educație tehnologică.  

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; 

 - 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; 

 – perfecționarea continuă a tuturor cadrelor didactice; 

- pregătirea elevilor pentru obținerea de performante la 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. 

Pe parcursul anului școlar activitățile comisiei metodice s-au desfășurat conform graficului 

stabilit la începutul semestrului I după cum urmează:  

1.  Analiza programelor şi a manualelor şcolare şi stabilirea responsabilităţilor pentru fiecare membru al 

comisiei.  

2. Prezentare de referat cu titlul:” Turismul în Bicaz-Chei” ( profesor geografie, Găină Aurel) 

3. Proiect educațional: “Împreună pentru România Mare. Comemorarea Centenarului Marii Uniri” ( 

activitate desfășurată în parteneriat cu ISJ Neamț și Liceul Teoretic Carol I Bicaz de profesor istorie 

Pop-Răzbuc Ancuța). 

4. Lecție demonstrativă: “Din jertfă s-a născut Unirea” ( susținută la Școala nr.3 Ivaneș de profesor istorie 

Buștihan Daniela) 

5. Prezentare de referat cu titlul: “Sfintele Taine” ( profesor religie, Udroiu Marin) 

6. Activitate istorică și culturală: “24 ianuarie- Unirea-n cuget și simțiri. Domnia și personalitatea lui 

Alexandru Ioan Cuza” ( profesor istorie Pop-Răzbuc Ancuța). 

7. Lecție demonstrativă: „Legea cea nouă. Fericirile” (susținută la clasa aVII-a de la Școala Gimnazială 

Nr.2 Bicaz-Chei de profesor religie Udroiu Marin) 

8. Activitate istorică și prezentare de referat pe tema: „9 Mai- Triplă semnificație” (ziua Europei, 

proclamarea independenței de stat a României, ziua victoriei) susținută la clasa aVIII-a de la Școala 

Gimnazială Nr.1 com. Bicaz-Chei de profesor istorie, Pop-Răzbuc Ancuța 
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9. Lecție demonstrativă: „Solul-resursă a vieții. Protecția plantelor, a animalelor și conservarea solului” 

(susținută la clasa aV-a de la Școala Gimnazială Nr.1 com Bicaz-Chei de profesor geografie Găină 

Aurel). 

În urma unei scurte analize a activității din anul școlar 2018–2019 pot fi evidențiate următoarele aspecte:  

a) 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. 

b)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 unor elevi nu permite obținerea de performanțe la 

olimpiadele de specialitate. 

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 : 9 octombrie – comemorarea Holocaustului : prezentare 

Power-Point, 1 decembrie – activitate desfășurată în școală și la Palatul Copiilor din Bicaz, 24 ianuarie – 

prezentare Power-Point, activități pe clase, Hora Unirii, 9 mai –Ziua Europei, Ziua eroilor. 

 Domnul profesor de geografie, Găină Aurel și-a susținut în ședință publică teza de doctorat cu 

titlul: “Hazarde și riscuri geomorfologice în bazinul hidrografic Bicaz”, la universitatea din București. 

Tot dumnealui a participat la “Concursul național de astronomie Ion Curea” obținând diplomă de 

participare cu eleva Găină Aura Vasilica și la “Concursul național interdisciplinar: Lumea pe care o 

descoperi”, obținând locul al II-lea cu elevii: Găină Aura, Boeriu Sandra, Dandu Bianca, Voaideș Paula, 

Pop Bianca, Țepeș-Onea Teodora, Țifrea Alexandra, Voaideș-Negustoru Robert și Todoran Stelian.  

 Doamna profesoară Pop-Răzbuc Ancuța a organizat în școală etapa zonală a Olimpiadei de 

cultură civică. Din cele patru echipaje înscrise, două s-au calificat la județ:  

- Boeriu Sandra și Barb Dudan Ionela, clasa a VIII-a ( 92 puncte) 

- Oniga Ioana și Boeriu Diana , clasele III-IV( 95 puncte). 

La faza județeană echipajul de primar a obținut premiul II, iar cel de gimnaziu s-a clasat pe locul V.  

În semestrul al II-lea la disciplina geografie s-au obținut următoarele rezultate:  

- Premiul I la concursul național: “Lumea pe care o descoperi” pentru elevii: Găină Aura, Găină Marian, 

Hirjanu Manuel, Pântea Petruț, Găină Nicoleta, Găină Constantin, Boanță-Crainic Iulian, Voaideș 

Larisa, Poloșan Ioana și Gârbuleț Daniela; 

- Premiul al II-lea la etapa județeană a concursului național Terra obținut de eleva Găină Aura; 

- Premiul al II-lea la etapa județeană ab concursului Ioniță Ichim obținut de eleva Găină Aura; 

- 75,25 puncte la Olimpiada internațională Be Safe Net organizată de consiliul UE; 

- Premiul I la simpozionul: “Apa- esența vieții” obținut de eleva Găină Aura.   

Elevii pregătiţi de domnii profesori au manifestat dorinţă şi implicare pentru realizarea eficientă 

şi complexă a tuturor activităţilor desfăşurate. S-a observat un interes sporit în realizarea lecţiilor 

demonstrative atât din partea educatorilor cât şi a educabililor. Metodele de lucru tradiţionale au fost 

îmbinate armonios cu cele moderne şi s-au folosit multiple mijloace şi surse de învăţare. Limbajul folosit 

in cadrul activităţilor  comisiei metodice încurajează comunicarea didactică, înţelegerea, gândirea 

pozitivă, creativitatea și spiritul de muncă în echipă.  

 

Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Matematică şi ştiinţe 

MATEMATICĂ 

Priorităţile asumate în anul şcolar 2018-2019 la nivelul disciplinei 

* Asigurarea respectării standardelor de calitate optime în educaţieși  creşterea procentului de 

promovabilitate la examenele naţionale. 

* Acces egal la educaţie pentru toţi elevii din judeţul Neamţ, prin monitorizarea continuă a 

implementării optime a curriculumului naţional şi a CDȘ. 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiective generale: 

• Asigurarea calităţii sistemului educaţional. 

• Monitorizarea, evaluarea şi optimizarea calităţii procesului educaţional. 

b) Obiective specifice: 

• Evaluarea modului de ralizare a curriculumului naţional şi opţional. 

• Analiza rezultatelor şi elaborarea planurilor de îmbunătăţire a politicilor educaţionale. 
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c) Proiectare 

* Documentele de proiectare didactică ale cadrelor didactice inspectate sunt întocmite în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului naţional al matematicii. 

* Calitatea proiectelor unităţilor de învăţare, respectiv a proiectelor de lecţie prezentate corespund 

cerinţelor proiectării unui proces de învăţare formativ, relevând activităţi diferenţiate care ţin cont de 

nivelul de dezvoltare slab spre mediu la care se află elevii unităţilor de învăţământ inspectate. 

* Strategiile de predare-învăţare planificate sunt în general de tip formativ, activ-participativ, fiind alese 

în conformitate cu resursele şi conţinuturile disponibile. 

* Existenţa portofoliilor la nivelul comisiilor metodice şi a cadrelor didactice. 

d) Predare - învăţare 

* A fost asigurat conţinutul ştiinţific al lecţiilor, cadrele didactice asistate cunoscând bine conceptele 

operaţionale şi metodica disciplinelor inspectate. 

* Respectarea momentelor lecţiei şi gestionarea relativ bine a bugetului de timp. 

* Verificarea calitativă a temelor de casă şi valorificarea acestora în realizarea legăturii cu lecţia 

anterioară. 

* Cadrele didactice au utilizat metode activ-participative, folosind problematizarea, metoda descoperirii, 

metoda jocului didactic, munca individuală şi în grup pe baza fişelor de lucru. 

* În activităţile frontale, cadrele didactice dirijează elevii în mod eficient, elaborând sarcini de lucru 

clare şi evaluându-i stimulativ (apreciere verbală; puncte acordate pentru răspunsurile bune, puncte care 

după algoritmi cunoscuţi de elevi se materializează prin note trecute în catalog). 

* Rezolvarea de exerciţii şi probleme cu accent pe dezvoltarea deprinderilor de bază. 

* Încurajarea elevilor la participarea activă pe tot parcursul orei. 

* Preocuparea unor cadre didactice pentru îndrumarea elevilor în realizarea portofoliilor. 

e) Evaluare 

* În cadrul orelor asistate evaluarea formativă a elevilor s-a realizat în general fie la începutul învăţării, 

pentru a-l ajuta pe profesor să aleagă activităţile de învăţare adecvate nevoilor fiecărui elev, fie pe 

parcursul învăţării pentru a identifica noi activităţi potrivite pentru remedierea dificultăţilor întâmpinate 

de elevi. 

* La orele de aprofundare a cunoştinţelor s-a pus accent pe evaluarea cunoştinţelor teoretice aferente 

unităţii de învăţare, urmată de evaluarea deprinderilor elevilor de utilizarea în practică a acestor 

cunoştinţe. 

* Atât la orele de comunicare de noi cunoştinţe, cât şi la orele de aprofundarea cunoştinţelor, întrebările 

adresate de profesori au avut menirea de a diagnostica deficienţele şi a fixa obiectivele pentru 

următoarea etapă a lecţiei în vederea autocorectării elevilor. 

* Întrebările ajutătoare au fost bine formulate, iar răspunsurile primite au fost apreciate în cazul 

răspunsurilor corecte şi s-a pus accent pe autocorectare în cazul răspunsurilor greşite, prin noi întrebări 

ajutătoare. 

* Testele de evaluare sunt în general corect întocmite din punctul de vedere al gradării sarcinilor şi a 

punctajelor alocate itemilor. 

* . 

* Testele de evaluare nu sunt corectate în mod corespunzător în toate cazurile. 

* Testele de evaluare corectate sunt păstrate de către profesori. 

f) Concluzii 

Respectarea principiului ”Mai puţin înseamnă mai mult” în proiectarea conţinuturilor de parcurs 

în cadrul lecţiilor, ţinând cont de nivelul de dezvoltare la care se află elevii a dus la creşterea nivelului de 

pregătire al elevilor. 

Consecvenţă în aplicarea metodelor activ-participative a permis găsirea acelor soluţii care să 

cointereseze elevii, să-i motiveze, să le trezească dorinţa de cunoaştere, curiozitatea şi să îi ajute să 

înveţe cât mai mult în clasă. 

FIZICĂ  

Priorităţile asumate în anul şcolar 2018-2019 la nivelul disciplinei 

■ Creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei în perspectiva pregătirii pentru o societate bazată pe 

cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile. 

■ Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în unităţile şcolare din judeţul Neamţ, prin 

elaborarea şi implementarea de programe/proiecte/activităţi inovative de abilitare curriculară pe 

discipline de studiu/niveluri de studiu cu accent pe proiectarea curriculară, proiecte de impact şi cu 

finalităţi pe termen mediu/lung. 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiectivele specifice 

■ Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a noilor programe şcolare şi 

planuri cadru la nivelul unităţilor de învăţământ, aplicarea corectă a Curriculumului în anul şcolar 2017-

2018, asigurarea calităţii procesului educaţional. 

b) Proiectarea 

■ Documentele de proiectare didactică ale profesorilor de fizică sunt în general bine întocmite, în 
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concordanţă cu programele şcolare în vigoare şi cu planificările anuale şi semestriale. 

■ Conţinuturile suportului informaţional sunt corecte din punct de vedere ştiinţific, schematizate, 

sistematizate, esenţializate, accentuând reactualizările bagajului de cunoştinţe al elevului şi explicit 

formulată latura aplicativ-practică a fenomenelor studiate. 

■ Actualul curriculum este centrat pe competenţe specifice dobândite de elevi, corelate cu 

unităţile de conţinut, cu posibilitatea ca oricare competenţă specifică să poată fi atinsă prin diferite 

activităţi de conţinut. 

■ Proiectarea didactică eficientă asigură elevilor condiţii pentru descoperirea şi valorificarea 

propriilor disponibilităţi intelectuale, afective şi motrice, astfel, cunoştinţele de fizică vor contribui la 

dezvoltarea unei personalităţi autonome şi creative a elevilor. 

 

c) Predarea-învăţarea 

PROIECTUL „FIZICA ALTFEL” 

■ În vederea promovării unui demers didactic modern, Ministerul Educaţiei Naţionale a pus la 

dispoziţia profesorilor care predau fizică şi a tuturor persoanelor interesate o nouă abordare, dezvoltată 

în ultimii 5 ani în cadrul proiectului „Fizica altfel”, derulat de CEAE şi Societatea Română de Fizică. 

d) Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare: 

■ metode didactice diversificate, moderne şi tradiţionale: joc didactic, învăţarea asistată de 

calculator, modelarea, experimentul de laborator; 

■ organizarea unor activităţi de învăţare-evaluare diferenţiate în funcţie de nivelul 

cunoştinţelor asimilate de elev, de gradul de percepere a fenomenelor în plan cognitiv, de sistemul de 

abilităţi şi aptitudini format sau în curs de dobândire; 

■ corelarea corespunzătoare a obiectivelor cu strategiile didactice şi cu metodele evaluative 

aplicate in diverse momente ale procesului instructiv-educativ; 

■ abordarea interdisciplinară a unor teme prin opţionale de sine stătătoare care să sporească, 

să atragă şi să încurajeze elevii studiul fizicii în sensul aspectelor practice şi a formării abilităţilor de 

viaţă; 

■ proiectarea în echipă a unor activităţi de predare-învăţare-evaluare şi chiar implicarea 

elevilor; 

e) Evaluarea 

Conform normelor metodologice, s-a realizat evaluarea iniţială, adaptată particularităţilor şi 

specificulului claselor de elevi, au fost identificate punctele slabe şi s-a stabilit un plan de remediere şi 

ameliorare. 

Sunt utilizate tehnici, instrumente şi proceduri adecvate de evaluare, există o bună corelare a 

strategiilor-competenţelor-metodelor de evaluare. Profesorii încurajează participarea elevilor la diverse 

activităţi educaţionale derulate în unitatea de învăţământ, motivează elevii în crearea de mijloace 

didactice cu mijloace proprii (în cadrul unui portofoliu stabilit la început de semestru şi evaluat 

corespunzător). 

La nivelul școlii nu s-au constatat aspecte negative în ceea ce priveşte evaluarea elevilor. Se 

folosesc sisteme alternative de evaluare şi în acest mod se poate face o evaluare corectă a elevilor. Se 

folosesc majoritatea sistemelor de evaluare permiţând, astfel, fiecărui elev, să obţină rezultate 

corespunzătoare nivelului său de pregătire. 

CHIMIE       

Priorităţi asumate 

Direcţii de acţiune pentru anul şcolar 2018-2019 cu scopul prevenirii insuccesului şcolar şi 

ridicarea prestigiului şcolii nemţene de chimie: 

• Monitorizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice privind intensificarea 

utilizării la clasă a metodelor interactive şi a activităţii pe grupe de elevi sau individual, mai puţin 

a activităţilor frontale. 

• Identificarea nevoilor de formare prin introducerea unui studiu privind necesităţile şi riscurile de 

dezvoltare şi evoluţie profesională, privind întreaga carieră didactică, indiferent de momentul de 

raportare la aceasta. 

• Consilierea şi îndrumarea cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii calităţii actului educativ 

prin utilizarea unor metode moderne de predare-învăţare-evaluare. 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiective specifice 

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

prin asistență la clasă; 

• monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţi organizate la nivel local, judeţean şi naţional; 

• verificarea periodică a stadiului de parcurgere ritmică si integrală a materiei şi a notării ritmice; 

b) Proiectarea 

• documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe unităţi de învăţare, respectându-

se cerinţele planului de învăţământ şi programelor şcolare; 

• unităţile de învăţare sunt corect întocmite, personalizate, adaptate specificului claselor şi nivelului de 



Pagina 58 din 213 

 

 

înţelegere şi accesibilitate al elevilor, în cadrul unor unităţi de învăţare sunt câteva activităţi proiectate 

care intersectează rolurile celor doi actori - profesor şi elev; 

• sunt proiectate puţine elemente din scenariul didactic care se adresează elevilor elevilor cu ritm 

scăzut de înţelegere, aplicare şi reacţie; 

• proiectele lecţiilor includ metode şi mijloace moderne de învăţare-evaluare care solicită elevul în 

absorţia informaţiilor, dar şi în aplicare şi valorificare practică. 

c) Predarea-învăţarea 

• se constată, din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecţiei de chimie, o atitudine 

pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

• activităţile asistate au avut elemente de continuitate şi elemente de legătură logică, care au 

solicitat zestrea achiziţionată de elevi, dar şi elemente de interpretare personală a elevilor, ceea ce a 

făcut posibilă învăţarea în clasă, ţinând cont de structura programului lor şcolar; 

• se urmăreşte constant şi insistent crearea unui limbaj ştiinţific specific disciplinei; 

• se asigură nivelul de retenţie al subiectului abordat în lecţie prin utilizarea unei fişe de feed-back 

care permite fixarea, sistematizarea şi consolidarea suportului noţional transmis; 

• în general există un bun management al clasei, eficient şi asupra grupului de lucru, dar şi 

individual, iar resursa de timp, este, în general, bine gestionată; 

• tema de casă propusă de profesori este o posibilitate de continuare a activităţii individuale din 

clasă, este permisivă cantitativ şi răspunde consolidării tematice abordate la oră. 

d) Evaluarea 

• foarte puţine abordări a metodelor inter, autoevaluative; sunt încercări timide, dar nu sunt 

consolidate argumentativ în urma analizei privind îmbunătăţirea progresului şcolar; 

• s-a constatat, din punctul de vedere al dimensiunii formative şi finalităţii lecţiei de chimie, o 

atitudine pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

BIOLOGIE 

Priorităţi asumate 

Direcţii de acţiune pentru anul şcolar 2018-2019 cu scopul prevenirii insuccesului şcolar : 

• cunoaşterea şi aplicarea corectă a documentelor şcolare şi a legislaţiei în vigoare: planuri- cadru, 

programe şcolare, manuale şcolare, auxiliare didactice de specialitate; 

• asigurarea condiţiilor echitabile de igienă şi educaţie pentru sănătate în unităţile şcolare din 

mediul rural; 

• deprinderea unui stil de lucru personalizat prin raportarea activităţilor de predare-învăţare la 

dezvoltarea intelectuală şi posibilităţile reale ale elevilor clasei; 

• evaluarea continuă a elevilor şi aplicarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării procesului de 

învăţare; 

• dezvoltarea prin formare continuă, a competenţelor profesionale deţinute de cadrele didactice de 

specialitatea biologie cu accent pe colaborare profesională în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor 

pedagogice în vederea creşterii eficienţei actului didactic. 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiective specifice 

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

prin inspecţia la clasă; 

• evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire al elevilor; 

• verificarea eficienţei activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva învăţării 

interdisciplinare şi transdisciplinare; realizarea unor activităţi constructive la nivelul comisiilor 

metodice judeţene-cerc pedagogic şi comisiilor/catedrelor din unităţile şcolare, privind aspectele 

interdisciplinarităţii aplicabile anumitor conţinuturi detaliate din programa şcolară; 

• verificarea periodică a stadiului de parcurgere ritmică şi integrală a materiei şi a notării ritmice; 

• monitorizarea frecvenţei şi activităţii profesorilor de biologie în comisii, catedre metodice, cercuri 

pedagogice şi alte activităţi de interes didactic; 

b) Proiectarea 

• documentele de proiectare didactică sunt bine întocmite, detaliate pe unităţi de învăţare, respectându-

se cerinţele planului de învăţământ şi programelor şcolare; 

• competenţele specifice sunt precizate într-o manieră funcţională şi în corelaţie adecvată cu 

conţinuturile şi cu capacitatea psihointelectuală a colectivelor de elevi; 

• unităţile de învăţare sunt corect întocmite, personalizate, adaptate specificului claselor şi nivelului de 

înţelegere şi accesibilitate al elevilor; 

• proiectele lecţiilor includ metode şi mijloace moderne de învăţare-evaluare care solicită elevul în 

absorţia informaţiilor, dar şi în aplicare şi valorificare practică. 

c) Predarea-învăţarea 

• se constată, din punctul de vedere al dimensiunii formative a lecţiei de biologie, o atitudine pozitivă 

şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

• se constată existenţa corespondenţei dintre planificare şi proiectarea didactică şi faptul că se acordă 

atenţie încadrării tematice în ansamblul din care face parte, prin reactualizări suportului de informaţii 
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necesare dezvoltării studiului noii teme; 

• activităţile asistate au avut elemente de continuitate şi elemente de legătură logică, care au solicitat 

zestrea achiziţionată de elevi, dar şi elemente de interpretare personală a elevilor, ceea ce a făcut 

posibilă învăţarea în clasă, ţinând cont de structura programului lor şcolar; 

• tema de casă, fişele de lucru sau îmbogăţirea portofoliului personal este propusă de profesori ca o 

continuare a activităţii individuale din clasă, permisivă cantitativ şi răspunde consolidării tematice 

abordate la oră. 

d) Evaluarea 

• există strategii de evaluare care asigură posibilitatea evidenţierii subiectului evaluării, baza şi 

scopul acesteia, precum şi aprecierea rezultatelor procesului de evaluare, corespunzătoare unui 

învăţământ centrat pe competenţe; 

• în general nu se poate vorbi de un raport favorabil între evaluarea modernă şi tradiţională, pentru 

prima formă, există încercări timide de abordare a metodelor moderne, dar se apreciază inventivitatea 

profesorilor în găsirea unor metode, simplificate, rapide, solide de evaluare; 

• s-a constatat o atitudine pozitivă şi deschisă faţă de disciplină din partea elevilor; 

• elevilor le place biologia - ”ştiinţa vieţii” şi manifestă interes pentru studiul acestei discipline 
 

RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL 

AL COMISIEI METODICE “MATEMATICA SI STIINTE” 

AN SCOLAR 2018-2019 

 
  In anul scolar 2018-2019 “Comisia metodica Matematica si stiinte” de la nivelul Scolii 

Gimnaziale Nr. 1 Bicaz-Chei; judetul Neamt este alcatuita din 6 cadre didactice: 

   MATEI MIHAIL-Prof matematica-DIRECTOR 

   MATEI LILIOARA-Prof. matematica 

   COTFASA LUMINITA-Prof. fizica 

   TRIFAN ADRIANA-Prof. chimie 

   COTFASA LUMINITA-Prof.chimie 

   BEJAN ELENA-Prof. matematica- fizica 

   STEFAN ANCUTA-Prof. biologie 

 In anul scolar 2018-2019 activitatea profesorilor Comisiei Metodice “Matematica si Stiinte” a 

fost proiectata in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu obiectivele stabilite prin Planul 

managerial desfasurandu-se conform graficului stabilit la inceputul anului scolar. 

Obiective urmarite: 

✓ asigurarea cadrului organizatoric 

✓ asigurarea predarii unitare a stiintelor 

✓ perfectionarea activitatii didactice de predare-invatare 

✓ activitatea diferentiata cu elevi si asigurarea progresului scolar 

✓ redactarea de proiecte didactice,schite ale lectiilor 

✓ activitatea cultural-educativa cu elevii 

✓ formarea continua a membrilor Comisiei 

✓ sustinerea unei lectii deschise pt fiecare disciplina 

✓ Evaluarea permanenta si pregatire suplementara a elevilor care sustin Evaluarea Nationala 

✓ asigurarea unui bogat material documentar 

In cadrul comisiei se regasesc urmatoarele: 

➢ toate documentele de proiectare(planificari calendaristice anuale )au fost elaborate in 

conformitate cu legislatia in vigoare 

➢ aplicarea testelor initiate si finale  

➢ responsabilitatea si competenta  din partea membrilor comisiei pt aplicarea corecta a 

planului cadru si curriculum-ului national 

➢ desfasurarea orelor de pregatire cu elevii in vederea sustinerii examenului de Evaluare 

Nationala de catre elevii de clasa A VIII-A,dar si a participarii la concursurile si olimpiadelor 

scolare:faza pe scoala,localitate si judet 

➢ comunicarea eficienta intre membrii comisiei metodice 

➢ activitati demonstrative 

In cadrul activitatilor demonstrative sustinute la nivelul comisiei metodice,profesorii au aratat o 

buna stapanire a disciplinarii predate si cunostinte actualizate in specializate.De asemenea,s-a incurajat 

invatarea centrata pe elev ,invatarea in grup si invatarea in diferite contexte. 

           Activitati derulate pe semestrul I 

In luna septembrie-octombrie 2018 realizarea de fiecare membru al Comisiei Metodice a 

planificarilor calendaristice,anuale si semestriale si prezentarea raportului managerial din cadrul 

comisiei. 

   In cadrul intalnirii din luna noiembrie au fost dezbatute rezultatele obtinute de elevi in urma 

sustinerii testelor initiale precum si planul de masuri remediabile pt rezultatele obtinute de elevi.Tot in 
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aceasta luna doamna profesor Stefan Ancuta Delia,profesor biologie a sustinut o lectie in cadrul cercului 

pedagogic de la Scoala Gimnaziala Nr.1 Bicaz-Chei, unde materialele pregatite pentru lectie au fost 

depuse in cadrul comisiei metodice. 

   In luna decembrie s-au desfasurat activitati extrascolare cu tema “Sa fii mai bun” implicandu-se 

toti membrii comisiei metodice si elevii din cele trei scoli. 

   In luna ianuarie a sustinut lectiei,deschisa si  referat doamna profesor Matei Lilioara la clasa a 

VII-a unde au participat toate cadrele din comisie.Tot in aceasta luna au participat elevi selectati pentru 

Olimpiada de matematica. 

Olimpiada de matematica etapa locala s-a sustinut la Liceul Tehnologic Damuc unde au 

participat urmatorii elevi: 

Clasa aV-A-Catrinoi Clampa Nicoleta(II) 

                   -Barb Dudan Ionut(III) 

                   -Barb Ciorbea Petronela (M) 

       -Dandu Ionela(M) 

 Clasa aVII-A-Voaides Negustor Robert Ion(I) 

                      -Pop Bianca(M) 

 Clasa aVIII-A-Turnea Catalin(I) 

   

     In cadrul activitatilor demonstrative sustinute la nivelul comisiei metodice,profesorii au aratat 

o buna stapanire a disciplinei predate si cunostinte actualizate in specialitate.De asemenea s-a incurajat 

invatarea centrata pe elevi,invatarea in grup si invatarea in diferite contexte. 

  Activitati derulate in sem. Al II-lea 

La inceputul semestrul al II-lea s-a prezentat raportul comisiei pe semestrul I cat si pregatirea 

elevilor pentru simulare de tip Evaluare Nationala sustinuta de elevi clasei A VIII-A. 

  In luna martie in cadrul comisiei “Matematica si Stiinte” s-au discutat rezultatele de la simulare 

de tip Evaluare Nationala si masurile remediabile pt etapa urmatoare cu rezultate mai bine.Tot in aceasta 

luna a avut loc concursul “Si eu pot fi bun la mate” etapa locala la Scoala Gimnaziala Vasile Mitru 

Tasca. 

     Elevii participanti au obtinut urmatoarele rezultate: 

Clasa a V-A -Barb Ciorbea Oana Petronela 7,5 p 

                     -Polosan Crina 7,5 p 

                     -Catrinoi Clampa Nicoleta 

Clasa a VI-A-Baltariu Daniel 11 p 

                     -Dandu Ana Maric 10 p 

Clasa a VII-A-Voaides Negustor Robert 28 p 

                      -Pop Bianca 15 p 

                      -Tepes Oana 15 p 

                      -Barb Alexandra 12 p 

                      -Chindea Ionela Teodora 10 p 

                      -Micu Andrei 10 p 

                      -Catrinoi Narcisa 10 p 

Clasa a VIII-A-Blaga Marius 19 p 

                       -Ungureanu-Ancuta 13,5 

                       -Turnea Catalin 28 p        

Pe parcursul anului scolar 2018-2019 s-a remarcat prin rezultatele obtinute la concursurile care a 

participat elevul Voaides Negustor Robert Ioan clasa a VII-A 

de la Scoala Gimnaziala NR.1 Comuna Bicaz-Chei.Premiile obtinute au fost urmatoarele: 

  Premiul III:Concursul judetean Pro fizica 

Premiul I Generatia Z 

Premiul III etapa nationala de matematica 

Premiul I Concursul interdisciplinar de matematica-fizica-stiinte Iasi 

Olimpiada de fizica judeteana 27 pct 

Premiul I Concursul National de Fizica-Chimie-Impuls Perpetuum 

Premiul I “Si eu pot fi bun la mate” etapa judeteana 

Mentiune-Calistrat Hogas-Fizica 

          In cadrul comisiei am sustinut un test tip Evaluare Nationala la clasa a VIII- a de la Scoala 

Nr. 3 cu barem de notare si corectare. 

(Prof. Bejan Elena).La biologie doamna profesor Stefan Ancuta a sustinut o lectie demonstrative 

la Scoala Nr. 3 pentru concursul de titularizare 2019-2020. 

      La sfarsitul anului scolar in cadrul comisiei fiecare membru si-a prezentat raportul 

argumentativ de evaluare si fisa de evaluare pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului scolar 

2018-2019,de asemenea s-au purtat discutii referitoare la incheierea situatiei la invatatura pe anul scolar 

2018-2019. 

  Cadrele didactice din cadrul comisiei si-a concentrate activitatea pe formarea si dezvoltarea la 
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elevi a unor abilitati de rezolvare a problemelor pe baza relationarii cunostintelor din diferite domenii 

precum si pe inzestrarea lor cu un set de competente,valori si atitudini menite sa le asigure o integrare 

profesionala optima. 

   Membrii Comisiei s-au straduit sa utilizeze cat mai multe mijloace moderne in procesul de 

predare –invatare-evaluare in scopul savarsirii ununi invatamant de calitate si a unui demers didactic de 

exceptie,inovator si care sa aduca performante scolare deosebite in viitor.Punand in balanta atat 

aspectele positive cat si cele negative ca o concluzie a activitatii a Comisiei metodice “Matematica si 

Stiinte” desfasurate atat pe semestrul I cat si pe  semestrul al II-lea al anului scolar 2018-2019 putem 

afirma ca acesta s-a desfasurat in bune conditii,membrii comisiei preocupandu-se permanent de cresterea 

calitatii si eficientei procesului de invatamant sub toate aspectele sale. 

 

 

Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară ARTE-EDF 
Priorităţi asumate 

              Managementul la disciplinele Arte- Edf, în anul şcolar 2018-2019, au avut în vedere: 

- realizarea predării la nivelul cerinţelor ştiinţifice, metodice şi psihopedagogice sub aspect 

conceptual, acţional şi evaluativ, ţinându-se cont de faptul că 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 învăţâmânt la nivelul de cunoştinţe, interese şi motivaţii al 

elevilor şi realizarea unor demersuri didactice atractive; 

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

reducerea ratei de absenteism şi mai ales prevenirea acesteia; 

- participarea cadrelor didactice la activităţile de perfecţionare specifice disciplinei; 

- optimizarea activităţilor de formare şi perfecţionare metodico-ştiinţifică prin strategii de 

formare pe teme de didactica disciplinei şi cunoaşterea noutăţilor din domeniul curricular; 

- intensificarea activităţilor de identificare, motivare şi susţinere a elevilor capabili de 

performanţă prin participarea la concursuri, premierea şi popularizarea performanţei, realizarea de ore de 

pregătire suplimentară, încurajarea iniţiativei elevilor (proiecte individuale şi de grup, cu temă la 

alegerea elevului); 

- implicarea elevilor în evenimentele organizate de comunităţile locale prin activităţi 

cultural – artistice- sportive specifice; 

- asigurarea resurselor necesare participării la concursuri și competiții  

- atingerea la un nivel superior a unei stări optime de sănătate, a călirii organismului în vederea 

practicării independente a exerciţiilor fizice pe tot parcursul anului şi promovării valenţelor educative, a 

stabilirii unei relaţii asociative civilizate; 

- reglementarea modalităţilor de modernizare şi acces la bazele şi instalaţiile sportive pentru 

desfăşurarea activităţilor sportive zilnice din învăţământul preuniversitar; 

- creşterea potenţialului psihomotric al elevilor; 

- trecerea la o viziune nouă privind lecţia de educaţie fizică şi sport; 

- trecerea de la un ciclu la altul de învăţământ în baza unor evaluări fizice (monitorizarea anuală 

a rezultatelor evaluărilor elevilor); 

- creşterea numărului de activităţi extracurriculare şi cuprinderea unui număr cât mai mare de 

elevi în practicarea independentă a exerciţiului fizic; 

 

Analiza activităţii de predare-învăţare-evaluare în anul şcolar 2018-2019 

a) Obiectivele specifice 

Obiectivele urmărite au fost stabilite în conformitate cu scopurile principale ale activităţii 

educaţionale desfăşurate în unităţile de învăţământ: 

- parcurgerea integrală a programelor şcolare, în vederea atingerii standardelor naţionale; 

- evaluarea continuă a elevilor şi aplicarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării procesului de 

învăţare. 

- Atingerea la un nivel superior a unei stări optime de sănătate, a călirii organismului elevilor în 

vederea practicării independente a exerciţiilor fizice pe tot parcursul anului şi promovării 

valenţelor educative, a stabilirii unei relaţii asociative civilizate. 

- Abordarea unei viziuni creative, participative şi stimulative în lecţia de educaţie fizicăşi sport. 

 

b) Proiectarea 

- monitorizarea activităţii de elaborare a planificărilor anuale şi semestriale şi a 

proiectărilor didactice, la nivelul cerinţelor noii metodologii de proiectare didactică; 

- proiectarea strategiilor didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de 

activitate; adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi; 

- proiectarea demersului didactic din perspectiva atingerii competenţelor specifice. 

c) Predarea-învăţarea 

-realizarea predării conţinutului ştiinţific conform programelor şcolare; 
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-existenţa corespondenţei dintre planificare şi proiectarea didactică; 

-eficienţa demersului didactic şi utilizarea optimă a resursei temporale; 

-realizarea activităţilor extraşcolare specifice disciplinelor artistice. 

d) Evaluarea 

- asigurarea unui nivel de pregătire al elevilor corespunzător standardelor educaţionale 

actuale; 

- stimularea performanţei şi progresului şcolar prin încurajarea participării elevilor la 

concursuri şi olimpiade şcolare de profil. 

e) Concluzii 

- creşterea calităţii educaţiei, măsurată prin rezultatele bune şi foarte bune obţinute de elevi   

- Managementul unei activităţi trebuie să fie o şansă pentru a ne cunoaşte pe noi înşine, de 

a ne cunoaşte influenţa pe care o exercităm asupra altora. 

- De câtă dăruire este nevoie pentru a-ţi atinge ţelurile? Cât trebuie să înveţi ce înseamnă 

valoarea dăruirii? Cât trebuie să oferi propriul tău exemplu? - sunt întrebări pe care trebuie să ni le 

punem zilnic. 

- Trebuie să fim responsabili, să ne implicăm mai mult şi să fim dispuşi să cooperăm în 

toate acţiunile pe care le întreprindem. 

 

” RAPORT 

COMISIA METODICĂ”  ARTE, EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT” 

 

Componenţa Comisiei metodice: 

Catedra de educaţie fizică : 

             Prof. Voaedeș Elena 

             Prof.Stefan Ciotău  

 

 

Catedra de muzică şi ed.plastică : 

                      Prof. Marin Cristina 

                      Prof.Găină Andreea 

 

Activităţi la nivelul comisiei metodice : 

 

         Catedra de fizică constituită la inceputul anului școlar și-a corelat activitatea cu aceea a 

celorlalte catedre  din aria curriculară si in acord cu planul managerial  aprobat de CA al școlii noastre, 

realizand activitati ce se impun la modul general. 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. 

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: 

2. Ziua sporturilor; Categorii de vârstă: 10-11, 12-13 ani băieți,13-15 ani băieți și fete 

Clasament:  Fotbal, cl III-IV 

                   Locul I- Șc.Gim.Nr.1 Bicaz Chei 

                   Locul al II-lea- Șc.Gim.Nr.2 Bicaz Chei 

                   Locul al III-lea Sc.Vasile Mitru Tașca 

       Fotbal cl.V-VI 

                   Locul I- Șc.Gim.Nr.1 Bicaz Chei 

                   Locul al II-lea- Șc.Gim.Bicazu Ardelean 

                   Locul al III-lea Sc.Vasile Mitru Tașca 

       Fotbal cl.VII-VIII 

                   Locul I- Șc.Gim.Nr.1 Bicaz Chei 

                   Locul al II-lea- Șc.Gim.Bicazu Ardelean 

                   Locul al III-lea Sc. Gim.Nr.2 Bicaz Chei 
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       Handbal băieți, cl.VII-VIII 

                   Locul I- Șc.Gim.Nr.1 Bicaz Chei 

                   Locul al II-lea- Șc.Gim.Bicazu Ardelean 

                   Locul al III-lea Sc. Gim. Vasile Mitru Tașca  

3. Ziua Educației- la această activitate au participat clasele aII-a, aIII-a, aIV-a, aVI-a, aVII-

a, aVIII-a din comună.Au fost organizate competiții sportive, ateliere de creație și dans, desene pe asfalt. 

Profesori organizatori: Voaedeș Elena, Ciotău Ștefan, Pop Răzbuc Ancuța, Husariu Elena, Boeriu Maria, 

Găină Andreea. 

4. Cupa Scolii – la handbal mixt – au participat cl.III-VIII. 

Clasament: Locul I- cl.aVIII-a 

                   Locul al II-lea cl.a VII-a A 

                   Locul al III-lea cl a VII-a B 

5. Cupa ,,Fulgilor de nea ,, 

   Rezultate: Handbal băieți- Locul I - Sc. nr.1 Bicaz Chei 

                     Locul al III-lea –Sc.nr.3 Bicaz Chei 

6. Tinerii gardieni ai conștiinței ecologice 2018 – activitate în parteneriat cu Ocolul Silvic 

Gheorgheni- locația Lacu Roșu. Prof. însoțitori Voaedeș Elena și Husariu Elena 

7. Olimpiada Gimnaziilor faza locală la handbal și fotbal, nivel primar și gimnazial –  

Rezultate: 

Miniandbal – locul I și calificare (după meciul de baraj cu Scoala Hangu) la faza județeană – 

Sc.Nr.1 Bicaz Chei 

8. Olimpiada Gimnaziilor faza județeană la handbal nivel primar – Locul al II-lea 

         La toate celelalte categorii, handbal fete și băieți, fotbal Sc.Nr.1 Bicaz Chei a luat locul I 

însă a pierdut meciurile de calificare la județ. 

       Această activitate s-a desfășurat în mai multe etape, inclusiv zile, profesorii din școala 

noastră  asigurând o organizare impecabilă. 

9. Cupa Timbark 

                     Fotbal cl.III-IV - Locul  I- Sc. nr.1 Bicaz Chei 

                                 Locul al  II lea- Sc. nr.3 Bicaz Chei 

 

                     Fotbal cl.V-VI - Locul   I -Sc. nr.1 Bicaz Chei 

     De asemenea au fost susținute lecții metodice și referate după cum urmează:  

• Voaedeș Elena- cl. a IV-a,  lecția  cu temele: .  

    ,,Deprinderi motrice specifice gimnasticii acrobatice,,: 

-elemente dinamice:-învățare:  - rostogolire înainte din ghemuit în depărtat; 

                                     - rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat; 

-elemente statice: -consolidare:-cumpănă pe un picior; 

                                      -stând pe omoplați; 

     -podul de jos; 

                                      -semisfoara; legări de elemente acrobatice; 

        și ,,Dezvoltarea deprinderilor de locomoție de stabilitate, de manipulare, aplicativ-utilitare 

prin traseu     aplicativ,, ; 

Referat- ,,Educația fizică și sportul în viața noastră,,. 

• Găină Andreea Elena- cl. a V-a - Tema lecției: Grecia antică – ceramica. 

   Referat: Origami 

• Ciotău Ștefan cl. a IV –a , temele: Dezvoltarea deprinderilor utilitar aplicative: 

târâre,tracțiune, transport de greutăți și echilibru; Gimnastică acrobatică: Rostogoliri din ghemuit în 

ghemuit înainte și podul de jos; Forța-Dezvoltarea forței principalelor grupe musculare 

                Referat: Contribuția jocului de mișcare la creșterea eficienței orelor de educație fizică. 

• Marin Cristina cl. a V-a Dansurile populare românești; Referat: Tradiții populare 

românești 

Catedra de muzică și desen: 

Organizarea unui program de colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă (coord.prof Marin Cristina) 

1. Coordonarea cercului de muzică 

2. Organizarea unui concurs de creație  ,,Tinere talente,,. 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari: 

-o 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: 
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    Stimularea insuficientă a elevilor talentați, ce ar permite o mai bună pregătire a lor în vederea  

obţinerii unor performanţe școlare superioare. 

DIRECTII DE ACTIUNE 

- organizarea în continuare a orelor, cât mai atractive pentru elevi. 

- obţinerea de rezultate deosebite la olimpiadele şcolare . 

 - realizarea unor proiecte sportive şi educative. 

 

RAPORT COMISIA SNAC AN SCOLAR 2018-2019 
In anul scolar 2018-2019, pe parcursul semestrului I, echipa SNAC a dovedit din nou ca se poate. 

Astfel in ‘’Saptamana  fructelor si legumelor’’ am colectat cantitati mari de fructe si legume crude sau 

conservate, donandu-le mai apoi Spitalului Sf. Nicolae Bicaz. Cateva exemple din cantitatile donate sunt 

: cele peste 200 de borcane de dulceata si compoturi, 30 de saci de cartofi, 20 kg de fasole, 6 saci de 

varza, baxuri de ulei, zahar si faina, paste fainoase, mere, etc. 

O alta actiunea a echipei SNAC s-a desfasurat in cadrul proiectului ‘’Cutiuta cu vise implinite’’, 

proiect in care s-au adunat 4200 de lei, donate Fundatiei Rotaract din Piatra Neamt, cu ajutorul carora s-a 

cumparat aparatura pentru clinica de recuperare pediatrica din Piatra Neamt. 

Echipa SNAC spera in cat mai multe activitati sip e semestrul II si multumeste tuturor pentru 

colaborare! 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA P.S.I. 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

In  anul școlar 2018-2019 s-au desfășurat următoarele activitati  in ceea ce priveste  respectarea  

prevederilor OMEN 3946/01.06.2001 : 

- 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 aplicate chestionarele anuale pentru salariati si au fost consemnate in documente; 

- 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 montate placute de avertizare(acolo unde este cazul); 

- 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,  

De asemenea au fost remediate o serie de disfuncţiuni constatate în urma controlului efectuat la 

unitatea noastră după cum urmează: 

- au fost efectuate campanii de informare a elevilor privind respectarea măsurilor de 

prevenire din domeniul PSI la toate şcolile prin prezentarea unor materiale didactice şi a unor filme 

educative; 

- a fost emisa decizie pentru prevenirea si combaterea efectului consumului produselor din 

tututn. 

- kepengurile de acces au fost blindate cu tabla; 

- s-au luat masuri pentru instruirea personalului pentru perioada vacantelor. 
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RAPORT FINAL „SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL” 2019 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1 com. Bicaz-Chei 

 

Activitățile s-au desfăşurat conform planificării, atingând scopul şi obiectivele propuse. Acţiunea 

pedagogică  din această săptămână s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor 

intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe 

asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin 

raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

 

Scopul proiectului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”” a vizat îmbunătăţirea competenţelor 

sociale, la nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin: 

 

•  desfășurarea procesului de învăţare prin joc; 

• participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 

• organizarea adecvată a ambientului educativ; 

• flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 

• stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării; 

• formarea și educarea deprinderilor de viață sănătoasă ;  

• încurajarea activității  de voluntariat în rândul elevilor; 

• dezvoltarea interesului față de tradițiile românilor și a locuitorilor din satul natal; 

• dezvoltarea muncii în echipă,cultivarea sensibilității și aptitudinilor artistice;  

• implicarea familiei în activitățile extrașcolare; 

• facilitarea integrării școlii în comunitate,crearea unei motivații optime pentru activitatea 

extrașcolară;  

• dezvoltarea armonioasă a individului  prin  participarea la jocurile şi activităţile motrice 

organizate sau spontane; 

• trezirea interesului pentru cunoașterea înaintașilor și a istoriei locale;  

• dobândirea unor noțiuni de prim ajutor. 

 

Număr de activități desfășurate: 40 

Tipul activităților desfășurate:  

- ateliere de teatru și poezie  

- rebusuri pe discipline 

- panouri tematice 

- matematică distractivă 

- experimente fizice și chimice 

- competiții sportive 

- ateliere de creație  

- excursii locale 

- activități ecologice 

- activități de educație pentru sănătate și un stil de viață sănătos 

- concursuri  pe discipline 

 

Spațiile de desfășurare a activităților: sala de clasă, drumeții în aer liber, sala de sport, 

biblioteca comunală. 

 

Parteneri implicați: Biblioteca, Poliția, Biserica, comitetele de părinți. 

 

Obiectivele vizate:  

1. Formarea și dezvoltarea unor competențe de comunicare în scopul educării unor atitudini 

pozitive. 

2. Dezvoltarea interesului pentru activități artistice precum și a jocurilor interactive. 

3. Formarea unor atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire 

și ocrotire a mediului înconjurător, aplicând cunoștințele însușite. 

4. Dezvoltarea interesului pentru folclor, obiceiuri și tradiții locale cu prilejul sărbătorilor de 

Paște. 

5. Realizarea de picturi, desene, colaje, machete pe diferite teme și domenii de activitate. 

6. Manifestarea comportamentului competitiv și a spiritului de echipă. 

7. Stimularea capacității de receptare a textelor literare prin audiții literare, recitare de 

poezii, vizionarea unor ecranizări ale operelor autorilor români. 

8. Formarea și educarea unor deprinderi de viață sănătoasă și dobândirea unor noțiuni de 

prim ajutor. 
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9. Cunoașterea principiilor unei alimentații sănătoase care conduce la dezvoltarea fizică și 

psihică a elevilor. 

10. Formarea deprinderilor de educație rutieră și cunoașterea normelor de securitate privind 

situațiile de urgență.  

11. Dezvoltarea imaginației și a abilităților de comunicare, stimularea dorinței de cunoaștere 

și a curiozității. 

 

Modalități de evaluare a activităților: 

o expoziţii cu lucrările copiilor 

o fotografii din timpul activităţilor 

o diplome 

o stimulente 

o portofolii 

o insigne 

 

Rezultate înregistrate:  

 

• Formarea abilităților de a lucra in echipa 

• Descoperire de aptitudini noi 

• Participarea activă și responsabilă la activitățile comune desfășurate 

• Cultivarea  unui stil de viață sănătos prin mișcare în aer liber 

• Relaționarea armonioasă cu cei din jur. 

 

Puncte tari:  

- Sprijinul acordat de conducerea școlii în organizarea şi desfăşurarea activitaţilor propuse în 

această săptămână; 

- Disponibilitatea elevilor din toate ciclurile de învățământ de a participa la activităţile educative 

organizate de către cadrul didactic; 

- Participarea  nemijlocită a părinţilor în momentul când se organizează astfel de activităţi 

extraşcolare și extracurriculare; 

 - Dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei 

sociale şi autodezvoltării profesinale prin activităţi extracurriculare;  

            - Desfăşurarea unor activităţi care nu se pot realiza în timpul programului (deplasări din 

localitate); 

- Competiţia constructivă; 

- Organizarea optimă a activităţii prin îmbinarea a numeroase strategii didactice, fără a avea o 

limită strictă de timp. 

 

Puncte slabe:  

- Resursă financiară redusă 

- Lipsa unor dotări, materiale (incapacitatea unor familii de a susţine material realizarea de 

activităţi cerute de către copii). 

 

Oportunități:  

• Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în diferite tipuri 

de activităţi 

• Promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică  

• Posibilitatea elevilor de a se înscrie la diferite activităţi în funcţie de preferinţe 

• Utilizarea bazei materiale a şcolii în desfăşurarea unor activităţi 

• Implicarea activă a unor instituţii locale prin parteneriatele realizate 

•  Ieşirea din tiparul curricular 

 

Amenințări: condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării unor activităţi în aer liber. 

 

Concluzii:  

     Prezentul program, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanentă a 

echipei de proiect, a c o n d u s  nemijlocit la conştientizarea  comunităţii locale, a elevilor privind 

importanţa activităţilor cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi sportive în afirmarea personalităţii 

acestora, a dezvoltării competenţelor/talentelor din diverse domenii. 

       Prin  derularea  responsabilă   a  programului, preșcolarii, elevii claselor primare și 

gimnaziale au avut posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre 

comunicare şi iniţiativă. Au conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la 

prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti. 



 

 

Cap. III - Examene naţionale 
În anul şcolar 2018-2019 elevii din unitatea noastră au susţinut următoarele tipuri de 

evaluări şi examene naţionale: 

- Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018- 2019; 

- Evaluare Naţională pentru absolvenţii claselor a VIII-a, an şcolar 2018- 2019; 

Priorităţi asumate: 

•  instruirea conducerii şcolilor şi monitorizarea modului în care acestea pregătesc şi 

organizează evaluările şi examenele naţionale; 

• informarea elevilor şi a părinţilor în ceea ce priveşte Metodologiile de organizare şi 

desfăşurare a evaluărilor şi examenelor naţionale. 

•  monitorizarea modului în care cadrele didactice desfăşoară activităţi de pregătire 

suplimentară a elevilor pentru susţinerea evaluărilor şi examenelor naţionale; 

• pregătirea cadrelor didactice în vederea pregătirii elevilor de clasele a II-a, a IV-a, a VI-

a, a VIII-a  în vederea susţinerii evaluărilor şi examenelor naţionale; 

• participarea elevilor la simulările examenelor naţionale, analiza rezultatelor şi realizarea 

planurilor de îmbunătăţire a rezultatelor. 

Puncte tari: 

• colaborarea bună dintre comisiile judeţene şi comisiile din centrele de examen/evaluare; 

• asigurarea bazei materiale şi instituţionale în toate centrele de examen şi centrele zonale 

de evaluare; 

• existenţa şi cunoaşterea procedurilor necesare bunei desfăşurări a examenelor; 

• asigurarea resursei umane pentru centrele de examen şi pentru centrele zonale de 

evaluare; 

• analiza testelor iniţiale, a testelor de progres, a simulărilor date pe parcursul anului 

şcolar precum şi realizarea şi punerea în aplicare a planurilor de remediere au dus la o îmbunătăţire a 

rezultatelor; 

• o mai bună colaborare cu familiile şi conştientizarea elevilor şi familiilor asupra 

importanţei susţinerii examenelor naţionale şi a pregătirii acestora. 

 

 

RAPORT 

Privind organizarea şi administrarea Evaluărilor Naţionale  

la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018-2019 (EN -2019) 

 în Școala gimnazială nr. 1 com. Bicaz Chei 

 

În anul școlar 2018-2019, Evaluările Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a VI-a (EN -

2019) s-au desfășurat în conformitate cu Baza metodologică pentru EN-2019 dată de Metodologia de 

organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în anul 

şcolar 2015-2016, aprobată prin OMENCŞ nr. 3051 din 12.01.2016, numită în continuare Metodologie, 

calendarul desfăşurării EN-2019 aprobat prin OMEN nr. 4461/ 27.08.2018 privind aprobarea 

Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în anul 

şcolar 2018-2019, respectiv Manualul de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naţionale la 

finalul claselor a H- a, a IV-a şi a Vl-a în anul şcolar 2018-2019 (EN-2019) transmis prin adresa CNEE 

nr. 1115/ 19.04.2019. 

Preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ a organizat pentru membrii comisiilor, 

administratorii de test şi pentru evaluatori sesiuni de formare care au ca bază de referinţă manualul de 

proceduri, precum şi toate actele normative care fundamentează organizarea şi administrarea EN-2019. 

Activitatea Comisiei din unitatea de învăţământ s-a desfășurat conform procedurii operaționale; 

logistica și legătura internet nu au ridicat probleme. 

Activităţile sintetizate în Fişa nr. 2 organizate la nivelul comisiei de organizare şi de 



 

 

administrare a EN-2019 din unitatea de învăţământ, s-au desfășurat întocmai și la timp; nu au fost 

probleme care să impună schimbări de membri/ AT/ asistenți/ evaluator în Comisie.  

Participarea elevilor la Evaluarea Naţională de la finalul claselor a II- a, a IV-a şi a Vl-a în anul 

şcolar 2018-2019 (EN-2019) este detaliată pe probe în Raportul școlii/ model , atașat prezentului 

document. 

În calitate de preşedinte al Comisiei de organizare şi desfăşurare a EN-2019 în unitatea de 

învățământ, menţionez pe scurt, trei aspecte pozitive ale administrării evaluării şi trei aspecte de 

îmbunătăţit în organizarea şi administrarea evaluării, după cum urmează: 
 

 

Analiza rezultatelor la clasa a II-a 

 Aspecte pozitive 

Limba română-scris - Testul de evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

• au dovedit capacitatea de a înţelege cerinţele; 

• au demonstrat că ştiu să se exprime concis, coerent; 

• scriu fără omisiuni, inversiuni de litere în cadrul cuvintelor; 

• cunosc părţile componente ale unui bilet/text şi le respectă în momentul redactării lor; 

• folosesc corect ortogramele studiate; 

• folosesc corect semnele de punctuaţie; 

• folosesc propoziţii dezvoltate, acestea având legătură cu tema dată; 

• au capacitatea de a înţelege întrebările şi răspund corect la ele; 

• evită repetiţiile, aleg titlul potrivit conţinutului textului; 

• ordonează propoziţiile într-un text şi îl aşază corect în pagină; 

• redactează texte coerente, complexe şi chiar originale, respectând tema dată. 

Puncte slabe 

Unii dintre elevi: 

• formulează incorect tipul de bilet cerut; 

Aspecte pozitive Aspecte de îmbunătăţit 

Baza metodologică pentru EN-2019 a fost 

bine pusă la punct, detaliată, clară în precizări și 

transmisă în școli la timp pentru a fi prelucrată . 

 

 

Cantitatea mare de hârtie xerox și tonner 

consumata prin : pagină fără conținut la clasele a 

II-a și a IV-a, aranjarea în pagină la toate clasele, 

numărul mare de pagini la fiecare test, ceea ce 

duce la cheltuieli mărite cu consumabilele. 

 

 
Comunicarea cu Comisia județeană  de 

organizare şi desfăşurare a EN-2019 a fost 

corectă, eficientă și a eliminat posibilele erori de 

organizare și administrare a testelor. 

Afectarea orarului unității în zilele de 

evaluare datorită implicării multor cadre 

didactice în multiplicare- capsare, secretizare și 

admistrare a testelor. 

Un colectiv didactic care se implică 

eficient și cu seriozitate în activitatea școlii și 

elevi care iau în serios examenele și actul 

educațional, chiar dacă au fost informați că 

rezultatele nu se concretizează cu note în catalog. 

Înlocuirea evaluării răspusurilor prin 

coduri cu calificative/ note în vederea 

conștientizării/ înțelegerii de către părinți și elevi 

a nivelului de cunoștințe și posibilitatea 

consemnării acestora în catalog pentru creșterea 

motivației elevilor. 



 

 

• utilizează, în mod greşit, unele ortograme; 

• formulează eronat unele răspunsuri; 

• nu respectă scrierea cu alineate. 

Măsuri 

• lucru suplimentar la clasă, activitate susţinută a profesorului de sprijin şi a părinţilor; 

• alcătuirea unor planuri individuale de învăţare, instrumente care asigură crearea unui traseu 

particularizat şi personalizat de învăţare, instrumente de remediere/dezvoltare/orientare, care 

cuprind informaţii diagnostice şi prognostice în vederea optimizării învăţării. 

Limba română - citit - Testul de evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor 

citite Puncte tari 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

• dovedesc capacitatea de a citi în ritm rapid textul şi înţeleg cerinţele fiecărui item, alegând 

varianta corectă; 

• desprind informaţii de detaliu dintr-un mesaj; 

• îmbină enunţuri într-un mesaj propriu; 

• desprind informaţii esenţiale din textul citit; 

• redau, prin cuvinte proprii, părerea proprie; 

• formulează răspunsurile în enunţuri corecte din punct de vedere gramatical şi corespunzător 

mesajului textului; 

• se încadrează în timpul alocat rezolvării testului. 

Puncte slabe 

Unii dintre elevi: 

• nu citesc suficient de rapid şi nu se încadrează în timpul acordat; 

• nu au capacitatea de a se concentra pentru a înţelege corect sarcinile de lucru; 

• nu fac faţă cerinţelor minime ale testului. 

Matematica - Testul a urmărit evaluarea competenţelor de matematică. 

Puncte tari 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

• identifică operaţia de aflare a sumei şi diferenţei; 

• ordonează corect crescător un şir de numere date, compară, efectuează calcule simple; 

• identifică figura geometrică corespunzătoare; 

• rezolvă corect o problemă, calculând sau scriind direct răspunsul; 

• identifică figura geometrică corespunzătoare; 

• identifică locul în spaţiu al unor obiecte; 

• identifică regula şi continuă şirul dat. 

Puncte slabe 

Unii dintre elevi: 

• întâmpină greutăţi la scrierea sub formă de adunare/scădere repetată a unor probleme; 

• explică/motivează greu un răspuns. 

Aspecte de îmbunătăţit 

• Evaluarea răspunsurilor prin coduri şi nu prin notă/calificativ îngreunează aprecierea individuală a 

rezultatelor, astfel că, la discuţiile cu elevii şi cu părinţii, evaluatorii nu pot spune la ce nivel precis 

de performanţă se ridică o anumită lucrare. 

• Reducerea numărului itemilor, eventual a textului, la limba română, formularea mai precisă a 



 

 

acestora sau mărirea timpului acordat pentru rezolvare. 

 

Analiza rezultatelor la clasa aIV-a 

Limba română - Evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română Puncte 

tari 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

• stăpânesc actul citirii conştiente, ştiu să formuleze întrebări corecte referitoare la textul citit; 

•  au un vocabular adecvat nivelului de şcolarizare pentru care sunt evaluaţi; 

•  ştiu să lucreze pe text; identifică succesiunea întâmplărilor, valorifică conţinutul textului în 

rezolvarea sarcinilor; 

• au capacitatea de a face corelaţii între conţinutul textului şi aspecte reale din mediul înconjurător; 

• îşi exprimă propriile opinii şi sesizează valoarea educativă a textului; 

• manifestă creativitate în compunerea textelor; 

• realizează corelarea între imagine şi text. 

Puncte slabe 

Unii dintre elevi: 

• formulează enunţuri incorecte care nu au în totalitate legătură cu cerinţa; 

• ordonează parţial ideile conform derulării faptelor; 

•  sesizează şi identifică parţial aspectele relevante din text; 

•  fac greşeli de scriere - omisiuni, adăugiri de litere, neîncadrarea în spaţiul de lucru, scrierea 

ortogramelor, forma literelor. 

Măsuri 

• pregătire suplimentară, prin lucru diferenţiat şi individualizat; 

• activităţi de lecturare şi explicare a textelor, exerciţii recuperatorii; 

• planuri de remediere şcolară pentru elevii cu rezultate slabe. 

Matematica - Evaluarea competenţelor de matematică 

 Puncte tari 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

• cunosc citirea, scrierea, aproximarea numerelor naturale în sistemul zecimal; 

• efectuează şi rezolvă corect exrciţii şi probleme cu cele patru operaţii cu numere naturale; 

• aplică calculul, terminologia specifică în rezolvarea unor probleme; 

• cunosc citirea şi scrierea numerelor cu cifre romane; 

• analizează şi identifică raţionamentul pentru rezolvarea unor probleme; 

• recunosc figurile/corpurile geometrice şi sesizează unităţile de măsură în activităţi de măsurare, 

calcul, rezolvări de probleme; 

• aplică în rezolvarea de probleme noţiunile specifice despre figurile geometrice, fracţii, unităţi de 

măsură; 

• extrag, analizează, prelucrează şi interpretează corect informaţiile dintr-un tabel. 

Puncte slabe 

Unii dintre elevi: 

• fac greşeli de calcul simplu; 

• interpretează eronat datele scrise în tabele şi grafice; 

• nu respectă ordinea efectuării operaţiilor. 

Măsuri 

• pregătire suplimentară; 

• lucru diferenţiat şi individualizat; 

• rezolvarea problemelor pornind de la aspecte practice concrete.Aspecte de îmbunătăţit 

• Probele de evaluare au un conţinut extins (mărimea textului de la limba şi literatura română, 

numărul mare de pagini/test, numărul mare de itemi), aspect care poate genera starea de stres, elevii 



 

 

având impresia că nu au timp suficient pentru rezolvare. 

• Itemii, prin conţinutul lor, antrenează preponderent capacităţi de tip reproductiv; sunt 

adecvaţi, mai ales, pentru evaluarea rezultatelor învăţării situate în zona inferioară a domeniului 

cognitiv. 
Analiza rezultatelor la clasa a VI-a 

Puncte tari: 

Cei mai mulţi dintre elevi: 

• stăpânesc actul citirii conştiente, ştiu să formuleze întrebări corecte referitoare la textul citit; 

• au un vocabular adecvat nivelului de şcolarizare pentru care sunt evaluaţi; 

• ştiu să lucreze pe text; identifică succesiunea întâmplărilor, valorifică conţinutul textului în 

rezolvarea sarcinilor; au capacitatea de a face corelaţii între conţinutul textului şi aspecte reale in 

mediul înconjurător; 

• îşi exprimă propriile opinii şi sesizează valoarea educativă a textului şi manifestă creativitate 

în compunerea textelor; 

• cunosc citirea, scrierea, aproximarea numerelor naturale în sistemul zecimal şi îl aplică 

corect în probleme de matematică şi fizică; 

• aplică calculul, terminologia specifică în rezolvarea unor probleme interdisciplinare; 

• analizează şi identifică raţionamentul pentru rezolvarea unor probleme de matematică, fizică 

şi biologie. 

Puncte slabe 

Unii dintre elevi: 

• nu se pot încadra în timp pentru a citi conştient şi a rezolva sarcinile de lurcu; 

• sesizează şi identifică parţial aspectele relevante din text; 

• fac greşeli de calcul simplu, interpretează eronat datele scrise în tabele şi grafice. 

• Măsuri:pregătire suplimentară;lucru diferenţiat şi individualizat;rezolvarea problemelor 

pornind de la aspecte practice concrete. 

 

 

RAPORT 

 

Privind organizarea și desfășurarea Examenului de Evaluare Națională 2019 

și analiza rezultatelor obținute  de către elevi. 
 

Examenul de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019  s-a 

desfașurat în conformitate cu : 

➢ OMEN NR. 4813 din 29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării naționale 

pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 

➢ Anexa  nr. 2  la  OMECTS  nr.  4801 din 31.08.2010, art. 4 (3) şi art. 10,  privind   

organizarea  şi  desfăşurarea  Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a  

➢ Procedura nr. 469/04.03.2019 privind transferul subiectelor ( pentru persoana de 

contact) 

➢ Procedura nr. 32620/27.05.2019 privind monitorizarea audio-video ( pentru 

responsabilul cu monitorizarea audio-video) 

 

         La Examenul de Evaluare Națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019 

au fost înscriși cei 47 de absolvenți ai celor 3  clase a VIII a, din care 46 de candidati au fost prezenti la 

proba de LRO și toți 47 la proba de matematică. 

Au fost asigurate: logistica, supravegherea audio- video conform procedurii ISJ Neamt, 

personalul didactic implicat , conditii psiho-energonomice adecvate desfasurarii examenului (apa 



 

 

minerala, curatenie, aerisire, mobilier individual, liniste, generator electric 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- 

câte doua camera în fiecare sală). Nu au fost probleme legate de curentul electric, legatura internet etc. 

Au fost asigurate variante de rezerva inclusiv pentru curent electric ( generator de 5 kw achiziționat în 

dec. 2017). 

        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.  S-au 

înregistrat 4 contestații la proba de LRO, una soluționată în defavoarea elevei și la trei dintre ele nota 

finală fiind mai mare. 

         

       În urma vizionării înregistrărilor audio- video imediat dupa finalizarea probei, comisia a 

constatat că au fost respectate condițiile strict legale de desfășurare a examenului, fapt consemnat in 

procesul verbal.  

 

Rezultate obținute la nivel de PJ: 

LISTA NOTELOR   EVALUAREA NAŢIONALĂ 2019 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / BICAZ-CHEI 

Nr.crt.  Numele si prenumele/ Școala de proveniență/Nota scis LRO/ Notă scris MAT/ Medie 
1 BARB FI BIANCA ANDREEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 8,45 - 6,95- 

7,70 

2 BARB I IONUŢ MARIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 4,45 - - 3,55- 4,00 

3 BLAGA M MARIUS CRISTIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 9,50 - - 8,65- 

9,07 

4 GĂINĂ-ARGINTAR V ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 4,95 - - 4,70- 

4,82 

5 GHEŢI IF RAMONA FLORENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 5,30 - - 

5,75- 5,52 

6 MORARU-FLOREA S ŞTEFANIA MIRUNA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 / 4,50 - - 4,70 -4,60 

7 MUNTEANU A BIANCA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 6,65 - - 5,05 

-5,85 

8 PALEU P ROBERT DAVID ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 5,60 - - 6,40- 6,00 

9 POP-RĂZBUC G FLORIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 4,10 - - 5,00- 4,55 

10 RADU N MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 7,90 - - 6,25 -7,07 

11 SAVA I OVIDIU DUMITREL ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 5,15 - - 6,00 -

5,57 

12 TĂTARU M GAVRIL ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 8,10 - - 7,70 -7,90 

13 TURNEA C DAVID CĂTĂLIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 9,15 - - 10,00 

-9,57 

14 ŢEPEŞ C PAUL ADRIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 5,80 - - 7,10- 6,45 

15 ŢEPEŞ D PAULA BIANCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 8,15 - - 6,20 -7,17 

16 ŢEPEŞ I VALENTIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 5,90 - - 5,80-5,85 

17 VOAIDEŞ D GABRIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 9,40 - - 8,65-9,02 

18 VOAIDEŞ D MIHAELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI / 9,35 - - 7,50- 8,42 

19 ASANDEI C FLORIANA DENISA EUGENIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, / 8,00 - - 5,70 -6,85 

20 BARB-DUDAN G IONELA GABRIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, / 6,95 - - 5,00 -5,97 

21 BLAGA N IOAN IULIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 5,00 - - 2,75 -3,87 



 

 

22 BLAGA-ŞUTU N ŞTEFANIA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, / 7,90 - - 4,60- 6,25 

23 BOERIU PC SANDRA CRISTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 9,65 - - 

9,45 -9,55 

24 CIOANCĂ G GHEORGHIŢĂ MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / - - 2,00 

-Absent 

25 DANDU I IONUŢ OVIDIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 3,80 - - 5,55- 4,67 

26 DUDAN I IOAN ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 3,85 - - 3,00 -3,42 

27 DUDAN M NARCISA ANDREEA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 5,85 - - 

5,65- 5,75 

28 FÂRŢALĂ-CIONCUŢ G FLAVIUS FLORIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2,  / 3,85 - - 2,50 -3,17 

29 ONIGA D SARA ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 6,50 - 4,15 -5,32 

30 PALEU V ANA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2,COMUNA BICAZ-CHEI/8,80-5,00-6,90 

31 POP C CĂTĂLIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 6,15 - - 3,25- 4,70 

32 RADU V ALEX ANDREI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 4,30 - - 2,25 -3,27 

33 RADU V MARIA GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 5,80 - - 3,00 

-4,40 

34 SUCIU V ROBERT IONUŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI / 7,50 - - 4,20 -5,85 

35 BUTUNOI G COSMIN GHEORGHE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ,  8,30 - - 6,55- 7,42 

36 BUTUNOI M MANUEL IULIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, 3,85-3,30-3,57 

37 COVASAN G IONUŢ VLADUŢ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ,  4,1 -3,00 -3,57 

38 GĂINĂ I BIANCA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, 7,55 - - 5,20 -6,37 

39 PÂNTEA I ALIN CONSTANTIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, 5,35-4,50-4,92 

40 PÎNTEA G ANA PETRUŢA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ,  6,80 - - 5,30 -6,05 

41 PÎNTEA G OANA ŞTEFANIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ,  7,85 -  6,75 -7,30 

42 PÎNTEA I GHEORGHIŢĂ MARINEL ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ,6,10-7,40-6,75 

43 PÎNTEA I ROXANA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, 6,90 - - 4,60- 5,75 

44 PÎNTEA N NICOLETA IULIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, ,80-6,45-7,12 

45 POLOŞAN C CRINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, 7,60 - - 7,90 -7,75 

46 POP N MIHAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, 2,60 - - 2,50 -2,55 

47 UNGUREANU I ANCUŢA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ,9,05-8,25- 8,65 

 
 

PROCENT NOTE PESTE 5.00 EVN 2019 
 

 

UNITATEA 
SCOLARA 

LRO MAT MEDIE 

SIMULARE 
MAR. 2019 

EVN 
2019 

SIMULARE 
MAR. 2019 

EVN 
2019 

SIMULAR
E MAR. 
2019 

EVN 
2019 

PJ 63.82% 73.91% 29.79% 63.04% 40.43% 67.39% 

SCOALA NR. 1 61.11% 72.22% 50.00% 83.33% 50.00% 77.78% 

SCOALA NR. 2 62.50% 73.33% 6.25% 40% 18.75% 53.33% 

SCOALA NR. 3 69.23% 76.92% 30.77% 61.54% 53.85% 69.23% 
 
  
 
 



 

 

 
 

La nivel de PJ se observă o creștere a procentului notelor peste 5,00 de la EVN față 
de simulare cu 10% la LRO, 33,25 % la MAT respectiv cu aproape 30% la medie. 
 

 MEDIA   NOTELOR    

UNITATEA SCOLARA 

LRO MAT MEDIE 

SIMULARE 
MAR. 2019 

EVN 
2019 

SIMULARE 
MAR. 2019 

EVN 
2019 

SIMULARE 
MAR. 2019 

EVN 
2019 

PJ 6.60 6.52 4.09 5.55 5.05 6.01 

SCOALA NR. 1 5.88 6.80 4.01 6.44 4.94 6.61 

SCOALA NR. 2 5.67 6.26 2.84 4.53 4.26 5.32 

SCOALA NR. 3 5.99 6.45 4.00 5.51 5.00 5.98 

       

 
 

 



 

 

SITUATIE COMPARATIVA A NOTELOR PESTE 5,00  PE P.J. ÎN PERIOADA  2014-2019 

SITUATIE COMPARATIVA 2014-2018 NOTE PESTE 5,00 

EVN 
2019 

SIM 
2019 

EVN 
2018 

SIM 
 2018 

EN  
2017 

SIM 
 2017 

EN  
2016 

SIMULARE  
2016 

EN 
2015 

SIMULARE  
2015 

EN  
2014 

67,39% 40,43% 62,16 % 40.54 % 85 % 67.35% 85.00% 63,41 % 72.52% 52.00% 50.00% 

 
 
 

           
 

 



 

 

SITUATIE COMPARATIVA A MEDIILOR PE P.J. ÎN PERIOADA  2014-2019 
 

SITUATIE COMPARATIVA A MEDIILOR PE P.J. ÎN PERIOADA  2014-2018 

EVN 
2019 

SIMULARE 
2019 EVN 2018 

SIM 
 2018 

EN  
2017 

SIM 
2017 

EN  
2016 

SIM 
  2016 

EN 
2015 

SIM 
 2015 EN  2014 

6,01 5,05 5.70 4.83 7.27 5.90 6.80 5.44 6.35 4.97 5.40 

 

 
 

La fel ca și în cazul notelor peste 5,00, media la examen a fost în fiecare an mai mare cu cel puțin 1 punct decât cea de la simulare. 

 

Concluzii 

Ar trebui să recunoaștem și faptul generațiile de absolvenți nu sunt la fel de ”motivate„ în fiecare an școlar, o cauză fiind și posibilitatea 

elevilor cu rezultate sub 5,00 să opteze pentru admiterea la un liceu, ceea ce duce la eșec în liceu. 

Așa zisul ” Fenomen Brăila” demotivează unii profesori în promovarea riguroasă a elevilor clasei a VIII a, în condițiile în care sesizările 

de acest gen îi afectează direct.
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Cap. IV - Activitatea educativă 
Raport asupra activităţii desfăşurate de subcomisia metodică 

 a profesorilor diriginţi în anul şcolar 2018-2019 

Activitatea profesorilor diriginţi s-a desfăşurat în baza unei 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 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” si 

Programa pentru consiliere 

- Informare asupra activităţii desfăşurate de comisia metodică a diriginţilor în anul 

şcolar 2017/2018. 

- Aprobarea planului de muncă în anul şcolar 2018/2019 si planificarea activitatii 

educative 

- Stabilirea componentei comisiei metodice a profesorilor diriginţi si atributiile lor 

in cadrul comisiei si intocmirea curriculum-vitae a tuturor profesorilor ce fac parte din comisie 

Raport anual al Comisiei pentru curriculum, an scolar 2018-2019 
 

Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2018-

2019 au fost: 

 - elaborarea planului managerial anual şi a planurilor operaţionale semestriale;  

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

comisiilor metodice/catedrelor. 

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

nevoi/oportunităţi educaţionale la nivelul educabililor; 

 - derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ;  

- controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului 

școlar/semestrului; 

 - actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii 

şcolare; 

 - elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare - realizat sub 

coordonarea directorului;  

- stabilirea programului de lucru al şcolii în două schimburi;  

- organizarea activităţilor extracurriculare;  

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

rezultatelor şcolare  

 -realizarea orarului şcolii în funcţie de planurile cadru, planurile de învăţământ, curba de 

efort intelectual a elevilor, numărul de cadre didactice   

- realizarea ofertei educaţionale - conform procedurii interne; 

 - evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a 

rapoartelor primite de la şefii de catedre; 
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- realizarea documentaţiei solicitate de MEN, ISJ şi de autorităţile locale;  

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

clasele ; 

 - asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:   

• procurarea documentelor curriculare; 

•   procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ MEN, 

I.Ş.J.Neamt; 

•   elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de 

evaluare etc.). 

II. Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la: 

• Utilizarea curriculumului naţional  aprobat de MEN pentru fiecare nivel de  

şcolarizare. 

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

programele utilizate, pentru nivelul de învăţământ primar. 

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

metodice emise de ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional, pentru 

învăţământul primar. 

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

la cerinţele educaţiei interculturale/pentru diversitate. 

Strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind de 

la: 

 

• Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea -proiectarea curriculumului 

la decizia şcolii. 

• Utilizarea unei curricule pentru discipline opţionale,specifice învăţământului 

primar, recunoscute şi promovate de MECTS (ex.: Educaţie pentru sănătate etc.). 

Dovezile: 

• strategia de proiectare a C.D.S. 

•  procedura de proiectare a C.D.S. 

•  procedura de revizuire periodică a curriculumului la decizia şcolii 

• curriculum opţional 

•  fişa de evaluare a opţionalului 

•  Oferta educaţională 

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

şi pedagogice astfel: 

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

de igienă specifice pentru nivelul de vârstă al elevilor astfel : elevii din clasele pregătitoare și 

elevii claselor I au avut  cursuri numai dimineaţa, cei de la clasele  II-IV au avut cursuri după-

amiază) 

• Respectarea cerinţelor igienice şi pedagogice la întocmirea orarelor şi la 

repartizarea zilnică a orelor. 

Dovezile: 

• orarul/ programul de studiu al elevilor 

• procedura de întocmire a orarului şcolii 

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate 

disciplinele/modulele din curriculum astfel: 

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

către fiecare învăţător/profesor  în funcţie de nevoile reale ale clasei. 
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• Unităţile de învăţare au fost elaborate pe parcursul anului şcolar, pe măsură ce sa 

finalizat implementarea proiectului unităţii anterioare.   

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

discipline.   

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

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

•  Proiectele unităţilor de învăţare  conţin întotdeauna competenţele/obiectivele 

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

finele unităţii.  

•  În planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare se  respectă  

formularea conţinuturilor din programa şcolară 

• Proiectarea  unităţilor de învăţare s-a realizat prnind de la particularităţile de vârstă 

şi individuale ale elevilor 

În concluzie: 

S-a realizat  planificarea corespunzătoare a materiei (conţinuturilor) pentru fiecare arie 

curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din programa şcolară.S-a 

realizat corelarea planificărilor conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei discipline. 

Dovezile: 

• planificări calendaristice anuale 

• planificări pe unităţi de învăţare 

• planificări pe proiecte tematice 

Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev. 

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

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

din clasa şi pe obiectivele ariilor curriculare studiate. 

Fiecare învățător recunoaște importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine 

echilibrate.  

• Planificările zilnice denotă abilitatea cadrelor didactice de a reflecta critic asupra 

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

săptămînală şi de a face ajustările necesare. 

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

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

învăţare şi dezvoltare. 

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

diversele nevoi, abilităţi şi stiluri de învăţare. 

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

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

   

Cadrele  didactice au realizat planificări zilnice şi săptămînale care reflectă abordarea 

integrată a curriculum-ului astfel:  

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

care contribuie la o învăţare semnificativă. 

• Experienţele de învăţare planificate de cadru didactic sunt integrate şi favorizează 

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

elevi să stabilească legături dintre lucruri. 

II .Realizarea curriculum-ului pornind de la: 

• Respectarea orarului proiectat( respectarea orarului şcolii, respectarea orarului 

proiectat al clasei) 

Dovezile: 
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•  orarul şcolii 

•  orarele claselor 

Utilizarea auxiliarelor curriculare 

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

cerinţele programei şcolare pentru nivelul de învăţământ primar. 

Dovezile: 

• programe şcolare 

• manual 

•  auxiliare curriculare 

•  observarea directă 

•  listele cu auxiliarele utilizate la fiecare clasă 

Utilizarea manualelor şcolare obligatoriu aprobate de MEN 

S-au utilizat doar manuale şcolare, pentru învăţământul primar, aprobate de MEN. 

 În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curricular s-a 

urmărit:  

• Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare. 

• Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o abordare integrată, pluridiscilinară/ 

interdisciplinară 

Dovezile: 

• observarea directă 

• documente de proiectare a materiei 

• programe şcolare 

• planuri de învăţământ 

• proiecte didactice 

• orarul clasei 

Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei 

şcolare şi la motivaţia fiecărui elev 

S-a observant o preocupare pentru: 

• Promovarea strategiilor şi a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural 

al populaţiei şcolare. 

• Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la motivaţia fiecărui elev. 

• colectarea sistematică de  informaţii şi gestionarea eficientă a  modul în care 

elementele specifice ale limbii, culturii şi tradiţiilor minorităţilor etnice, religioase sau de altă 

natură existente în unitatea şcolară sunt utilizate în 

activităţile de predare, învăţare şi evaluare. 

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

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

• Dovezile: 

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

responsabilul de comisie metodică) 

• documente de proiectare a materiei 

• programe şcolare 

•  planuri de învăţământ 

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

portofoliul comisie metodice) 

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

a feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin: 
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• Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învăţare. 

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

învăţare. 

Dovezile: 

• observarea directă prin asistenţe la ore( fisele de asistență realizate de responsabilii 

de comisie metodică) 

• documente de proiectare a materiei 

• discuții cu elevii şi cadrele didactice 

•  portofoliul cadrului didactic 

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

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

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

 

Dovezile: 

• observarea directă prin asistenţe la lecţii( fisele de asistență realizate de 

responsabilii de comisie metodică) 

• programe de educaţie remedială(existente in cadrul portofoliului Comisiei 

Învățătorilor) 

• portofoliul cadrului didactic 

• portofoliile elevilor 

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

rezultatele şcolare s-a realizat prin:. 

Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

Informarea regulată a părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

Dovezile: 

• cataloagele claselor 

• procedura de informare a părinţilor privind rezultatele şcolare 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat astfel: 

 

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

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

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

didactic din învăţământul primar, la nivelul fiecărei clase şi discipline în parte, respectând 

legislaţia în vigoare. 

• Planificarea evaluării obiective, pe baza descriptorilor de  performanţă, pe niveluri 

de performanţă .  

• Planificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare specifice nivelului de 

învăţământ   

Dovezile: 

• planificările cadrelor didactice 

•  programe şcolare, ghiduri 

•  instrumente de evaluare 

•  descriptori de performanţă 

• indicatori de performanţă 

•  standarde de evaluare pentru nivelul de învăţământ primar 

•  portofoliul comisiei metodice a învăţătorilor 

•  procedura de evaluare a rezultatelor şcolare 

 În realizarea  activităţilor de  evaluare și Înregistrarea activităţilor de evaluare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare s-a avut în vedere: 
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• Utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare în 

vigoare. 

• Notarea prin calificative  sau note a rezultatelor evaluării cunoştinţelor, 

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

a standardelor curriculare specifice fiecărei discipline în parte. 

• Consemnarea calificativelor si anotelor obţinute de elevi în documentele şcolare 

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

perioade stabilite de cadrul didactic şi de legislaţia în vigoare. 

•  Notarea ritmică a calificativelor parţiale în catalogul personal  ca rezultate ale 

evaluărilor curente ale elevilor, conform legislaţiei în vigoare. 

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

progresul sau regresul înregistrat la învăţătură. 

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

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

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

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

numărul de ore aferent acesteia în trunchiul comun din planul cadru al clasei respective. 

• Identificarea cauzelor şi consecinţelor insuccesului şcolar pentru elevii ciclului 

primar din şcoală şi a măsurilor de ameliorare/ stopare a acestuia, în urma consultărilor şi a 

discuţiilor purtate la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor şi a comisiei de evaluare şi 

asigurarea calităţii. 

• Diseminarea informaţiilor privind succesul şi insuccesul şcolar al elevilor din 

ciclul primar tuturor categoriilor de beneficiari ai educaţiei (elevi, profesori, părinţi), prin acţiuni 

şi modalităţi diverse. 

• Monitorizarea traiectului şcolar al elevilor prin intermediul unor metode şi 

instrumente interne (cel puţin la nivel de eşantion reprezentativ). 

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

profesional ulterior al elevilor şcolii pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ şi 

dezvoltarea instituţională. 

• Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi identificarea cauzelor 

absenteismului , prin intermediul unor metode şi instrumente interne, la nivelul fiecărei clase de 

elevi, de către cadrele didactice responsabile.  

• Urmărirea ratei de abandon şcolar, la nivelul instituţiei/ciclului primar prin 

raportarea periodică, nominală şi/ sau numerică, a elevilor cu un număr mare de absenţe 

nemotivate succesive.  

• Înregistrarea măsurilor specifice aplicate pentru fiecare situaţie problematică în 

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

şcolii.  

Dovezile: 

• programe şcolare 

• planuri de învăţământ 

•  instrumente de evaluare 

•  documente şcolare standardizate 

•  cataloage 

•  carnete ale elevilor 

•  registru matricol 

• discuții cu cadrele didactice şi elevii 

• observaţii ale asistenţelor la ore 

Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora, 
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privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind 

insuccesul şcolar şi consecinţele acestuia. 

Existenţa ofertei  educaţionale 

 La nivel școlii se atestă existența  ofertei educaţionale şi care cuprinde cel puţin: 

resursele educaţionale (umane şi materiale), existente pentru desfăşurarea activităţilor curriculare 

şi extracurriculare,.Acestea sunt incluse în programul şcolii. 

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

prin intermediul unor:  

• pliante, afişe, etc. 

• discuții/interviuri cu beneficiarii principali(elevii) dar și cu părinții/ tutorii legali ai 

acestora. 

Oferta educaţională s-a realizat pornind de  la: 

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

•  proiectul de dezvoltare a unității de învățământ 

•  planul operaţional al școlii 

• dotarea existentă  în școlală  

• personalul didactic existent în unitatea de învățământ 

 Am constatat următoarele : 

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

în care funcţionează şcoala. 

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

funcţionare  pentru anul școlar 2018-2019, la dotarea existentă şi la personalul existent în școală. 

• Adecvarea ofertei educaţionale la structura etnică a populaţiei şcolare şi la 

cerinţele educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

 

 III.Performanţele extraşcolare. 

• Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la 

nivelul clasei şi la nivelul unităţii de învăţământ 

• Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul 

operaţional/ planul managerial şi cu oferta educaţională a şcolii.  

• Planificarea activităţilor extracurriculare în acord cu structura etnică a populaţiei 

şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

• Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

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

derulării acestora. 

• Popularizarea rezultatelor extracurriculare şi extraşcolare ale elevilor , în interiorul 

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

• Stabilirea unei strategii de popularizare a activităţilor extracurriculare în rândul 

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

structura etnică a populaţiei şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

• Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra 

participanţilor şi în comunitate. 

Dovezile: 

• planul managerial al activităţilor extracurriculare 

• articole în presă/revista școlii 

•  afişaj în unitate 

•  CD-uri de prezentare 

•  diplome, medalii, trofee, fotografii 

Astfel, s-au evidentiat urmatorii elevi cu rezultate deosebite: 
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La prescolari: 

Concurs național ” Formidabilii”( premiul I, premiul al II- lea, premiul al III- lea și 

mențiuni 

La ciclul primar: 

Clasa pregatitoare: 

• Concurs județean  Vreau să fiu cercetător: 

  -  premiul I – Oniga Delia și Petroaea Petronela 

  - premiul II – Panțîr Rareș 

• Concurs Național  Gazeta Matematică junior 

      -  premiul I – Oniga Delia 

                          -  premiul II – Moldovan Rebeca 

      -  premiul III – Dandu Tudor și  Bucur Andreea 

 Cl. a II-a: 

• Concursul Lumina Math, Oniga Diana, mențiune; 

• Planeta pământ- casa tuturor: 

- Locul I, faza județeană, Țepeș Nica Ovidiu; 

- Locul III, faza județeană, Catrinoi Andreea; 

- Locul I, faza națională, Catrinoi Andreea; 

- Locul III, faza națională, Țepeș Nica Ovidiu; 

• Lumea văzută prin ochi de copil- concurs interjudețean: 

- Locul I, Barb Ghenci Daria; 

- Mențiune, Argintariu Flaviana; 

Elevii clasei a IV-a au format o trupă de teatru- ,, Năzdrăvanii”, participând la concursul 

județean Modus Vivendi, unde au reușit să obțină premiul pentru cea mai bună dicție cu prima lor 

reprezentație înregistrată, secțiunea online. 

✓ Locul al II-lea,Oniga Ioana ( Cl . a III-a) , Boeriu Diana( Cl. a IV-a), Olimpiada de 

Educatie civica, Etapa judeteana 

S-a participat si la concursul “Comper”, atat Etapa I cat si a II-a, unde s-au obtinut toata 

gama de premii, la clasa a II-a si la a IV-a. 

La gimnaziu, premiile obtinute, au fost: 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert, Olimpiada de lingvistica, Etapa judeteana 

✓ Mentiune, Voaides- Negustoru Robert, Olimpiada de Limba si literatura romana, 

Sectiune A 

✓ Premiul III, Voaides- Negustoru Robert, Concursul Inerjudetean Profizica 

✓ Mentiune, Voaides- Negustoru Robert, Olimpiada de fizica 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert, “Si eu pot fi bun la mate”, Etapa judeteana 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert,Evenimentul de promovare a platformei 

“Generatia Z” 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert, Concurs fizica- chimie”, “Impuls 

perpetuum”, Etapa judeteana 

✓ Premiul I, Voaides- Negustoru Robert, Concurs Interdisciplinar Mate- Fizica- 

Stiinte “Henri Coanda” 

✓ Premiul I la concursul național: “Lumea pe care o descoperi” pentru elevii: Găină 

Aura, Găină Marian, Hirjanu Manuel, Pântea Petruț, Găină Nicoleta, Găină Constantin, Boanță-

Crainic Iulian, Voaideș Larisa, Poloșan Ioana și Gârbuleț Daniela; 

✓ Premiul al II-lea la etapa județeană a concursului național Terra obținut de eleva 

Găină Aura; 

✓ Premiul al II-lea la etapa județeană ab concursului Ioniță Ichim obținut de eleva 

Găină Aura; 

✓ 75,25 puncte la Olimpiada internațională Be Safe Net organizată de consiliul UE; 
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✓ Premiul I la simpozionul: “Apa- esența vieții” obținut de eleva Găină Aura.   

✓ “Concursul național de astronomie “Ion Curea” obținând diplomă de participare cu 

eleva Găină Aura Vasilica  

✓ “Concursul național interdisciplinar: Lumea pe care o descoperi”, obținând locul al 

II-lea cu elevii: Găină Aura, Boeriu Sandra, Dandu Bianca, Voaideș Paula, Pop Bianca, Țepeș-

Onea Teodora, Țifrea Alexandra, Voaideș-Negustoru Robert și Todoran Stelian.  

✓ Olimpiada Gimnaziilor faza județeană la handbal nivel primar – Locul al II-lea 

10. Cupa Timbark 

               Fotbal cl.III-IV - Locul  I- Sc. nr.1 Bicaz Chei 

               Locul al  II lea- Sc. nr.3 Bicaz Chei 

Fotbal cl.V-VI - Locul   I -Sc. nr.1 Bicaz Chei 

 

 

 

Numar elevi beneficiari ai transportului scolar: 

 

Scoala 1 Scoala 2 Scoala 3 Total 

63 70 67 200 

 

In anul scolar 2018-2019 sem I,  au fost un numar de 15 beneficiari stimulente 

educationale (tichete) pentru invatamantul prescolar. 

 

 

În martie 2019 a fost recepționat corpul C cu 3 nivele, reabilitat total cu finanțare de la 

Banca Mondială și cofinanțat de la Consiliul Local. 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Matei Mihail 


