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INTRODUCERE 

 

 

             Activitatea  instructiv – educativă din anul şcolar 2017-2018 s-a desfăşurat   ţinând cont de : 

 Misiunea şcolii stabilită de Legea Nr. 1/2011 cât şi de Proiectul de dezvoltare a unităţii de 

învăţământ. 

                  În acest sens, şi în acest an şcolar s-a urmărit realizarea idealului educaţional, care constă în 

dezvoltarea liberă, întegrală şi armonioasă a individualităţii umane. 

 Viziunea conducerii şcolii  a fost în concordanţă cu misiunea acesteia şi  a  

fost concretizată în linii directoare pe terman scurt, mediu şi lung. 

             Analizând rezultatele obţinute în anul şcolar trecut putem spune că în Şcoala  Gimnaziala 

„MIHAI EMINESCU” nu poate fi vorba de o „criză” managerială, directorii reuşind să descopere 

provocările viitorului şi să facă legături între „AZI” şi „MÂINE”. 

             Se poate vorbi de eficacitatea conducerii colective în unitatea noastră şcolară măsurând gradul de 

îndeplinire a următoarelor cerinţe: 

 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

1.1 Realizarea documentelor de proiectare managerială:  

 Baza conceptuală              

 Echipa managerială şi-a propus strategii şi obiective bazându-se pe: 

 Legea 1/2011, legea educatiei nationale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.M. nr. 5.530/2012, privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor 

Şcolare; 

 Metodologia de evaluare a directorilor aprobata prin O.M.E.N nr3623/2017.; 

 Programul de Guvernare 2020, capitolul XIII. Educaţie; 

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educatie; 

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

europeană în domeniul educatiei si formării profesionale („ET 2020”);  

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  aprobat prin 

OMENCŞ nr. 5079/31.08.2016 si OMEN nr.3027/2018; 

 Regulamentul de Organizare și funcționare Interna Unității (R.O.F.U.I.), nr 66/22.01.2018; 

 Regulamentul intern (R.I) nr.67/22.01.2018; 

 Raportul I.S.J. Dolj, privind starea învăţământului în judeţul Dolj în anul şcolar 2016/2017; 

 Raportul asupra starii invatamantului din Școala Gimnazială „MIHAI EMINESCU” pentru anul 

școlar 2016/2017, nr. 633/11.07.2017 ; 

 Plan managerial unic al ISJ Dolj, inregistrat cu numarul 10642/27.09.2017; 

 Plan managerial al Şcolii Gimnaziale”Mihai Eminescu”, nr847/18.09.2017, aprobat in CA din 

26.10.2017 , validat în CP din 26.10.2017                                                        ; 

 

 Acţiuni prioritare 

o Curriculum: 

         -  s-au elaborat  C.D.S.-urile, 

         -  s-au organizat activităţi extracurriculare, 

         -  s-a pregătit  Evaluarea Naţională. 

o Resurse umane: 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
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          -  s-a  realizat un climat de înţelegere şi colaborare, de asumare de responsabilităţi prin prevenirea 

conflictelor şi asigurarea de şanse egale, prin informare şi comunicare; 

        -  s-a dus o politică motivaţională, stimulativă; 

        -  s-a avut în vedere formarea continuă a cadrelor didactice; 

        -  s-a făcut  încadrarea cu personal calificat conform normelor în vigoare. 

o Resurse financiare: 

- sponzorizări pentru elevii performanţi; 

- donaţii pentru copii şi bătrâni cu nevoi speciale. 

o Parteneriat: 

       -  relaţii de parteneriat cu familiile elevilor; 

       -  relaţii de parteneriat cu autorităţile locale; 

       -  relaţii de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale. 

 Diagnoza activităţii anterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii: 

 

1.2.1.Organizarea serviciilor, consiliilor, comisiilor: 

În unitatea şcolară au fost organizate şi au funcţionat: 

a) Consilii: 

 Consiliul de Administraţie: 

               -  au fost stabilite sarcinile fiecărui membru; 

               -  s-a stabilit  tematica  la începutul anului şcolar; 

               -  s-a întrunit ori de câte ori s-au luat decizii manageriale; 

               -  s-a implicat în evaluare şi monitorizare; 

 Consiliul Profesoral: 

              - s-au luat decizii privind progresul instructiv- educativ,disciplina şi frecvenţa; 

              - s-a creat un cadru de formare continuă prin consilii cu temă (desfăşurate sub forma de work-

shop) 

 Consiliul clasei 

 Consiliul  reprezentativ al  părinţilor 

S 

-staff bine pregătit în managementul şcolar; 

- 10 profesori metodişti I.S.J.; 

-schimbarea opticii asupra procesului instructiv 

educativ cu accent pe latura formativă; 

-  baza materială imbunătăţită; 

- adecvarea celor 9 C.D.S.- uri la specificul şcolii; 

-obţinerea de performanţe la olimpiadele şi 

concursurile şcolare, evaluările naţionale; 

-  colaborarea cu comunitatea locală. 

W 

-baza materială deşi  bună, este 

insuficientă pentru populaţia şcolii; 

-implicarea slabă a parinţilor în rezolvarea 

problemelor şcolii. 

O 

- dorinţa organizaţiei de a ajunge la o imagine de 

marcă a şcolii; 

- părinţi interesaţi de procesul instructiv- educativ; 

- reglementarea relaţiei cu comunitatea prin acte 

normative, insuficiente deocamdată. 

T 

- comunicare intermitentă la nivelul şcolii 

- I.S.J.- M.E.N.; 

- avalanşă de note telefonice, de ordine 

ministeriale care se anulează sau sunt 

contradictorii, duc la o  instabilitate 

decizională; 

- birocraţie sufocantă; 

- suprapuneri de activităţi. 
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b) COMISII/CATEDRE/COMISII DE LUCRU 

COORDONATOR  PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE 

Profesor RALUCA MITRAN 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

Preşedinte: Prof. SILVIA CÂRŢU- director 

Membri: 

                                           Prof. ELENA NICOLAE dir. adj  

IONESCU MIHAELA 

VOICAN VICTORIA 

BETIU TRAIAN- reprezentantul Consiliului Local 

POMANĂ GHEORGHE- reprezentantul Consiliului Local 

PÎNIȘOARĂ-MICU OANA MARIA - reprezentantul primarului 

BANŢA NUŢI -reprezentant al părinţilor 

Ec. PĂTRU M - reprezentant al părinţilor 

 

LIDER SINDICAT 

Pîp. BODODEA EUGENIA 

 

COMISIA   PENTRU CURRICULUM 

Prof. ELENA NICOLAE- responsabil 

Membri: 

     CIOI GEORGIANA                                       BEER MARIA 

    I ONESCU MIHAELA                                   TUCA LAVINIA                                                                                                         

     BISTRICEANU DANIELA                           TRUŞCĂ MAGDALENA                                                                                    

     VANCICA ALINA                                                           MITRAN RALUCA 

                                                                                ENACHE CRISTINA 

 

 

COMISIA   DE  CONTROL INTERN MANAGERIAL 

ELENA NICOLAE -preşedinte 

Membri 

                                                      SANDA STOIANA-contabil şef. 

                                                      DANIELA IANCU- secretar şef 

                                                     CÂRŢU SILVIA 

 

 

COMISIA   DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 

VOICAN VICTORIA- responsabil 

Membri: 

CIMPOERU ELENA 

CIOI GEORGIANA 

DINU MIHAELA 

PETRESCU RODICA-reprezentantul sindicatului 

KRISTIAN MADALINA- reprezentantul părintilor 

BETIU TRAIAN-reprezentantul Consiliului Local 

 

COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR: 

CIOI GEORGIANA- responsabil 

 

COMISIILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR: 

       I ONESCU MIHAELA  -responsabil cls.C.P,  I-III     
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BISTRICEANU DANIELA -responsabil clasele  II-IV         

 

                                        COMISIA LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

VANCICA ALINA- responsabil 

 

COMISIA DE MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ALE NATURII, TEHNOLOGII   

BEER MARIA–responsabil 

   

COMISIA OM - SOCIETATE 

TUCĂ LAVINIA- responsabil  

 

COMISIA DE  APTITUDINI 

TRUŞCĂ MAGDALENA – responsabil 

 

COMISIA DIRIGINŢILOR  

ENACHE CRISTINA- responsabil 

 

Profesorul itinerant -STĂNIŞOR MIHAELA 

Profesorul logoped-ANTICI DOINA 

 

COMISIA ”PĂRINŢI PENTRU ORA DE RELIGIE „  

STĂNICĂ MIRELA- responsabil 

 

COMISIA PENTRU P.M/Comitetul de sănătate şi securitate în muncă 

CÂRŢU SILVIA-preşedinte 

MITRAN RALUCA- secretar lucrător desemnat 

Membri: 

PETROŞANU ELENA-medic medicina muncii 

NICOLAE ELENA-director adjunct 

FRIMU EMILIA 

 

COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

TUCA LAVINIA- responsabil 

 

COMISIA ,,CIRCULAŢIE RUTIERĂ,, 

MÂNDRĂ IOANA-responsabil I –IV 

                                          MITU RAZVAN-responsabil V-VIII 

 

 

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ( DEZVOLTARE SUSTENABILĂ) 

CÂRŢU SILVIA - responsabil 

 

COMISIA DE PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ 

RUSU ALINA- responsabil 

 

COMISIA DE ELABORARE A ORARULUI ŞI DE ORGANIZARE A SERVICIULUI PE  

ŞCOALA 

BEER MARIA- responsabil 

 

GUŞATU CARMEN- responsabil documente de prezenta Cls.V-VIII 

LUNGU IONICA- responsabil documente de prezenta Cls. C.P.-IV 
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COMISIA O.S.P. 

ENACHE CRISTINA – responsabil, consilier şcolar 

 

COMISIA DE ETICĂ 

DASCĂLU IRINA– preşedinte 

DINU MIHAELA-secretar 

Membri: 

GÂNGIOVEANU COSMINA 

NEGRICEA IULIANA-reprezentant părinte cls aVI-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

BANŢA NUȚI- reprezentant părinte cls a VI-a 

VOICAN VICTORIA 

 

COMISIA PENTRU MONITORIZAREA NOTĂRII  RITMICE, FRECVENŢEI ŞI 

ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE 

RADUT  LIUTA– responsabil C.P.-IV 

POPESCU LIDIA– responsabil V-VIII 

 

COMISIA PENTRU ELABORAREA REVISTEI ŞCOLARE 

VANCICA ALINA– responsabil 

Membri: 

MITRAN RALUCA 

VOICAN VICTORIA 

 

RESPONSABILI PENTRU PAVOAZAREA  SCOLII 

CIMPOERU ELENA-parter (hol+Sali),  scara elevilor pana la etj III 

PETRESCU RODICA- parter (hol+Sali),  scara elevilor pana la etj III 

CARTANA FIRUTA –etajul I (hol+Sali),   

UNGUREANU MARIETA –etajul II (hol+Sali),   

IFRIM STELA –etajul III (hol+Sali),  

LĂCĂTUŞ RODICA- scara profesorilor   

STOIAN MARIA-pavoazarea grădiniţei PRICHINDEL 

 

COMISIA PENTRU GOSPODĂRIREA BAZEI MATERIALE , UTILIZAREA şi  

VERIFICAREA APARATELOR  

FRIMU EMILIA– responsabil 

 

COMISIA PENTRU MANAGEMENT ARTISTIC 

RADU LIANA-responsabil 

 

COMISIA PENTRU COORDONAREA PARTENERIATELOR ŞCOLARE 

MITRAN  RALUCA-responsabil 

 

MULTIPLICATOR   DE  INFORMAȚIE  

CIOI  GEORGIANA  

                                                                         

COMISIA PENTRU PROMOVAREA DIVERSITĂŢII, INTERCULTURALITĂȚII, 

NONDISCRIMINĂRII 

DASCĂLU IRINA-responsabil 

 

SECRETAR C.P.  

VANCICA ALINA 
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SECRETAR C.A. 

MITRAN  RALUCA 

 

COMISIA PENTRU SIGURANŢA, PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN 

MEDIUL  ŞCOLAR 

DINU MIHAELA– responsabil 

 

COMISIA PENTRU LOBBYING 

CÂRŢU SILVIA– responsabil 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT-IONESCU MIHAELA 

 

COMISIA DE GESTIONARE S.I.I.I.R 

IANCU DANIELA-administrator( al Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului Integrat din 

România) 

 

COMISIA PENTRU  RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞCOLARE 

 CÂRŢU SILVIA-responsabil,director 

 

COMISIA PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR GUVERNAMENTALE  

CÂRŢU SILVIA-preşedinte, director 

Membri: 

BODODEA EUGENIA 

FRIMU EMILIA-secretar 

STOIANA SANDA-administrator financiar 

 

COMISIA PENTRU APLICAREA STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

UNGUREANU MARIETA -responsabil 

 

COMISIA PENTRU PROGNOZĂ ŞI PROGRAMARE  BUGETARĂ 

CÂRŢU SILVIA- responsabil, director 

Membri: 

NICOLAE ELENA-director adjunct 

                                STOIANA SANDA-administrator financiar 

BETIU TRAIAN- reprezentantul Consiliului Local 

PÎNIȘOARĂ-MICU OANA MARIA - reprezentantul primarului 

 

COMISIA DE EVALUAREA DOSARELOR PENTRU OBŢINEREA BURSELOR ŞCOLARE 

CÂRŢU SILVIA-responsabil, director 

Membri: 

BODODEA EUGENIA 

IANCU DANIELA- secretar şef 

GUȘATU CARMEN 

 

COMISIA DE RECEPŢIE ŞI INVENTARIERE A PATRIMONIULUI 

NICOLAE ELENA-preşedinte 

Membri: 

FRIMU EMILIA-secretar 

MĂCIUCĂ FLORIN-muncitor 

GIURCĂ DAIANA 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA REZULTATELOR INVENTARIERII 

CÂRŢU SILVIA- preşedinte, director 
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 Membri: 

STOIANA SANDA-administrator financiar 

IANCU DANIELA- secretar şef 

 

COMISIA CARE RĂSPUNDE DE SECURITATEA ŞTAMPILEI ŞCOLII 

CÂRŢU SILVIA- preşedinte, director 

Membri: 

NICOLAE ELENA-director adjunct 

STOIANA SANDA-administrator financiar 

IANCU DANIELA- secretar şef 

FRIMU EMILIA- secretar 

 

COMISIA PENTRU VERIFICAREA CORECTITUDINII COMPLETĂRII DOCUMENTELOR 

ŞCOLARE 

CÂRŢU SILVIA- responsabil, director 

Membri: 

IANCU DANIELA- secretar şef 

FRIMU EMILIA-secretar 

 

COMISIA DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR ŞCOLARE 

IANCU DANIELA – responsabil, secretar şef 

Membri: 

GIURCĂ DAIANA-bibliotecar 

FRIMU EMILIA- secretar 

 

COMISIA SPORTULUI ŞCOLAR 

CÂRŢU SILVIA- preşedinte, director 

ŞTEF SEBASTIAN-preşedinte executiv 

STOIANA SANDA-vicepreşedinte, contabil şef 

TRUŞCĂ MAGDALENA-secretar 

 

CELULA DE URGENŢĂ 

TUCĂ  LAVINIA -inspector cu protecţia civilă 

MITU RAZVAN-responsabil cu prevenirea, organizarea, pregătirea pentru intervenţie şi evacuare 

TRUŞCĂ M/ IFRIM STELA-responsabili cu deblocarea, adăpostirea şi protecţia NBC(nuclear, 

biologic, chimic) 

VĂDUVA ION-paznic,responsabil cu transmisiune-alarmare,cercetare-căutare 

DIACONU CRISTINA-responsabil cu suportul logistic şi apărare contra incendiilor 

GAVRILĂ LAVINIA -responsabil cu suportul logistic şi apărare contra incendiilor 

   ELEVI-VOLUNTARI-echipa ,, Sanitarii Pricepuţi,, 

 

              c) Catedrele: 

- au fost organizate unidisciplinar, la nivelul ariei curriculare, în funcţie de ponderea în planul de 

învăţământ, de numărul de membrii; 

              d) Servicii: 

                 - Administrativ, 

- Secretariat, 

- Financiar contabil. 

          Încadrarea la nivelul fiecărui serviciu s-a făcut conform normativelor în vigoare cu personal 

calificat, iar sarcinile acestora sunt stipulate în fişa postului. 
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  1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor:  

       S-a realizat într-un cadru democratic prin consultarea oamenilor. S-au avut în vedere 

competenţele profesionale, capacitatea fiecăruia de a organiza, de a proiecta, de a-şi asuma 

responsabilităţi, de a negocia, de a preveni şi rezolva conflicte, de a se implica în viaţa şcolii. 

       Responsabilităţile pentru fiecare dintre consilii, comisii, catedre s-au stabilit conform 

Regulamentului de organizare şi functionare a învăţământului preuniversitar de stat precum şi a 

regulamentului de ordine interioară. 

1.2.3. Organizarea timpului:  

      Gradiniţa: program normal : 8.00-12.00 

Învăţământul primar: 8.00-12. 

Învăţământ gimnazial: 13.00-19.00 

1.2.4. Monitorizarea întregii  activităţi: 

- s-a urmărit realizarea acţiunilor delegate; 

-    s-au abordat  modalităţi variate care şi-au dovedit eficienţa; 

- au avut loc discuţii individuale şi la nivel de grup; 

- s-au făcut raportări periodice ale şefilor de comisii, catedre şi servicii; 

- s-a realizat evaluarea periodică, prin teste, a nivelului de pregătire al elevilor; 

- s-a realizat evaluarea profesorilor prin: 

 asistente şi interasistenţe la ore; 

 aprecieri ale şefilor de comisii şi ai şefilor de servicii; 

 autoevaluări semestriale şi finale pe baza grilelor de evaluare realizate conform fişei 

postului; 

- au avut loc discuţii  cu elevii şi părinţii, individual sau în cadrul şedinţelor cu părinţii după 

un grafic stabilit la nivelul Comisiei „Consiliere şi orientare”; 

- s-au desfăşurat inspecţii tematice; 

-    s-au analizat în cadrul Consiliului Profesoral rezultatele la final de semestru şi la final de 

an şcolar. 

1.3.Autoevaluarea activităţii manageriale: 

 

        Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în activitatea de conducere. Asigurarea 

transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la actul decizional. 

 

Puncte tari: 

o stil democratic de conducere; 

o valorificarea ideilor novatoare; 

o susţinerea morală a celor ce vor să se afirme; 

o climat de colaborare fără conflicte; 

o politica motivaţională, obiectivă, stimulatoare; 

o întărirea culturii organizaţionale, cu accent pe 

imaginea şcolii; 

o accent pe formarea continuă a cadrelor 

didactice; 

o rezultate bune la Evaluarea Naţională; 

o rezultate bune la olimpiadele şi concursurile 

şcolare; 

o dezvoltarea bazei materiale: recondiţionarea  

sălii de integrare europeană, a sălii de drepturile 

copilului, înlocuirea parţială a gardului 

împrejmuitor, reactualizarea  paginii web a şcolii; 

o parteneriate educaţionale. 

Puncte slabe 

o proiectarea managerială nu a cuprins 

întotdeauna indicatorii de performanţă; 

o trebuie insistat la dezvoltarea spiritului de 

echipă şi diminuarea individualismului şi 

egoismului; 

o necesitatea unei responsabilităţi crescute 

la nivelul şefilor de catedre şi de comisii; 

o comunicarea între membrii orga-nizaţiei 

are intermitenţe şi întârzieri; 

o identificarea nevoilor de educaţie ale 

elevilor rromi se face greoi. 

Echipa managerială a asigurat transparenţa în actul decizional şi a fost sprijinită permanent, de către 

cadrele didactice şi Consiliul reprezentativ al părinţilor prin preşedintele acestuia. 
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1.4. Activitate de (auto)formare managerială:   
    Preocupările echipei manageriale  au fost îndreptate spre perfecţionarea stilului şi metodelor de lucru. 

Autoformarea a avut caracter permanent pe probleme de management educaţional prin discuţii, 

documentare, comparaţie şi analiză. 

      Am avut ca parteneri: elevi, părinţi, autorităţi locale, asociaţii profesionale, I.S.J.-Dolj, O.N.G.-uri, 

Universitatea din Craiova, C.C.D.Dolj etc. 

 

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager:  
      Planul de dezvoltare personală a fost elaborat ţinând cont de faptul că în ultima perioadă am asistat la 

schimbări esenţiale atât în domeniul formării cât şi în atitudinea şi în comportamentul managerilor.   

       În elaborarea lui am ţinut cont de nevoile de dezvoltare ale echipei manageriale cât şi de varietatea 

ofertelor de formare continuă a furnizorilor externi. Ataşez planul de dezvoltare profesională ca manager 

care are caracter permanent:



 

Nr.c

rt. 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare Resurse   Îndicatori 

de 

performanţă 
fînanciare timp Obiectivele 

perfecţionării 

Forme de 

perfecţionare 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

studierea ofertelor 

de  perfecţionare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alegerea formei 

convenabile de 

perfecţionare: 

 

-am identificat propriile nevoi de 

perfecţionare /formare în raport cu 

cerinţele managementului 

educaţional; 

-am analizat prin prisma 

rezultatelor propriei activităţi 

necesitatea perfecţionării stilului şi 

metodelor de management; 

-am studiat ofertele de 

perfecţionare în funcţie de 

obiectivele perfecţionării 

identificate prin autoreflexie; 

-am analizat ofertele de 

perfecţionare/formare ale CCD şi 

Universitatea din Craiova; 

-am selectat ca urmare a unei 

analize responsabile privind 

calitatea şi avantajele oferite, forma 

de perfecţionare; 

- am ales forma de perfecţionare 

corespunzătoare 

Fonduri prevăzute 

din bugetul local 

 

 

 

Fonduri proprii 

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri prevăzute 

din bugetul local 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

er
m

an
en

t 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

er
m

an
en

t 
  
  
  
  
  
  

-completarea 

cunoştinţelor de psiho-

pedagogie, 

management, legislaţie, 

finanţe,  

-clasificarea exigenţelor 

curriculumului naţional 

în domeniu. 

 

 

 

 

-completarea 

cunoştinţelor de psiho-

pedagogie, 

management, legislaţie, 

fînanţe 

-clasificarea exigenţelor 

curriculumului naţional 

în domeniu. 

 

 

 

-programe de 

autoformare 

profesională 

Stagii  de pregatire 

managerială  

 

 

 

 

 

 

 

Studiu individual 

Schimburi de 

experienţă:  

simpozioane, 

dezbateri, sesiuni 

de comunicări, 

seminarii 

naţionale/internaţi

onale 

 

schimburi de 

experienţă cu 

şcoli din judeţele   

Mehedinţi, 

Argeş, Olt, 

Vâlcea; 

 

 

 

 

 

 

 

perfecţionarea 

stilului şi 

metodelor de 

lucru  

Publicaţii pe teme 

manageriale în 

revista C.C.D. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participarea la 

diverse forme 

de 

perfecţionare: 

 

propriilor exigenţe raportate la 

cerinţele partenerilor; 

-am ales forma de 

perfecţionare în concordanţă 

cu timpul  disponibil; 

 

 

 

-am  urmărit permanent 

obiectivele propuse astfel încât 

perfecţionarea să se realizeze 

prin participare activă 

-am realizat autoperfecţionarea 

prin receptarea promptă a 

oricărui gen de informaţie 

relevantă pentru domeniul de 

activitate 

-am implicat factorii 

responsabili în adaptarea la 

specificul unităţii de 

învăţământ a informaţiilor 

dobândite la diferite forme de 

perfecţionare. 

 

 

Fonduri proprii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri 

prevăzute din 

bugetul local 

 

 

 

 

Fonduri proprii 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
P
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m

an
en

t 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-completarea 

cunoştintelor de psiho-

pedagogie, 

management, legislaţie, 

finanţe,  

-clasificarea 

exigenţelor 

curriculumului naţional 

în domeniu.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagii  de pregătire managerială 

la nivel:  local:  

Cercurile pedagogice ale 

directorilor                           

 

 

 

 

Educatia  prin  programele: 

A  doua  sansa, scoala  dupa  

scoala,  servicii  sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perfecţionarea 

stilului şi 

metodelor de 

lucru  
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2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

2.1 Baza materială:  

 

2.1.1. Spaţii pentru învăţământ:  

 Activitatea didactică se desfăşoară în:   

       a) Grădiniţa Prichindel: 

   4 săli de clasă amenajate conform standardelor specifice învăţământului preşcolar, grupuri sanitare şi alte 

dependinţe. 

       b)  Şcoala Gimnaziala”Mihai Eminescu”:    

 20 săli de clasă din care: 

14 săli  specializate, 

1 laborator chimie/ fizică, 

1 cabinet de calculatoare, 

1 sală activităţi extracurriculare, 

1 sală de gimnastică dotată prin forţe proprii cu aparatură de specialitate, 

1 sală de festivităţi, 

1 cancelarie, precum şi  1 spaţiu destinat bibliotecii 

          1 cabinet de logopedie unde îşi desfăşoară activitatea profesorul logoped. 

       Spatiul de învăţământ este bine întreţinut, dotat cu mobilier nou conform cu standardele ergonomice. 

Înstituţia de învăţământ se încadrează în normele de igienă şcolară având autorizaţie sanitară de funcţionare 

înregistrată la Direcţia de sănătate publică Dolj cu  nr. 2215/05.03.2013 prin procesul verbal nr. 151, de 

constatare a condiţiilor igienico sanitare încheiat în ziua de 30.03.2017 

      Spaţiile de învăţământ sunt utilizate fără improvizaţii, cu destinaţii precise, pentru elevi, preşcolari, 

personalul didactic şi nedidactic. 

      Atât grădiniţa cât şi şcoala beneficiază de teren de sport cât şi de teren de joacă bine amenajate. 

 

2.1.2. Biblioteca ( inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi) 

        Biblioteca este dotată corespunzător având o bogată colecţie de cărţi, reviste, ziare, materiale audio-

vizuale, broşuri  alte suporturi informaţionale cu caracter enciclopedic adecvat nivelului şi profilului unităţii 

de învăţământ.    Există un sistem de evidenţă a acestora cât şi un sistem de evidenţă a cititorilor (565 elevi 

şi cadre didactice).   Fondul de carte este 15150 volume. 

 

2.1.3 Baza sportivă:  
În unitatea noastră şcolară este amenajată o bază sportivă: teren trasat pentru practicarea sporturilor 

colective  ( handbal, fotbal, baschet), pistă de alergare,  groapă de nisip. Ea a fost realizată şi întreţinută cu 

forţe proprii şi cu  fonduri din donaţiile părinţilor.  

La  grădiniţă există spaţiu de joacă bine amenajat pentru desfăşurarea unor activităţi recreative în aer 

liber. 

 

2.1.4  Alte spaţii: 
1 cabinet medical, 

1 spaţiu destinat bibliotecii, 

            1 spatiu de depozitare  a laptelui, 

            1 birou contabiliate, 

            1 spaţiu-arhivă, 

          2 cabinete directori, 

          2 birouri secretariat, 

          1 cancelarie. 

Majoritatea spaţiilor corespund din punct de vedere sanitar şi al P.M. .  

          Laboratoarele de fizică, cabinetul de informatică (care  a fost dotat cu 10 calculatoare achiziționate 

prin Asociația părinților) corespund cerinţelor de dotare minimală impuse de M.E.N. 
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         Şcoala mai are în dotare mijloace moderne de învăţământ : videoproiectoarer, televizoare, cameră 

video şi foto digitală, laptopuri, ecran proiecţie cu stativ, ecran proiecţie perete, laminator A4, A3, indicator 

laser, masă retroproiector, 4 flipchart, targă rabatabilă pentru cabinetul medical, precum şi trusă prim ajutor,  

tablă interactivă, radiocasetofon, copiator, materiale didactice pentru cabinetul de biologie, bandă de 

alergare, mingi, table şcolare, cărţi pentru biblioteca şcolii.  

Unitatea şcolară este alimentată cu căldură şi apă potabilă de la reţeaua oraşului, asigurându-se 

condiţii optime  pentru învăţătură şi disciplină. 

     2.2 Resurse financiare: 

2.2.1. Identificarea necesarului: 

 S-a întocmit anual un proiect de buget privind alocările bugetare pentru salarii, burse, cheltuieli de 

întreţinere a bazei materiale, pentru consumatori (apa, energie, salubritate, telefon).  

Proiect buget  

Cheltuieli total 6276 mii lei 

Cheltuieli de 

personal 

3726 mii lei(3665 mii lei +61 mii lei vaucere de vacanta) 

Cheltuieli cu salariile 3641 mii lei 

Contributii 85 mii lei 

Cheltuieli bunuri şi 

servicii 

538 mii lei 

Cheltuieli utilităţi (apa, energie electrică, telefon salubritate) 152 mii lei 

Obiecte de înventar 82 mii lei 

Reparaţii curente 200 mii lei 

Perfecţionare, deplasări 10 mii lei 

Alte cheltuieli materiale  21 mii lei 

Cheltuieli de capital Învestiţii ale instituţiilor publice 2000 mii lei 

Transferuri Burse 46 mii lei 

Ajutoare sociale C.E.S. 27 mii lei 

Venituri din 

inchirieri 

Nr.contract 91/29.01.2016 

Act aditional 76/20.01.2018 

6 mii lei 

Buget alocat 143/01.02.2018 

Cheltuieli total 2833 mii lei 

Cheltuieli de 

personal 

2500 mii lei 

Cheltuieli cu salariile+ vaucere 2451 mii lei 

Cheltuieli cu viramentele 49 mii lei 

Cheltuieli bunuri şi 

servicii 

277 mii lei 

Cheltuieli utilităţi (apa, energie electrică, telefon salubritate) 180 mii lei 

Obiecte de înventar 33 mii lei 

Reparaţii curente 50 mii lei 

Alte cheltuieli materiale (perfecţionare, deplasări) 14 mii lei 

Cheltuieli de capital Învestiţii ale instituţiilor publice 0 

Ajutoare sociale  24 mii lei 

Transferuri Burse 32 mii lei 

Venituri din 

inchirieri 

Nr.contract 91/29.01.2016 

Act aditional 76/20.01.2017 

6 mii lei 

 

2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare 

      S-a întocmit un proiect de venituri extra-bugetare: sponsorizări, contribuţii băneşti ale părinţilor prin 

Comitetele de părinţi pe clase şi prin Consiliul consultativ al părinţilor. 

2.2.3 Analiza utilizării acestora: 

         Fondurile primite au fost folosite în conformitate cu legislaţia în vigoare şi destinarea lor pe articole şi 

alineate.  

       Salariile personalului didactic şi didactic auxiliar au fost plătite la timp şi integral. Veniturile din 

contribuţiile părinţilor au fost folosite eficient prin monitorizarea şi evaluarea de către membrii comisiei de 
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cenzori şi a membrilor Consiliului consultativ al părinţilor- membri ai Asociaţiei educaţionale nr 37 ”Mihai 

Eminescu”. 

      Toate obiectele necesare dotării şcolii, procurate din donaţiile părinţilor, au fost inventariate, intrările şi 

ieşirile de bani făcându-se printr-un registru de casă şi pe baza filelor C.E.C. semnate de preşedintele 

Consiliului consultativ al părinţilor-presedinta asociatiei parintilor.  

 

3. RESURSE  UMANE 

    3.1 Personal didactic:  

 Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat sub îndrumarea a 41 cadre didactice, din care 4 la 

învăţământul preşcolar (1educatoare, 3 prof.preşcolar), 14 la învăţământul primar ( 1 învăţător şi13 profesori 

invatamant primar), 24 profesori la învăţământul gimnazial (din care 22titulari,2 suplinitori). 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic:  

               Toate cele 37,83 norme didactice  sunt acoperite cu personal didactic calificat. Personalul didactic 

calificat conform specializării de pe diplomă care acoperă normele didactice dispune şi de pregătire 

psihopedagogică corespunzatoare .  

                Situaţia încadrării cu personal didactic se prezintă astfel: 

An şcolar 2015-2016 

 Debutanti Definitiv Gradul II Gradul I Doctorat 

Educatoare- 1 - - - 1 - 

Învatatori-1 - - - 1 - 

Profesori primar 13 - - - 13 - 

Profesori prescolar-3 - 1 - 2 - 

Profesori I-23 1 1 1 19 1 

An scolar 2016-2017 

 Debutanti Defînitiv Gradul II Gradul I Doctorat 

Educatoare- 1    1  

Învatatori-1    1  

Profesori primar-13    13  

Profesori prescolar-3  - 1 2  

Profesori I-24  1 2 20 1 

An şcolar 2017-2018 

 Debutanti   Defînitiv Gradul II Gradul I Doctorat 

Educatoare- 1    1  

Învatatori-1    1  

Profesori primar-13    13  

Profesori prescolar-3  - 1 2  

Profesori I-24  1 2 20 1 

          Nu am întâlnit dificultăţi în  încadrarea cu personal didactic. 

 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor/catedrelor: 

         Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie au funcţionat eficient coordonând activitatea şcolii 

conform atribuţiilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi regulamentul de ordine interioara. 

   Consiliul pentru curriculum a realizat proiectul curricular al şcolii, schemele orare, oferta educaţională, 

strategia promoţională, strângerea opţiunilor elevilor şi părinţilor. 

 Catedrele / comisiile constituite au asigurat cadrul în care s-a realizat proiectarea didactică, formarea 

continuă a cadrelor didactice, performanţa şcolară. 

 

 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   PREPRIMAR 
 

I. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 
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Domeniul a avut ca obiectiv specific,  optimizarea managementului organizațional în vederea 

asigurării unui mediu școlar și educațional potrivit standardelor de referință, organizarea, coordonarea, 

monitorizarea și evaluarea activității din școală pe principiile calității. 
 

1. Managementul strategic 

 

Referitor la aspectele privind activitatea instructiv-educativă pentru anul școlar 2017-2018 cuprinse 

în Programul managerial elaborat de responsabilul comisiei, se poate constata din următorul tablou 

operațional că acestea au fost îndeplinite în mare măsură. 

 

 

Strategii propuse Activități realizate 

Activități nerealizate/ 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 
a) Stabilirea obiectivelor 

semestriale și anuale ale 

activității comisiei metodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Stabilirea atributiilor 

comisiei metodice si a 

responsabilului acesteia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dezvoltarea abilităţii de selecţie şi 

manipulare a informaţiei ştiinţifice; 

 îmbogăţirea experienţei didactice; 

 dezvoltarea abilităţilor de planificare, 

organizare, decizie, control, evaluare şi 

consiliere; 

 dezvoltarea capacităţii empatice, a 

spiritului metodic şi al intuiţiei în 

activitate; 

 dezvoltarea capacităţii de accesibilizare a 

conţinuturilor la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale copiilor; 

 dezvoltarea capacităţii de a relaţiona; 

 cultivarea relaţiilor : grădiniţă – familie; 

educatoare – copil; educatoare – 

educatoare; copil – copil; grădiniţă – 

comunitate; 

 

 consiliază cadrele didactice, în procesul 

de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale;  

 monitorizează parcurgerea programei la 

fiecare grupă; 

 menţine permanent contactul cu I.S.J., 

prin metodistul/responsabilul de cerc, 

informându-se cu privire la noutăţile  ce 

pot apărea;  

 elaborează materiale de sinteza pe 

diferite teme (curriculum, evaluare, 

metode şi strategii didactice etc.);  

 sprijină cadrele aflate la începutul 

activităţii didactice;  

 stabileşte atribuţiile fiecărui membru al 

comisiei metodice; 

 evaluează activitatea fiecărui membru al 

comisiei metodice; 

 efectuează asistenţe la lecţiile 

personalului didactic de predare,  cu 

precădere la stagiari şi la cadrele 

 dezvoltarea capacităţii 

de valorizare maximă a 

potenţialului propriu; 

 cultivarea interesului 

pentru cercetare şi 

experimentare; 
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c) Elaborarea planului 

managerial si proiectarea 

activitatilor comisiei 

metodice 

 

didactice nou venite în unitatea de 

învăţământ; 

 răspunde în faţa directorului şi a 

inspectorului de specialitate de 

activitatea profesională a membrilor 

acesteia; 

 răspunde de modul în care evaluările 

iniţiale, continue şi finale ale 

programelor copiilor reflectă 

obiectivitate şi vigoare ştiinţifică;  

 răspunde de dosarele cu fişele de 

evaluare ale fiecărei grupe 

 

 in realizarea planului managerial al 

comisiei şi proiectarea activităţilor pe 

anul şcolar 2017-2018 s-a ţinut cont de 

prioritățile cuprinse în planul 

dedezvoltare instituţională. 

2. Managementulorganizațional 

 

Strategii propuse Activități realizate 

Activități nerealizate/ 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 
 

a) Buna funcţionare a  

comisiei metodice prin: 

 

 

 

 

b) Monitorizarea activităţii 

educative de către comisia 

diriginţilor prin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Colaborarea cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor şi 

implicarea lor în rezolvarea 

problemelor şcolii 

 

 

d) Asigurarea pazei şi 

securităţii prin: 

 

 

 

 proiectarea eficientă a activităţii 

 monitorizarea activităţii membrilor 

comisiei 

 implicarea în evaluarea personalului, 

transmiterea informaţiei  

 

 proiectarea activităţii 

 comunicarea cadrelor didactice  cu 

comitetele de părinţi prin şedinţe 

specifice 

 asistenţă la ore 

 dezamorsarea conflictelor 

 

 planificarea activitatilor cu parintii 

 intalniri lunare cu parintii in cadrul 

sedintelor cu acestia 

 

 

 

 colaborarea cu Secţia 3 Poliţie Craiova 

 buna funcţionare a comisiilor: Situatii de 

urgenta, a Comitetului de sanatate si 

securitate in munca, conform planurilor 

de acţiune 

 

 colaborarea cu medicul  şcolii 

 participarea medicului şcolii la discuţii 

pe diferite teme  

 derularea parteneriatelor educaţionale 

 

 dezvoltarea bazei 

materiale, amenajarea 

cabinetelor, a sălilor de 

clasă 
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 e) Asigurarea sănătăţii în 

şcoală prin: 

 

 

 

 

f) Realizarea unei comunicări 

organizaţionale eficiente prin 

transmiterea informaţiilor 

primite, în timp util 

 

 

specifice 

 desfăşurarea activitătţilor cuprinse în 

programul de activităţi al comisiei pentru 

protecţia mediului şi sănătatea elevilor 

 

 trimiterea in termen util a documentelor 

scolare 

 realizarea unui feed-back continuu intre 

echipa manageriala – responsabil 

comisie metodica – cadre didactice 

 

 

 

3. Managementul personalului 

 
Acest aspect a fost operaționalizat prin alegerea indicatorilor de performanță și anume: utilizarea 

potențialului fiecărei persoane, demonstrarea unui grad de implicare ridicat din partea cadrelor didactice, 

asigurarea cadrului corespunzător ce oferă sprijin în dezvoltarea personală și profesională a profesorilor.  

Strategii propuse Activități realizate 

Activități nerealizate/ 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 
a)Profesionalizarea cadrelor 

didactice prin: 

 

 cunoaşterea nevoii de formare, 

perfectionare a personalului; elaborarea 

programului de formare 

 participarea la perfecţionări, asistenţe la 

ore, interasistenţe, dezbateri, consilii 

profesorale cu temă, stagii de formare 

continuă organizate de C.C.D. şi 

Universitate 

 organizarea si participarea la cercuri 

pedagogice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Baza materială 

Strategii propuse Activități realizate 

Activități nerealizate/ 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 
a)Dezvoltarea,moderni-zarea 

şi întreţinerea bazei materiale 
 achizitionarea unor mijloace materiale 

specifice procesului instructiv-educativ 

specific fiecarei categorii de varsta a 

copiilor 

 achiziţionarea următoarelor 

materiale/aparate/produse: televizoare 

LCD (4 buc.), boxe cu microfon (2 buc), 

maşină de spălat, monitor pentru 

camerele video, produse de papetărie 

 inlocuirea materialului 

educativ deteriorat cu 

materiale noi, 

inovative, dar care 

presupun costuri 

ridicate 

 

4. Curriculum 

Strategii propuse Activități realizate 

Activități nerealizate/ 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 



 18 

a) Proiectarea  activităţii 

didactice  

 

 

 

 

 

 

 

 bObţinerea de performanţe la 

concursurile şi olimpiadele 

şcolare 

 Monitorizarea desfăşurării C.D.S. –urilor 

 realizarea de mijloace de învăţământ 

auxiliare şi material didactice: fişe de 

lucru, variante de teste, 

 aplicarea unei evaluări continue, 

obiective şi motivante pentru elevi, prin 

diversificarea metodelor de evaluare, cu 

accent pe competenţe 

 

 desfăşurarea fazei peşcoală de concursuri 

şcolare 

 pregătirea elevilors elecţionaţi conform 

graficelor 

 realizarea de mijloace 

de învăţământ auxiliare 

şi materiale didactice: 

soft-uri, video 

 

 

 

 

 
 

 
II. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 

Cunoasterea, respectarea si aplicarea personalizata a curriculumului national a fost realizat 

corespunzator specificului colectivului de copii din fiecare grupa. 

Competenţele specifice urmărite şi  strategiile didactice activ-participative folosite în cadrul 

activitatilor au fost  stabilite în funcţie de achiziţiile ale copiilor  in urma rezultatelor evaluarii initiale. 

Proiectarea temelor si subtemelor conţine aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării  

tuturor competenţelor şi specifice prevăzute de curriculumul national. Cadrele didactice au utilizat metode 

active care au condus la invatarea prin cooperare.  

Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul de invatamant prevazut de curriculumul 

national si scrisorii metodice. 

Planificarea calendaristică a fost întocmită conform reglementărilor în vigoare pe teme, subteme, 

proiecte si a fost  respectat termenul.  Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la 

sfârşitul  anului şcolar. Adaptarea ofertei educationale la particularitatile comunitatii (geografice, 

demografice, etnice, economice, sociale si culturale 

Am urmărit ca oferta educaţională a gradinitei să fie adecvată contextuluisocio-economic şi cultural 

în care îşi desfăşoară activitatea instituţia noastră, iarelaborarea acesteia s-a făcut pe baza dicuţiilor şi 

chestionarelor aplicate părinţilorşi copiilor, a discuţiilor cu reprezentanţi ai comunităţii locale astfel încât 

ofertacurriculară a gradinitei să răspundă nevoilor de educaţie ale copiilor. 

De asemenea a constituit o prioritate asigurarea resurselor umane şi materiale potrivite susţinerii 

ofertei educaţionale a şcolii noastre. Oferta educaţională a gradinitei cuprinde, la capitolul Curriculum la 

decizia şcolii, 5 de cursuri opţionale care au fost avizate de ISJ Dolj. 

 

III. PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC 

Activitatea comisiei metodice a educatoarelor s-a desfăsurat după planul managerial dezbătut si 

aprobat în cadrul comisiei metodice, care a cuprins: 

- Planificarea activităţilor comisiei metodice pe anul şcolar 2015-2016 a constat in  stabilirea temelor ce 

urmau a fi dezbătute în acest an şcolar şi stabilirea responsabililor, sub forma de dezbateri  

- Revizuirea ofertei educaţionale şi identificarea procedurilor de proiectare a activităţii didactice a cuprins : 

 susţinerea şi motivarea planificărilor la activitatea opţională 

 proiectarea şi organizarea activităţii didactice 

 participarea la consfătuiri 

 studierea programei şi a legislaţie 

 întocmirea planificării anuale în mod personalizat 

Toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare, au participat cu lucrari la cercurile 

pedagogice si la diferite simpozioane si mese rotunde la nivel international, national, interjudetean si 

judetean, demonstreaza preocuparea pentru dezvoltare profesionala.  

Cursuri de perfectionare 

Curs de formare continuă „Metode de lucru cu elevii defavorizaţi” – 30 ore, Asociaţia Branart 18-22 

septembrie 2017 
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Curs de formare continuă „Metode de prevenire a abandonului şcolar” – 30 ore, Asociaţia Branart 

11-15 septembrie 2017 

"Protecția mediului-criteriul principal al stilului de viața durabil"-24ore -2017 

"PDI-document cu caracter anticipativ si valoare strategica"-24ore- 2017 

"Asigurarea eficientei managementului educațional in unitățile de invatamant"120 ore, 30 credite, 

2017 

Cercuri pedagogice  
„Strategii, metode şi demersuri reuşite în formarea părinţilor în spiritul colaborării şi parteneriatului” 

– 27 ianuarie 2018  

“Jocul - ”, 11 mai 2017 

Simpozion International 

„Artă şi tradiţie în Europa” – 24 noiembrie 2017 

„A.B.C. – Alfabetul educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

Simpozion National 

 „Învăţarea bazată pe proiecte” – 15 martie 2018 

Masa rotunda 

La nivel interjudetean: “Invat in clasa si dincolo de hotarele ei!” – 26 ianuarie 2018 

        „Tradiţii şi obiceiuri de iarnă, la români” – 7 decembrie 2017 

Conferinţa Internaţionala  

Organizată de Sega Association – 4 noiembrie 2017 

„Intrappolati nella Rete” (Trapped in the Net)  - 28 februarie 2018 

Articole publicate in reviste de specialitate 

 ProEcologia Mileniului III - “ Pledoarie pentru educaţia pentru mediul înconjurător”, ISSN 

1583-7777, Ed. Reprograph, 2018 

Articol la simpozionul national "Invatarea bazata pe proiecte" – auxiliar didactic, martie 2018, ISSN 

2501-7810 

Articol in revista scolii:"Drag mi-e jocul romanesc" 2018 

Utilizare soft educaţional Editura EDU, an şcolar 2017-2018 

Schimb de experienţă „Creativitate şi inovaţie în învăţământul românesc” – februarie 2018 

 

IV. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

 septembrie 2017   „Bun venit in gradinita noastra!” vizitarea gradinitei 

 octombrie 2017   „Saptamana Happy Halloween”-Spectacol 

 noiembrie 2017  „Saptamana legumelor si fructelor”-S.N.A.C. 

 decembrie 2017  „In asteptarea lui Mos Craciun”-Serbare 

 decembrie 2017 „Tim-Tim-Timmy” - Concurs International 

 ianuarie 2018      24 Ianuarie „Ziua Unirii” - Joc de rol 

 ianuarie 2018    „Educrates-Bucuria Zapezii” - Concurs National 

 februarie 2018  „Ziua zonelor umede” - Concurs Judetean 

 februarie 2018  „Sa invatam impreuna” - activitate educativa comuna educatoare-copii-parinti 

 martie 2018   “Ziua por’ilor deschise” – activitate cu mamicile 

 aprilie 2018  „Micii gradinari” - activitate ecologica     

 mai 2018  “Focul – prieten sau dusman?”-vizionare film, P.S.I 

 iunie 2018        “Excursia-fereastra spre cultura si prietenie!”, Craiova-Drobeta-Turnu Severin” 

 

 

 

V. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

 Implicarea grupurilor tinta in realizarea activităţilor extracurriculare s-a materializat prin participarea 

la actiunile:  

- Concurs interjudeţean de creaţie şi interpretare „Mihai Eminescu – magician al cuvântului” – 17 

ianuarie 2018 (premiul I – 2 copii, premiul II, premiul III) 

- Expoziţie tematică „Hai să dăm mână cu mână!” – 23 ianuarie 2018 

- Concurs naţional „Educrates – minunile primăverii” – martie-aprilie 2018  
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- Concurs judeţean sportiv „Sport, sănătate, armonie” – 11 mai 2018 (Premiul I) 

- Concursul naţional „Super Piticot” – noiembrie 2017 (premiul I, diplomă de excelenţă) 

- Concurs naţional „Colorăm şi învăţăm” – noiembrie 2017 (premiul I) 

- Concurs naţional „Academia junior” – 29 martie 2018 (premiul I) 

- Activitate extraşcolară „Festivalul naţional al Primăverii”  - 1-8  

- Concurs judeţean „Şi eu pot! Şi eu ştiu!” – aprilie 2018 (premiul I) 

- Concursul regional „Bucuriile sărbătorilor de Paşte” – martie 2018 (premiul I) 

- Concurs judeţean „Universul Zonelor Umede” – 2 februarie 2018 (premiul I, II, III, menţiune) 

- Concurs naţional de cultură generală şi creaţie „ReCreaţia” – 16 decembrie 2017 (premiul I) 

- Concurs naţional de cunoştinţe „Mici pietoni, viaţa are prioritate!” – faza judeţeană – 22 februarie 

2018 (premiul I, II, III, menţiune) 

- Concurs naţional de cunoştinţe „Mici pietoni, viaţa are prioritate!” – 15 martie 2018 (premiul I, II, 

III, menţiune) 

- Concursul interjudeţean „Pământul, casa noastră!” – faza judeţeană – 26 martie 2018 (premiul I, II, 

III, menţiune) 

- Concursul interjudeţean „Pământul, casa noastră!” – 20 aprilie 2018 (premiul I, II, III, menţiune) 

- Concurs internaţional „Formidabilii”  - noiembrie 2017 (Premiul II) 

- Concurs internaţional „Formidabilii”  - 27 februarie 2018 (Premiul I) 

- Concurs internaţional „Discovery” – 17 noiembrie 2017 (premiul I, II, III, menţiune) 

 

 De asemenea, au fost organizate si desfasurate urmatoarele concursuri judetene 

- Concurs judetean de cunostinte “Natura si misterele ei”, 22 martie 2018 

- Concurs judetean de dans “Dansul-pasiunea mea”, 31 mai 2018 

 

si auxiliarul didactic “Natura si misterele ei" 

 

 VI.PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

Institutia noastra a incheiat parteneriate educationale si a desfasurat activitati in parteneriat cu: 

„Muzeul – educaţie şi cultură” – partener Muzeul Olteniei 

- Expozitie-concurs – “Parada martisoarelor”, Muzeul Olteniei, Craiova, 12-16 februarie 2018 

- Vizita muzeu – “Vreau să ştiu!”, Muzeul Olteniei – Sectia de Etnografie si folclor, 27 martie 2018 

- Atelierele de lucru din cadrul “Paradei Martisoarelor”, Muzeul Olteniei, Sectia de etnografie, 20-24 

feb. 2018 

- Diploma pentru indemanare si pricepere  – Jega Amalia 

- Adeverinte de participare cadre didactice 

„Copiii de azi, actorii de mâine” – partener  Compania de teatru pentru copii „Arabela”, Bucuresti 

- Teatru de papusi – „Turtiţa rumenită” (10 octombrie 2017) 

- Teatru de papusi – „Măgăruşul nătăfleţ” (11 noiembrie 2017) 

- Teatru de papusi – „Punguţa cu doi bani” (23 ianuarie 2018) 

- Teatru de papusi – „Fata babei şi fata moşneagului” (27 martie 2018) 

 

„ Magie în suflete de copii” – partener S.G. Florentino, Pitesti 

- Spectacol de magie “Hocus-Pocus” (21 noiembrie 2017) 

- Spectacol de magie „Bagheta magică” (17 aprilie 2018) 

 

 “Copiii şi regimul şcolar” – partener Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu”, Craiova 

– activitatea „Gândind la Eminescu” (18 ianuarie 2018) 

 

De asemenea, comunicarea periodica cu familia privind progresul copiilor,s-a realizat prin sedinte si 

alte activitati. Solicitarea de date privind comportamentul copiilor in familie, atat fata de invatare cat si alte 

informatii pentru o buna cunoastere a copilului au avut loc cu ocazia intalnirilor consultative. 

Intalniri periodice cu parintii si lectorate/consilieri ale parintilor  

- aceste activitati au adus in prim plan educatia formala si nonformala a copiilor, si au constientizat ceilalti 

factori educationali, participanti la actiuni, de rolul gradinitei si nu numai, in educatia copiilor. Existenţa 
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aplicaţiilor practice pentru fiecare activitate cu copiii s-au regasit in portofoliul cu lucrarile lor si pe care 

parintii le-au consultat zilnic. 

 

Programe artistice  

- decembrie 2017 –  „Serbarea de Craciun” pregatirea programului artistic pentru sarbatorile de iarna 

- martie 2018 - „Sa invatam impreuna” – activitate educativa comuna educatoare-copii-parinti 

- iunie 2018 - „Copiii, florile pamantului” – program artistic 

Adaptarea aplicaţiilor practice la particularitatile individuale si de varsta ale copiilor a fost un 

principiu de baza in activitatea desfasurata si a constituit o prioritate in vederea realizarii obiectivelor. 

Respectarea tuturor drepturilor copilului, inclusive cele cu privire la programele sociale ale 

guvernului a fost posibila datorita cunoasterii legislatiei in vigoare. 

Respectarea tuturor copiilor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de învăţare şi de 

rezultatele obtinute s-au datorat, au fost posibile datorita tratarii diferentiate/ individualizate. 

 

VII. CONCLUZII 

Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia s-a 

realizat prin: 

• Respectarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea unitatii 

scolare. 

• Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor 

de serviciu. 

• Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 

• Completarea corectă a situaţiilor solicitate, a documentelor şcolare. 

• Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale (unde este cazul), întocmirea situaţiilor şi 

documentelo rsolicitate de CEAC, punctualitate la ore. 

Cresterea prestigiului unitatii de invatamant: 

- realizarea de programe si actiuni educative 

- participarea la actiunile desfasurate in cadrul programului; 

- administrarea paginii de facebook a gradinitei si  www.didactic.ro unde au fost postate materiale cu 

activitati ce s-au desfasurat in gradinita noastra 

                                                                                                       Responsabil comisie, 

                                                                                                    Prof. CIOI Georgiana-Florentina                                               

     

   COMISIA  METODICA A CLASELOR : Pregatitoare; I ;a III a  

 

Componenta Comisiei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Membrii comisiei metodice  au avut in vedere, la inceput de an scolar ,  reamenajarea salilor de clasa 

astfel incat elevii sa inceapa in bune conditii anul scolar.   

Doamnele invățătoare Mindra si Drăniceanu au  achiziționat  auxiliare, planse  

demonstrative si ilustrative,  mulaje,radiocasetofon, calculator, copiator din donatiile parintilor. 

     Doamna invățătoare Voican a elaborat documentatia si a cautat sponsori pentru desfasurarea 

urmatoarelor proiecte: 

 CPA - MINDRA IONEL 

 CPB - DRANICEANU DORINA 

 IA - VOICAN VICTORIA 

 I B - BRĂTĂŞANU DANIELA 

 I C - PETRESCU RODICA 

 IIIA  - CIMPOERU ELENA 

 III B 

 IIIC 

- IONESCU MIHAELA 

- BODODEA EUGENIA 
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-  susţinerea activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din cadrul PROIECTULUI 

EDUCAŢIONAL    ,,Din tolba lui Moş Crăciun...!”. Suma  alocată  a fost strict utilizată ȋn folosul 

elevilor pentru achiziţionarea de cărţi şi enciclopedii pentru Moş Nicolae şi Moş Crăciun- 

sponsorizare cu suma de 1000 lei; 

- Desfasurarea activitatilor din cadrul proiectului ,,INVITAȚIE LA LECTURĂ  prin amenajarea 

spaţiului educaţional şi nu numai… ” de amenajare a salii de clasa  avand ca sponsorizari : 

- 1800 lei- achizitionarea a 31 tabureti 

- 4000lei - achizitionarea a 2 usi pentru sala de clasa, a parchetului 

- 1000 lei- achizitionarea jaluzelelor pentru sala de clasa 

- 3000 lei- achizitionarea de mobilier pentru sala de clasa. 

 a avut in vedere fixarea in sala de clasa a unui videoproiector+ ecran de proiectie pentru 

 desfasurarea activitatilor si a lectiilor utilizand manualele digitale specifice clasei I; 

 a colaborat cu  Editura Edu pentru achizitionarea si utilizarea la clasa a unor soft-uri 

 educationale. 

 a achizitionat  planse A0 cu liniatura specifica clasei I,  pentru abecedar si matematica; 

 a confectionat/ achizitionat material didactic specific clasei I ,  mape cu imagini, planşe 

 didactice 

Doamna invatatoare Bratasanu a primit sponsorizare de 3000 lei din care a  

refacut si infrumusetat  mobilierul clasei.  

Doamna invatatoare Petrescu a procurat tablă magnetică , cifre și alfabetar cu  

litere magnetice, calculator, casete audio şi CD-uri imprimantă, mape cu imagini, planşe didactice 

Doamna Ionescu a achiziționat cu sprijinul parinților ecranul de proiectare și  

suportul pentru videoproiectorul instalat în  sala de clasă, a colaborat cu Editura Edu pentru utilizarea și 

achiziționarea unor soft-uri educaționale, a confecționat material didactic 

Doamnele Cimpoeru si Bododea-  amenajarea/intretinerea spatiului educational in funcție de 

continuturile invățării, dar si a altor spatii destinate procesului instructiv educativ: sala de festivități, sala de 

lectură, terenul de sport, asigurarea necesarului de manuale  –  achiziționarea de manuale din resurse proprii 

pentru acoperirea deficitului, dotarea spatiilor cu mijloace de invațămant moderne care faciliteaza obtinerea 

performantelor scolare si asigura calitatea procesului instructiv educativ,  obtinute prin sponsorizări (laptop, 

multiplicator, planse demonstrative si ilustrative, harta 

Periodic , in functie de continuturile invatarii predate,  toate cadrele didactice au reamenajat spatiul 

educational. 

Toti membrii comisiei au asigurat elevilor fise de lucru multiplicate prin resurse proprii, mape cu 

imagini, planşe didactice .  

 Pentru desfasurarea in bune conditii a a ctivitatii de predare-invatare- evaluare, cadrele didactice au 

avut in vedere  procurarea unor materiale ca: planse demonstrative si ilustrative, mulaje, radiocasetofon. 

 

2. RESURSE UMANE 

Toate cadrele didactice au manifestat viu interes pentru profesionalizarea lor prin: 

 participarea la perfecţionări la nivelul comisiei prin propunerea si dezbaterea unor teme ca: 

 

Mindra I. - Referat pe tema:”Metode interactive de invatare in grup”  

- Referat pe tema:”Stimularea creativitatii elevilor prin activitatile 

extracuriiculare” 

Drăniceanu D. - Referat pe tema:”Impactul metodelor activ participative asupra 

invatamantului”  

- Referat pe tema:”Impactul metodelor activ participative asupra 

invatamantului.” 

Voican V.. - a sustinut lectia demonstrativa ,, Plantele. Rolul structurilor de baza. 

Numerele naturale de la 0 la 10” 

Petrescu R. - Notarea ritmică 

Cimpoeru E. - Tratarea diferentiata in contextual socio-cultural prezent 

Ionescu M. - Coordonarea activității Comisiei metodice 
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 Participarea  la stagii de formare continuă organizate de C.C.D. ,Universitate si alte asociatii de profil  

dupa cum urmeaza: 

 CURSURI CU CREDITE:  

CPB-DRĂNICEANU D. 

21  credite- Profesor in mileniul III 

I A- VOICAN V.  

” Leadership și managementul educațional”, 24 credite,Asociația Start pentru formare-29.11.2017 

          ,, Profesor pentru mileniul III”- 22 credite 

IC- PETRESCU RODICA 

” Leadership și managementul educațional”, 24 credite,Asociația Start pentru formare-29.11.2017 

”Profesor în mileniul III”, 22 credite, Asociația ”ECO-WORLD 2010”, 5.02.2018-24.02.2018 

”Inovații curriculare în învățământul primar”, 22 credite, Asociația Start pentru formare-

12.02.2018 

”Tehnici manageriale în educație” 22 credite, Asociația”ECO-WORLD 2010” -25.02.2018-

24.03.2018 

IIIB-IONESCU M. 

  ,, Profesor pentru mileniul III”- 22 credite 
IIIC -BODODEA E.  

Tehnici manageriale în educație – 22 credite 

Dialog social și leadership în educație – 15 credite 

 

 CURSURI-ORE:  

CPB-DRANICEANU D. 24 ore/ Dezvoltarea limbajului la scolarii mici 

 

Participarea  la simpozioane, mese rotunde , conferinte  

 

CPA-MINDRA I. 

 Simpozion judetean : „Educatia – drumul spre cunoastere”        

 Masa rotunda judeteana : „Invat in clasa si dincolo de hotarele ei”si „Scoala si partenerii sai. Aspecte 

educative si exemple de buna practica” 

 Simpozion national-“Violenta –o realitate a zilelor noastre” si „Obiceiuri locale –valori nationale „ 

 Simpozion judetean- “Educatia sustenabila- o necesitate” 

Simpozion international : „Interculturalcomunicationin educational situations knowledge-methods-

didactic skills”  

 Simpozion judetean : „Natura si biodiversitatea” 

 Masa rotunda interjudeteana : „Eminescu – univers deschis” 

 Simpozion international : „ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION’ENTREPRENEURSHIP ANDCULTURE-A  Bee-C” 

 Conferinta Nationala „Importanta disciplinelor optionale” 

ALTE FORME DE PERFECTIONARE: 

- Evaluator  -concursul „Caravana cuvintelor” 

- Evaluator –clasa a IVa- Evaluare Nationala-2018 

- Folosirea platformei electronice de invatarewww.educrates.ro si a softurilor educationale EDU 

 

CPB-DRANICEANU D. 

 Simpozion judetean : „Educatia – drumul spre cunoastere” 

 Simpozionul național “Inițiative didactice”. 

 Masa rotunda judeteana : „Invat in clasa si dincolo de hotarele ei” 

 Simpozion national-“Violenta –o realitate a zilelor noastre” 

Bododea E. - Tehnici eficiente de învățare 
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Simpozion international- Comunicarea interculturala in situatii educationale cunoastere- metode- 

competente didacticeSimpozion judetean : „Natura si biodiversitatea”        

 Masa rotunda interjudeteana : „Eminescu – univers deschis” 

 Simpozion international : „ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION’ENTREPRENEURSHIP ANDCULTURE-A  Bee-C” 

 Conferinta Nationala „Importanta disciplinelor optionale” 

- Evaluator  -concursul „Caravana istetilor” 

- asistent –clasa a II a- Evaluare Nationala-2018 

 Folosirea platformei electronice de invatarewww.educrates.ro si a softurilor educationale EDU 

 

IA- VOICAN V. 

 -Masă rotundă la nivel interjudetean- “INVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI  DINCOLO  DE  HOTARELE  EI” 

,desfăşurată la Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu”,26. ian. 2018; 

 Simpozion national: “VIOLENTA, O REALITATE A ZILELOR NOASTRE” desfăşurat la 

Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, 25.nov. 2017; 

 Seminar național ”INCUBATOR EUROPEAN PENTRU IDEI DE AFACERI”-CCD Dolj, 28 

sept.2017 

 Simpozion international ,, ALFABETUL EDUCATIEI- UNIVERS DESCHIS” in cadrul 

proiectului Erasmus+  ABeeC- ,,Abordarea artistică a educației în afaceri, a spiritului antreprenorial 

și a culturii”; 

 Simpozionul  interjudetean ,, Comunicarea eficienta pentru integrare socio-profesionala” 

 Dezbatere nationala ,, NATURA DIN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARA” 

 Simpozion national ,,Invatarea bazata pe proiecte 

 Simpozion judetean ,,Toleranta zero fata de violenta  

 Masa rotunda interjudeteana ,, Traditii si obiceiuri de iarna la romani 

 Masa rotunda interjudeteana ,, Obiceiuri si traditii de iarna 

 Conferinta nationala ,, Importanta disciplinelor optionale” 

 Masa rotunda judeteana ,, copilarie, educatie si responsabilitate! 

 Simpozionul international ,,Intre civilizatie si cultura romaneasca - mari personalitati” 

 

IB- BRATASANU DANIELA 

-Masă rotundă la nivel interjudetean- “INVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI  DINCOLO  DE  HOTARELE  EI” 

- SIMPOZION NATIONAL “VIOLENTA” 

 

IC- PETRESCU RODICA 

 Masă rotundă județeană- ȘCOALA ȘI PARTENERII SĂI. ASPECTE EDUCATIVE ȘI 

EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ , desfăşurat la Şcoala Gimnazială ”Traian”, 26. oct. 2017; 

 Masă rotundă la nivel interjudetean „OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială Goiești,  15. dec. 2017; 

 -Masă rotundă la nivel interjudetean- “INVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI  DINCOLO  DE  HOTARELE  EI” 

,desfăşurată la Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu”,26. ian. 2018; 

 Simpozion national: “VIOLENTA, O REALITATE A ZILELOR NOASTRE” desfăşurat la 

Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, 25.nov. 2017; 

 Seminar național ”INCUBATOR EUROPEAN PENTRU IDEI DE AFACERI”-CCD Dolj, 28 

sept.2017 

Simpozion international ”COMUNICAREA INTERCULTURAL ÎN SITUAȚII EDUCAȚIONALE 

CUNOAȘTERE - METODE - COMPETENȚE DIDACTICE” , desfăşurat la Școala Gimnazială ”N. 

Bălcescu”, 20. Nov. 2017•Masă rotundă județeană- ȘCOALA ȘI PARTENERII SĂI. ASPECTE 

EDUCATIVE ȘI EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ , desfăşurat la Şcoala Gimnazială ”Traian”, 26. 

oct. 2017; 

 Simpozion județean- ”EDUCAȚIA SUSTENABILĂ – O NECESITATE” desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială ”Mihai Eminescu”, 17  decembrie 2017; 
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• Masă rotundă la nivel interjudetean „OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială Goiești,  15. dec. 2017; 

•Masă rotundă la nivel interjudetean- “INVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI  DINCOLO  DE  HOTARELE  EI” , 

desfăşurată la Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu”,26. ian. 2018; 

•Simpozion national- “VIOLENTA, O REALITATE A ZILELOR NOASTRE”, desfăşurat la Şcoala 

Gimnazială ”Mihai Eminescu”, 25.nov. 2017; 

• Seminar național ”INCUBATOR EUROPEAN PENTRU IDEI DE AFACERI”-CCD Dolj, 28 

sept.2017 

Masă rotundă la nivel național ”ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM MAI BINE”, desfăşurată la Grădinița cu P.P. 

,,Floarea Soarelui-Craiova, februarie 2018; 

•Conferință Națională -”IMPORTANȚA DISCIPLINELOR OPȚIONALE”- desfăşurată la Școala 

Gimnazială Goiești-23 martie 2018; 

Masă rotundă la nivel național ”ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM MAI BINE”, desfăşurată la Grădinița cu P.P. 

,,Floarea Soarelui-Craiova, februarie 2018; 

•Simpozion international ”COMUNICAREA INTERCULTURAL ÎN SITUAȚII 

EDUCAȚIONALE CUNOAȘTERE - METODE - COMPETENȚE DIDACTICE” , desfăşurat la 

Școala Gimnazială ”N. Bălcescu”, 20. Nov. 2017; 

•Masă rotundă la nivel internațional ”SĂNĂTATE ȘI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCĂ”, 

desfăşurată la Colegiul ”Ștefan Odobleja”-Craiova, 16 februarie 2018; 

 Simpozion  internațional   ,,  A.   B.   C.-   ALFABETUL   EDUCAȚIEI ,UNIVERS DESCHIS”,  

desfășurat în   cadrul   proiectului   european„ARTISTIC   APPROACH   TO   BUSINESS   

EDUCATION,   ENTREPRENEURSHIP   AND CULTURE – A Bee C” CU nr. REF. 2017-1-BG01-

KA219-036227_4, Erasmus+, 11 aprilie 2018 

 

IIIA- CIMPOERU ELENA 

    -Simpozion Național ,,Violența, o realitate a zilelor noastre” 

-Masa Rotundă Interjudețeană ,,Învăț în clasă și dincolo de hotarele ei” 

-Masa Rotundă Județeană ,,Școala să partenerii săi. Aspecte educative de bună practică” 

- Conferința Națională ,,Importanța disciplinelor opționale” 

- Simpozion Internațional ,,ABC- alfabetul educației, univers deschis” 

 

IIIB- IONESCU MIHAELA 

 -Masă rotundă la nivel interjudetean- “INVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI  DINCOLO  DE  HOTARELE  EI” 

,desfăşurată la Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu”,26. ian. 2018; 

 Simpozion national: “VIOLENTA, O REALITATE A ZILELOR NOASTRE” desfăşurat la 

Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, 25.nov. 2017; 

 Simpozion international ,, ALFABETUL EDUCATIEI- UNIVERS DESCHIS” in cadrul 

proiectului Erasmus+  ABeeC- ,,Abordarea artistică a educației în afaceri, a spiritului antreprenorial 

și a culturii”; 

 Conferinta nationala ,, Importanta disciplinelor optionale” 

 Masa rotunda judeteana ,, copilarie, educatie si responsabilitate! 

 Simpozionul international ,,Intre civilizatie si cultura romaneasca - mari personalitati” 

 

IIIC- BODODEA EUGENIA 

-Simpozion Național ,,Violența, o realitate a zilelor noastre” 

-Masa Rotundă Interjudețeană ,,Învăț în clasă și dincolo de hotarele ei”  

-Simpozion Internațional ”A.B.C. –Alfabetul educației, univers deschis” 

            Masa Rotundă Internațională ”Sănătate și securitate la locul de muncă” 

Conferința Națională ”Importanța disciplinelor opționale” 

 

PUBLICATII :  

VOICAN VICTORIA 

- Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie .Strategii de integrare  în învăţămȃntul de masă a unui elev 

cu tulburări de limbaj-studiu 
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- Educaţie de calitate într-o şcoală incluzivă-referat 

- Rolul parteneriatului educaţional în educarea ecologică a elevilor- articol 

- Sunt coordonator al revistei de specialitate ,, Educatie fara frontiere” 

PETRESCU RODICA 

- Articol în revista ,,  A.   B.   C.-   ALFABETUL   EDUCAȚIEI ,UNIVERS DESCHIS 

-  Articol în revista - EDUCAŢIE ŞI FORMARE PENTRU VIITOR, nr 4, decembrie 2017 

IONESCU MIHAELA 

 - Rolul parteneriatului educaţional 

 

 Rezultate la concursuri  

CPA- MINDRA I. 

-TONE MAYA ,BILDEA ADRIAN- lucrare plastica- inspirata din lirica eminesciana –Premiul 

IIIPOTIRNICHIE BEATRICE recitari- Premiul 

-Cocursul  judetean„Obiceiuri locale-valori nationale”, REZULTATELE INCA NU SUNT ANUNTATE. 

Cu lucrari confectionate din materiale reciclabile-specifice tematicii concursului ,in cadrul Simpozionului cu 

acelasi nume 

-concursul„MIHAI EMINESCU-MAGICIANUL CUVANTULUI” , obtinand urmatoarele premii : 

 FIRA ANASTASIA- colaj-inspirat din lirica eminesciana-premiul II 

 BARBU ALESSIA- lucrare plastica- inspirata din lirica eminesciana –Premiul III 

-Concursul interjudetean“Apa curata pentru un viitor durabil”-premiile I,II, III, Mentiune 

IA- VOICAN V. 

I Simileanu Georgiana - Concursul national ,, Mici pietoni, viata are prioritate” 

I Dumitru Adina-  Concursul interjudetean ,, Pamantul ,casa noastra 

I  Stoean Calin ,, Apa curata pentru un viitor durabil-etapa judeteana  

I Stoean calin ,, Apa curata pentru un viitor durabil 

I  BERCEANU IULIA- concursul judetean ,,  Fantezii si armonii realizate de 

copii” 

II Neagoe Sara,, Apa curata pentru un viitor durabil-etapa judeteana 

II  Szandu Beniamin- concursul judetean ,, Universul zonelor umede 

II RATOIU TEODORA- concursul judetean ,,  Fantezii si armonii realizate de 

copii” 

III  Berceanu Iulia ,, Apa curata pentru un viitor durabil-etapa judeteana 

 

 

A  participat cu elevii la concursurile : 

 O călătorie prin Europa 

  CONCURS INTERJUDEȚEAN „CARAVANA ISTETILOR” 

  CONCURS INTERJUDEȚEAN „CARAVANA CUVINTELOR” 

 Concursul şcolar  de COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ-COMPER-        
 

 IB- PETRESCU R. Concurs județean-”FANTEZII DE TOAMNA” - nov. 2017 

 Premiul I- Gugea Karina, Premiul II- Bîzoi Alexandru 

 Cocursul interjudetean "MIHAI EMINESCU-MAGICIAN AL CUVANTULUI"-ian 2018 

 Premiul I- Bîzoi Alexandru, Premiul I- Dincă Andra, Premiul II- Tomiță Eveline 

 Cocursul interjudetean ”APĂ CURATĂ PENTRU UN VIITOR DURABIL”-mart. 2017 

 Premiul I- Țună Yannis, Premiul III- Tomiță Eveline 

 

 Concurs interjudețean-”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ÎN SUNET,   CULOARE SI 

CUVÂNT”-19 dec.2017 

 Premiul I- Dincă Andra, Premiul III- Bîzoi Alexandru 

 Concurs interjudețean-”SPIRIT DE SĂRBĂTOARE ZUGRĂVIT ÎN CREAȚII LITERARE”-

dec.2017 

 Premiul I- Dincă Andra 
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 Concurs interjudețean-”FANTEZII ȘI ARMONII REALIZATE DE COPII”-mart.2018 

 Premiul I- Bîzoi Alexandru, Premiul II- Țună Yannis 

 Concurs național-”Copilul artist”-aprilie 2018 

 Premiul I- Bîzoi Alexandru, Premiul II- Țună Yannis 

 Concursul şcolar  de COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ-Etapa I - faza județeană 

               COMPER COMUNICARE 

 Premiul I - Băluță David, Barbu Angelo,  Bîzoi Alexandru, Dincă Andr, Surdu Mihnea 

 Premiul II - Budrea Sebastian, Ciucurică Antonio, Gugea Karina 

 Mențiune  - Pușcașu Daria,  Tomiță Eveline 

 Concursul şcolar  de COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ-Etapa a IIa - faza județeană 

               COMPER COMUNICARE 

 Premiul I - Băluță David 

                  Barbu Angelo 

                  Bîzoi Alexandru 

                                         Dincă Andra 

                                         Surdu Mihnea 

                             Țună Yannis 

                             Vătafu Mihnea       

 Premiul II-Budrea Sebastian 

                              Ciucurică Antonio 

                   Trușcă Tiberiu 

                              Seimeanu Oana                                    

 Premiul III -Cotora Riana 

                  Gugea Karina 

                  Tomiță Vanessa 

                  Voicu Marian 

 Mențiune -Pușcașu Daria 

                                         Sabie Gabriel 

                 Tomiță Eveline 

 Concursul şcolar  de COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ-– faza naționala 

               COMPER COMUNICARE 

 Premiul I - Bîzoi Alexandru 

                    Băluță David 

                                               Dincă Andra 

                                  Țună Yannis 
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 Premiul II- Vătafu Mihnea 

 Concursul şcolar  de COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ-Etapa I - faza județeană 

              COMPER-MATE 

 Premiul I  -  Băluță David   

                    Bîzoi Alexandru 

                                           Barbu Angelo 

                    Dincă Andra 

                    Gugea Karin                

                    Țună Yannis    

                    Vătafu Mihnea 

 Premiul II -Budrea Sebastian 

                    Ciucurică Antonio 

                    Sabie Gabrie 

 Premiul III-Tomiță Vanessa 

                     Seimeanu Oana 

                     Surdu Mihnea 

 Mențiune - Cotora Riana 

                     Pușcașu Daria 

Concursul şcolar  de COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ-Etapa a II-a - faza județeană 

               COMPER-MATE 

 

 Premiul I -Băluță David   

                                                   Bîzoi Alexandru 

                                                   Dincă Andra 

                                                   Ciucurică Antonio             

                                       Țună Yannis    

                                                   Vătafu Mihnea  

 

 Premiul II -Voicu Marian  

                                                  Budrea Sebastian  

                                                  Surdu Mihnea  

                                                   Barbu Angelo  

                                                   Trușcă Tiberiu  

 Premiul III -Cotora Riana 

                            Gugea Karina 

                            Tomiță Vanessa 

                            Sabie David Gabriel 

 

 

 Mențiune – Pușcașu Daria 

                                                   Șchiopîrlan Maria 

                                                   Tomiță Eveline 

 

 Concursul şcolar  de COMPETENŢĂ şi PERFORMANŢĂ- faza națională  
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               COMPER-MATE 

 Premiul I  - Bîzoi Alexandru 

                              Dincă Andra 

                              Țună Yannis 

                      

 Concurs interjudețean ”CARAVANA CUVINTELOR” 2017-2018- faza județeană 

 Premiul I- Bîzoi Alexandru 

                             Dincă Andra                                

                             Surdu Mihnea Ștefan 

                             Budrea Sebastian 

 Premiul III- Băluță David               

                                 Ciucurică Antonio 

                                 Trușcă Tiberiu 

                                 Vătafu Mihnea 

 Mențiune-Gugea Karina 

                 Țună Yannis 

 Concurs interjudețean ”CARAVANA CUVINTELOR” 2017-2018- faza interjudețeană 

 Premiul I- Surdu Mihnea Ștefan 

 Premiul III-Dincă Andra                                            

 Concurs interjudețean ”CARAVANA ISTEȚILOR” 2017-2018- faza județeană 

  Premiul I- Țună Yannis 

                              Dincă Andra   

                              Voicu Marian          

 Premiul II- Budrea Sebastian 

 Premiul III- Bîzoi Alexandru 

                                 Ciucurică Antonio 

 Mențiune-Băluță David 

                             Vătafu Mihnea 

 Concurs interjudețean ”CARAVANA ISTEȚILOR” 2017-2018- faza interjudețeană 

 Premiul II- Țună Yannis 

 

 Concurs  național  ”MICII EXPLORATORI”  

  Premiul I -Băluță David   

                                   Bîzoi Alexandru 

                                   Cotora Riana 

                                   Surdu Mihnea Ștefan 

                                   Tomiță Vanessa 

 Premiul II -Budrea Sebastian 

                                    Gugea Karina 

                                    Pușcașu Daria 

                                    Sabie Gabriel 

Premiul III -Ciucurică Antonio 

                                 Dincă Andra 

Concursul national Gazeta Matematica Junior 

   ETAPA I: Premiul de excelență - Dincă Andra 

                                                         Țună Yannis 

                    Premiul II  -Bîzoi Alexandru 

   ETAPA a II-a: Premiul de excelență - Dincă Andra 

                                                                Bîzoi Alexandru 

                                                               Vătafu Mihnea 

                            Premiul I - Țună Yannis 

   ETAPA FINALĂ- Premiul I- Dincă Andra 
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                                               Țună Yannis 

 

IIIB- IONESCU M.  

 4 elevi au participat la concursul judetean “Eminescu-magician al  cuvantului” derulat 

 de unitatea noastra scolara  si 3 au obtinut premii  

 Concursul National “Comunicare.Ortografie”- 7 elevi premiul I, 3 elevi premiul II, 1  premiul III 

 Concursul National FILM-4 premiul I, 3-premiul II, 1mentiune 

 Concursul Interjudetean ”Caravana cuvintelor”- la etapa judeteana-2 premiul I,3 premiul III,  

 Concursul Interjudetean ”Caravana istetilor”- 1 elev premiul III 

 Concursul Interjudetean Minimath- 2 elevi premiul I, 1 premiul II, 2 elevi premiul III, 1 elev 

mentiune 

 Concursul Judetean “Mihai Eminescu –un magician al cuvantului”-2elevi premiul I, 1 elev premiul 

II, 1elev premiul III 

 Concursul Judetean “Apa curată pentru un viitor durabil”- 2 elevi premiul I, 6 elevi premiul II, 5 

elevi premiul III 

 

IIIC- BODODEA E. 

- concursul interjudețean Caravana cuvintelor  

- concursul național  comunicare.ortografie.ro 

- concursul național  Fii inteligent ... la matematică 

- concursul interjudețean Minimath  

- concursul interjudețean Apă curată pentru un viitor durabil – 1 premiu II 

concursul interjudețean de creație și interpretare Mihai Eminescu – magician al cuvântului - 1 premiu I, 1 

premiu II, 1 mențiune 

 

 

3.DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

Cadrele didactice: 

- au urmărit proiectarea şi realizarea într-un alt demers a activităţii instructiv-educative, diferit de cea 

tradiţională, acest lucru permitându-le să pună în valoare experienţa prin activităţi cu caracter 

integrat, într-o abordare interdisciplinară. 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.  Ținând seama de principiile şi cerinţele noului Curriculum  au parcurs o serie de demersuri 

educaționale în scopul de a selecta competentele specifice, resursele necesare şi de a identifica 

tipurile de activităţi de învăţare care conduc la atingerea acestora, totul in concordanta cu cerintele 

invatamantului actual. 

-  au fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor , asigurând 

şi caracterului aplicativ al proiectării curriculare . 

-  au respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare. 

Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor a fost aplicată după fiecare unitate de 

IIIA- CIMPORU E. 

 Concursul National “Comunicare.Ortografie”- 6 elevi premiul I, 1 elev premiul III 

 Concursul National ,,Fii intelligent…la matematică”- ”- 2elevi premiul I, 2elevi premiul 

II, 3 elevi premiul III 

 Concursul Interjudetean ”Caravana cuvintelor”- la etapa judeteana-3elevi  premiul III 

 Concursul Interjudetean ”Caravana istetilor”- la etapa judeteana- 3elevi  premiul I 

 Concursul Interjudetean ”Caravana istetilor”- la etapa interjudeteana- 1elevi premiul I 

 Concursul Interjudetean Minimath- 2 elevi  punctaj maxim  

 Concursul Judetean “Apa curată pentru un viitor durabil”-  1 elevi premiul II 
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învăţare, conform planificărilor pe detalierile de conţiut. Adaptarea la particularităţile grupului de 

elevi  a tuturor conţinuturilor învăţate a avut un caracter de permanenţă.  

-  furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a elevilor şi, a părinţilor în privinţa progresului 

şcolar realizat s-a făcut în permenenţă prin întâlniri de lucru săptămânale, prin discuţii individuale, iar 

acolo unde au existat diverse probleme s-a trecut la consiliere elevilor şi a părinţilor, la  cabinetul 

specializat din şcoală.  

-    au elaborat descriptorii de performanta care au facilitat procesul de evaluare. Apoi , au elaborat, 

selectat si aplicat tehnici/ instrumente alternative de evaluare, adecvate atat continutului, cat si obiectivelor 

propuse .  

-  au administrat probe de evaluare in diferite momente ale procesului didactic, in functie de obiectivele 

evaluarii .    Itemii probelor de evaluare au fost corectati prin comparare cu etalonul de rezolvare , stabilind 

masurile ameliorative pentru elevii cu dificultati de invatare si de dezvoltare pentru elevii capabili de 

performanta . 

- au stabilit si derulat  programe de recuperare sau de dezvoltare pentru elevii care au necesitat astfel de 

programe.  

-  au aplicat evaluarea şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare , 

asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare fiind făcută prin intermediul fişelor de 

evaluare îndosariate în portofoliul personal al elevului. Promovarea autoevaluării educabililor a fost 

făcută prin jocuri de rol şi prin autonotare, notare prin negociere etc.. 

-  au  motivat calificativele acordate în termeni accesibili atât elevilor cât şi părinţilor, au consemnat de 

fiecare dată  calificativele  în carnetele de elev  .   Comunicarea rezultatelor s-a făcut prin întâlniri 

programate cu părinţii şi prin alcatuirea unor portofolii individuale  cu fişele elevilor, care au fost 

permanent un punct de observare permanentă a rezultatelor, deoarece aceste portofolii au stat la elevi. 

- la inceput de an scolar  au  purtat scurte discuţii, dialoguri afective cu copiii. Aceste dialoguri sunt 

punte solidă între cadru didactic  şi copil,  înlesnesc cunoaşterea preocupărilor lui. Dialogul afectiv 

cu copilul, buna dispoziţie, ataşamentul faţă de el, îl apropie, îl stimulează, şi-l antrenează în 

participarea activă, cu caracter educativ iar în grup  se creează o atmosferă plăcută, antrenantă. 

- au amenajat spatiul de invatare in conformitate cu tipul de activitate desfasurata , oferind posibilitati 

multiple de desfasurare eficienta a lectiei, dar nu  intotdeauna spatiul a permis ca mediul amenajat sa 

reflecte in totalitate evolutia elevilor  . Cu toate acestea,  au valorizat eforturile elevilor prin 

expunerea tuturor lucrarilor la momentul oportun .  

- au implicat parintii in luarea deciziilor privind amenajarea spatiului educational in beneficiul 

elevilor. 

- au respectat procedurile de concepere, aprobare si utilizare a optionalelor 

-  au selectat şi am folosit metode active care presupun activitate independentă individuală sau de grup, 

având un caracter activ-participativ şi o reală valoare formativă asupra personalităţii elevului.   

- au  folosit si confectionat material didactic bine selectat, viu, antrenant, potrivit metodelor activ- 

participative folosite în cadrul lecţiilor. Având în vedere particularităţile psihice ale copiilor, la această 

vârstă este foarte indicată folosirea materialului didactic pentru formarea corectă a reprezentărilor. 

- au realizat  experimente și proiecte tematice efectuate in grup sau individual. 

- au proiectat CDS-uri in concordanta cu dorintele parintilor si nevoile elevilor  

- au folosit TIC pentru întocmirea de fişe de lucru, teste de evaluare, prezentări utilizate în activitatea 

didactică. 

- au optimizat spaţiul de lucru pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor. 

 

In afara activitatilor desfasurate la clasa , cadrele didactice au participat si la alte activitati: 

 

IA-VOICAN V. 

 organizator al Simpozionului  international ,, ALFABETUL EDUCATIEI- UNIVERS DESCHIS” 

in cadrul proiectului Erasmus+  ABeeC- ,,Abordarea artistică a educației în afaceri, a spiritului 

antreprenorial și a culturii”; 

 organizator al mesei rotunde la nivel interjudețean ,,ÎNVĂȚ ÎN     CLASĂ ȘI DINCOLO DE 

HOTARELE EI!”-28 ian.2017 

 a facut parte din echipa de organizare a  programului SDS 
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 activitate  in cadrul Cercului pedagogic al învățătorilor - 14.12. 2017. 

 evaluator al concursului ,, CARAVANA ISTETILOR” 

 organizator al concursului ,, MICII EXPLORATORI” 

 organizator al concursului ,, ,, Caravana cuvintelor” 

La nivelul scolii sunt: 

- membru al Comisiei paritare 

- membru in Consiliul de administratie  

- membru in Comisia de etica 

- COORDONATOR CEAC 

 

IC- PETRESCU RODICA 

- pedagogic al învățătorilor: MODALITĂȚ I   DE   ORGANIZARE  ȘI   DESFĂȘURARE 

DIFERENȚIATĂ   A   ACTIVITĂȚII   DIDACTICE   PENTRU   CREȘTEREA   EFICIENȚEI  

ÎNVĂȚĂRII   ÎN   CICLUL   PRIMAR ”,   Analiză   comparativă   „Predare   diferențiată   VS   Predare 

tradițională”, desfăşurat la  Școala Gimnazială Dobrești, jud. Dolj, 23 nov. 2017.  

-A facut parte din echipa de organizare: 

 Masă rotundă la nivel interjudețean ,,ÎNVĂȚ ÎN CLASĂ ȘI DINCOLO DE HOTARELE EI!”-

ian.2018 

  Masă rotundă la nivel interjudețean ,,OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE IARNĂ”-dec.2017 

 Conferință națională la nivel national ”IMPORTANȚA DISCIPLINELOR OPȚIONALE”- 23 

martie 2018 

 Simpozionul international ”EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR”-martie 2018 

 Concursul interjudețean APĂ CURATĂ PENTRU UN VIITOR DURABIL”-mart. 2018 

 Concursul județean ”COPILĂRIA TĂRÂMUL ȘANSELOR EGALE”-1 iunie 2018 

 Concursul interjudețean ”SPIRIT DE SĂRBĂTOARE ZUGRĂVIT PRIN CREAȚII 

LITERARE”- decembrie 2017 

 Concursul interjudețean ”FANTEZII ȘI ARMONII REALIZATE DE COPII” - martie 2018 

 

IIIB- IONESCU M.   

 ca metodist al I.S.J.am participat la activitățile solicitate de departamentul învățământ primar  

 am elaborat documentatia pentru inscrierea in CAEJ/CAERI a concursului interjudețean APĂ 

CURATĂ PENTRU UN VIITOR DURABIL” organizator al Simpozionului  international ,, 

ALFABETUL EDUCATIEI- UNIVERS DESCHIS” in cadrul proiectului Erasmus+  ABeeC- 

,,Abordarea artistică a educației în afaceri, a spiritului antreprenorial și a culturii”; 

 organizator al mesei rotunde la nivel interjudețean ,,ÎNVĂȚ ÎN     CLASĂ ȘI DINCOLO DE 

HOTARELE EI!”-28 ian.2017 

 evaluator al concursului ,, CARAVANA ISTETILOR” 

La nivelul scolii sunt: 

- responsabil al Comisiei de lobbying 

- membru in Consiliul de administratie  

- responsabil CM invatatori 

 

4.ACTIVITATE EDUCATIVA 

Pe langa activitatile ce au legatura directa cu Curriculum-ul, cadrele didactice  au urmărit: 

 - îmbunatatirea prezentei la cursuri; 

 - identificarea elevilor cu absenteism scolar si risc de abandon; 

 - identificarea cauzelor care favorizeaza absenteismul scolar; 

 -legatura permanenta cu parintii in vederea depistarii eventualelor abateri de la programul scolar 

 - îmbunatatirea disciplinei prin supravegherea elevilor in recreatie, monitorizarea elevilor in vederea 

cunoasterii si respectarii regulamentului scolii. 

 - prevenirea si rezolvarea conflictelor elev-elev prin discutii cu elevii in grupuri, individual sau cu parintii: 

 - eliminarea cauzelor si gasirea de solutii alternative: 
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În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare, s-au 

dezbătut  teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au organizat drumeţii 

pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi 

practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor.  Concret, fiecare cadru didactic a organizat activitati cu elevii dupa cum 

urmeaza:  

 

CPA-MINDRA I. 

- Proiectele educationale interdisciplinare: “Clubul de lectura” si “Plantele in viata noastra”, “Arborii –

prietenii nostri”, “Medii de viata” 

-„Ziua internationala a educatiei”-5 octombrie: 

a) Lecturi si creatii plastice –D-l TRANDAFIR” 

b) Educatia dincolo de curtea scolii-drumetie in Parcul Romanescu 

c) Proiect tematic :”Ziua educatiei „ 

- „SNAC”-24.11.2017: 

a)- „saptamana fructelor si legumelor”-donatie –Sc. „Sf. Mina” 

b)- Lucrari hazlii-efectuate cu ajutorul fructelor si legumelor- miniexpozitie 

- „Gandind la Eminescu!”-18.01.2018-moment muzical –locatia : „Biblioteca Judeteana „Alexandru 

si Aristia Aman” 

Seria activitatilor extracurriculare s-a continuat cu participarea si implicarea elevilor si parintilor la 

activitati de parteneriat si cu diverse ocazii : 

- Proiect- “Mihai Eminescu”-poetul nepereche”- care a cuprins :expozitie de carte si de desene 

inspirate din lirica eminesciana 

- Vizionare spectacol- T. COLIBRI- activitate in cadrul Parteneriatului educational “Arta de a fi 

spectator” 

- Proiect ed. 1 Decembrie – ziua tuturor romanilor” 

- Proiect “Hai sa dam mana cu mana !”-24 Ianuarie Proiectele educationale interdisciplinare: “Clubul 

de lectura” si “Plantele in viata noastra”, “Arborii –prietenii nostri”, “Sistemul solar” 

- Lucrari hazlii-efectuate cu ajutorul fructelor si legumelor- miniexpozitie ,in cadrul proiectului 

initiat de ISJ Dolj/televiziune- „Manaca sanatos –traieste frumos!” 

Seria activitatilor extracurriculare s-a continuat cu participarea si implicarea elevilor si parintilor la 

activitati de parteneriat si cu diverse ocazii : 

- 22 aprilie –“Ziua Pamantului”-proiect tematic-pe echipe 

- Excursie scolara tematica- “Invatam de la natura!” 

- Expozitie cu vanzare-“Fanteziesi indemanare”-educatia anteprenoriala-cu implicarea parintilor- in 

cadrul Proiectului international 

 

CPB- DRANICEANU D. 

- Proiectele educationale interdisciplinare: “Clubul de lectura” ,  “Plantele in viata noastra”,  

“Anotimpurile”. 

Seria activitatilor extracurriculare s-a continuat cu participarea si implicarea elevilor si parintilor la activitati 

de parteneriat si cu diverse ocazii : 

- Proiect / 5 octombrie – Ziua educatiei 

- Proiect- “Mihai Eminescu”-poetul nepereche”- care a cuprins :expozitie de carte si de desene 

inspirate din lirica eminesciana 

- Proiect/ 24 Ianuarie- Unirea Principatelor Romane 

- Proiect ed.” UN TRICOLOR CAT TARA”– ziua tuturor romanilor” 

- Implicarea foarte activa la campania de donatie de fructe si legume ,dar si confectionarea de mascote 

, in cadrul actiunilor derulate prin SNAC 

- Serbare scolara “In asteptarea lui Mos Craciun !” Proiectele educationale interdisciplinare: “Clubul 

de lectura” ,  “Plantele in viata noastra”,  “Anotimpurile”. 

- Proiect / 5 iunie  – Ziua invatatorului 

- Proiect/ 9 mai – Ziua Europei  
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- - Lucrari plastice cu mesaj  „Legume si fructe vesele’ , dramatizare Supararea dovleacului in cadrul 

proiectului initiat de ISJ Dolj/televiziune- „Manaca sanatos –traieste frumos!” 

- 22 aprilie –“Ziua Pamantului”-proiect tematic 

- Expozitie cu vanzare-“Suflet pentru suflet”-educatia anteprenoriala-cu implicarea parintilor- in 

cadrul Proiectului international 

- Serbare scolara “La revedere clasa pregatitoare ! 

 

IA- VOICAN V. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare a participat la: 

 acţiuni umanitare -voluntariat in parteneriat cu CRUCEA ROSIE 

 activitate educativa  -,,LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!” 

 activitati si materiale pentru activitatile/ mobilitatile din cadrul proiectului Erasmus+  ABeeC- 

,,Abordarea artistică a educației în afaceri, a spiritului antreprenorial și a culturii”; 

 desfasurarea de activitati si materiale pentru activitatile/ mobilitatile din cadrul proiectului 

Erasmus+,,GAMESP”; 

 coordonator local in proiectul Erasmus+,,GAMESP”; 

 proiect educațional    ,,Din tolba lui Moş Crăciun...!” 

 activitate cu copiii in cadrul SNAC- Saptamana fructelor si legumelor” 

 activitate de programere in cadrul proiectului international ,, THE HOUR OF CODE” 

 a elaborat documentatia pentru inscrierea in CAEJ/CAERI a urmatoarelor concursuri scolare: 

 COPILĂRIA, TĂRȂMUL ŞANSELOR EGALE- concurs judetean  

 APĂ CURATĂ PENTRU UN VIITOR DURABIL”– concurs interjudeţean  
 „MIHAI EMINESCU – MAGICIAN AL CUVÂNTULUI”- concurs interjudeţean 

 In cadrul Campaniei de educatie medicala in scoli ,, Mananca sanatos! Traieste frumos!” a realizat un 

banner publicitar,   a realizat dramatizarea ,, Pe taramul alimentatiei sanatoase cu personaje de basm”, dar si 

lectia deschisa,, Reguli de alimentatie sanatoasa!”. 

 Cu ocazia desfasurarii excursiei ,,PE MELEAGURI DOLJENE ” a vizitat Şcoala Gimnaziala 

,,Marin Sorescu” Bulzesti , biserica satului, ferma de capre de la Mischii ,,CAPRILACT” 

 

 

 

IB-BRATASANU D.  

-,,Vreau să fiu sănătos,, , ,,La mulţi ani, Eminescu !,, , ,,Hai să dăm mână cu mână,,. Pentru a fi în ton cu 

sărbătorile de iarnă, elevii au pregătit un frumos program artistic pentru părinţi şi Moş Crăciun.-In asteptarea 

mosului 

-participare la acţiuni umanitare în cadrul proiectului SNAC 

 

IC- PETRESCU RODICA 

 acţiuni umanitare în cadrul proiectului SNAC 

 Expoziție de desene ” EMINESCU ÎN CULOARE” prezentată la Biblioteca Județeană ”Alexadru și 

Aristia Aman” 

 Desene pe tema-”ȘCOALA ESTE ȘANSA MEA”- Ziua Educației 

 prezentări Power-Point despre alimentaţia sănătoasă,  joc senzorial - ,,MANANC SANATOS, 

CRESC ARMONIOS! ” 

 poezii și desene tematice -,,LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!” 

-   program artistic - „UITE, VINE MOȘ CRĂCIUN!” 

 concurs de recitare și expoziție de desene - EMINESCU. acţiuni umanitare în cadrul proiectului 

SNAC 

• Expoziție de desene ” EMINESCU ÎN CULOARE” prezentată la Biblioteca Județeană 

”Alexadru și Aristia Aman” 

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

• Desene pe tema-”ȘCOALA ESTE ȘANSA MEA”- Ziua Educației 
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• prezentări Power-Point despre alimentaţia sănătoasă,  joc senzorial - ,,MANANC SANATOS, 

CRESC ARMONIOS! ” 

• poezii și desene tematice -,,LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!” 

• program artistic - „UITE, VINE MOȘ CRĂCIUN!” 

• concurs de recitare și expoziție de desene - EMINESCU. 

•    ,,Mănânc sănătos. Trăiesc frumos! ”activitate in cadrul proiectului ”Alimentație sănătoasă” 

 Vizionarea filmului 3D ”FERDINAND” prezentat de  Cinema Patria. 

 Concurs de glume şi ghicitori; 

 Excursie: Craiova-Horezu-Peștera Muierilor 

 

IIIA- CIMPOERU ELENA 

 23 sept-Ziua   mondiala a curateniei-actiuni de igienizare si intretinere a salii de clasa si  

imprejurimilor scolii  

 4 oct-Ziua mondiala a animalelor-pps      

 5octombrie- Ziua Educatiei-dezbatere   

 noiembrie - vizionare spectacol la Teatrul liric 

 noiembrie   Focul – efecte benefice / efecte distructive-pps 

 noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”- acţiune SNAC 

 Decembrie – Ziua naţională a României - Cocarde tricolore, stegulețe – atelier de creație 

-Medalion literar muzical:,, ROMÂNI ÎN ROMÂNIA”- 1 Decembrie 

 3 decembrie-Ziua mondiala a persoanelor cu dizabilitati 

 20 decembrie-,,În murmur de colinde soseste…Mos Craciun!”-serbare, expozitie cu tema 

 16.01.2018 ,,Chipul drag al lui Eminescu’’- recitari, vizionarea unui ppt despre viata si opera 

poetului 

o 24 Ianuarie - Sărbătorim Unirea! - Vizionarea unor materiale documentare 

o 10.03.2018 –MAMA, cel mai drag cuvant-moment artistic 

o 26.03.,,LA PAS PRIN ORAS”-actiune de cunoastere a principalelor institutii din Craiova 

o 9 MAI – Ziua Europei- SIMBOLURI dezbatere, concurs 

o FLORI DE PRIMAVARA- expozitie de pictura 

o 1 IUNIE, ZIUA TA, COPILE! - desene pe asfalt 

o 13.06.2018–serbare școlară la final de clasa  

 

IIIB- IONESCU MIHAELA 

o 20 SEPTEMBRIE 2017  REGULI DE COMPORTAMENT –ACASĂ ŞI LA ŞCOALĂ , invitat 

psihologul şcolii,  

o 5.10.2017 –ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI-modalitati de a învăța 

o 24.10.2017 ALIMENTAȚIA ȘI SĂNĂTATEA  invitat un cadru medical 

o 11.2017 PRIETENUL MEU NECUVÂNTĂTOR ppt despre animale de companie 

o 11.2017 Donare de fructe în cadrul SNAC 

o 28. 11.2017 1  DECEMBRIE – ZIUA  NAŢIONALĂ  A ROMÂNIEI 

o 20.12.2017 VINE MOȘUL! –serbare școlară 

o 15. 01.2018 MOMENT POETIC- MIHAI EMINESCU, recitări, vizionarea unui ppt despre viața și 

opera poetului, invitat bibliotacarul școlii 

o 23.01.2018 Mica Unire, povestiri, Hora Unirii  

o acţiuni umanitare -voluntariat in parteneriat cu CRUCEA ROSIE  

o FEBRUARIE 2018  COPII, NU VĂ JUCAȚI CU FOCUL !, invitat un pompier,  

o 10.03.2018 –PRIMĂVARA ȘI MAMA-moment artistic 

o 16.03.2018-vizionare spectacol la Teatrul COLIBRI 

o APRILIE.2018 NATURA, PRIETENA MEA  ecologizarea zonei școlii 

o 9 MAI SIMBOLURI dezbatere, concurs 

o COPILE, AZI E ZIUA TA, prezentare ppt, concurs de desene pe asfalt, participare la spectacol 

o 9.06.2018 PE MELEAGURI OLTENE, excursie tematica CRAIOVA-CAPRILACT-BULZESTI 

o 8.06Targ de produse in cadrul proiectului A BeeC 

o 10.06.2018 SE APROPIE VACANȚA… –serbare școlară la final de clasa a III-a 
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IIIC- BODODEA EUGENIA 

 23 sept-Ziua   mondiala a curateniei-actiuni de igienizare si intretinere a salii de clasa si 

imprejurimilor scolii  

 4 oct-Ziua mondiala a animalelor-pps     

 noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”- acţiune SNAC 

Descoperă o lume sănătoasă! – Salata de fructe  

 Sărbători 

- 3 decembrie-Ziua mondiala a persoanelor cu dizabilitati 

- «Uite, vine Moş Crăciun! »   expoziţie; podoabe prentru brad, decorațiuni;  

- Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei românești” - organizarea și participarea la expoziții și 

concurs ; 

- Realizarea unei cărți a clasei REVEDERE …cu Eminescu 

- 1 Decembrie – ziua naţională a României - Cocarde tricolore, stegulețe – atelier de creație 

;Prezentare ppt 

- Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei românești” - organizarea și participarea la expoziții și 

concurs ; 

             Realizarea unei cărți a clasei REVEDERE …cu Eminescu 

24 Ianuarie - Sărbătorim Unirea! - Vizionarea unor materiale documentare;  

- Săptămâna hărniciei”- concurs de colectare a materialelor refolosibile; 

     „Focul, prieten sau duşman?” - Expoziţie de desene 

             Practicarea independentă a jocurilor și a diferitelor sporturi; 

             Sănătatea, bunul cel mai de preț! – Concursuri de biciclete, ștafete 

Expoziție de mărțișoare / felicitări,  Atelier de creație – Călătorie în lumea frumosului  - arte vizuale 

și abilități practice – crearea de obiecte pentru strângere de fonduri 

Campania de educație medicală în școli Mănâncă sănătos!Trăiește frumos !- 

-Carnavalul fructelor și legumelor –parada costumelor din material reciclabile 

 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

Membrii comisiei s-au implicat in proiecte si parteneriate  prin activitati de coordonare cat si  ca 

membrii in echipa de proiect: 

 

CPA-MINDRA I. 

- Parteneriat cu Teatrul „COLIBRI”- „Lumea vie a papusilor”-ACTIVITATE-vizionare de spectacol 

- Parteneriat cu Scoala Speciala Sf. Vasile „- „Sa le fim mereu aproape!” 

- Parteneriat „Ganduri citite...ganduri scrise!”- cu Biblioteca scolii- ACTIVITATE:Vizita la biblioteca 

scolii si completarea fisei personale pt. biblioteca 

 

CPB- DRANICEANU D. 

- Parteneriat cu Caminul de batrani-„UN ZAMBET DE SPERANTA” 

- Parteneriat cu Scoala Gimnaziala”Eliza Opran”-ISALNITA/ Amprenta pe sufletul copilariei 

- Parteneriat cu medicul scolii-„UN PLUS DE SANATATE PENTRU VIATA NOASTRA” 

- Parteneriat „Ganduri citite...ganduri scrise!”- cu Biblioteca scolii- ACTIVITATE:Vizita la biblioteca 

scolii si completarea fisei personale pt. Biblioteca 

 

IA- VOICAN V.  

 ,,Cartea , prietena mea” incheiat cu Gradinita Pinocchio si Biblioteca Judeteana,,Alexandru si 

Aristia Aman” 

- a coordonat cercul de lectura ,, Lumea cartilor- o lume magica! Invitatie la lectura” 

- a desfasurat activitatea educativa de promovare a lecturii ,, Tie iti place sa citesti?” 

- a desfasurat activitatea educativa de promovare a cartii ,,Popas la biblioteca” 

- a organizat si coordonat activitatea educativa ,,Gandind la Eminescu....” prezentată la 

Biblioteca Județeană ”Alexadru și Aristia Aman” 

 ,,De la gradinita la scoala... doar un pas” 
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- a organizat masa rotunda ,,  Valoarea informativa si beneficiile metodelor interactive de grup” 

- a coordonat activitatea extracurriculara ZIUA INTERNATIONALA A EDUCATIEI- 

Educatia construieste viitorul 

- DOR DE EMINESCU 

- a coordonat activitatea extracurriculara ,,Ora de scoala” 

 „ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova (SSMC) 
 -parteneriatul ,,  PRIETENUL MEU, POMPIERUL” 

  - ,,Pompier pentru o zi” 

 „PRIETENIE, TOLERANŢĂ ȘI COPILĂRIE” Şc. Gimn. „Alexandru Macedonski” Craiova și 

Şc. Gimn. Nr. 2 Caracal, Şc. Gimn. „Gheorghe Magheru” Caracal 

- ,,Suntem cei mai buni prieteni” 

- ,,Suntem solidari de mici” 

 „ÎMPREUNĂ...CU NATURA” Grădina Botanică „Alexandru Buia” Craiova 
 Cu Toamna pe alei!- octombrie 2017 

 ,, MINTE SANATOASA IN CORP SANATOS” 
- Alearga pentru inima ta 

 

IC- PETRESCU RODICA 

 „ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova (SSMC) 
- ,,Mănânc sănătos, cresc armonios ! ”-  noiembrie 2017 

- ”Alimentația o poartă deschisă a sănătății” - decembrie 2017 

 „PRIETENIE, TOLERANŢĂ ȘI COPILĂRIE” Şc. Gimn. „Alexandru Macedonski” Craiova și 

Şc. Gimn. Nr. 2 Caracal, Şc. Gimn. „Gheorghe Magheru” Caracal 

 „ÎMPREUNĂ...CU NATURA” Grădina Botanică „Alexandru Buia” Craiova 
- Cu Toamna pe alei!- octombrie 2017 

 

IIIB- IONESCU M. 

 „ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ” Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova (SSMC) 

 „PRIETENIE, TOLERANŢĂ ȘI COPILĂRIE” Şc. Gimn. „Alexandru Macedonski” Craiova și Şc. 

Gimn. Nr. 2 Caracal, Şc. Gimn. „Gheorghe Magheru” Caracal 

- Ofer unui prieten drag o carte- schimb de carti si de impresii din vacanta 

 “DIVERSITATEA VIEȚII” în parteneriat cu Muzeul Olteniei  

- Ora de Stiinte derulata la muzeu  

 „ÎMPREUNĂ...CU NATURA” Grădina Botanică „Alexandru Buia” Craiova 
- Cu Toamna pe alei!- octombrie 2017 

 Participare la mobilitatea din cadrul proiectului Erasmus+  ABeeC- ,,Abordarea artistică a 

educației în afaceri, a spiritului antreprenorial și a culturii”, Croația,  noiembrie 2017; 

   

IIIC- BODODEA EUGENIA 

 Parteneriat Crucea Roșie     

 

5.CONCLUZII 

Analizând activitatea depusă de membrii comisiei metodice  în anul şcolar 2017-2018 , reiese că 

responsabilităţile au fost îndeplinite în termenele cerute, s-au implicat în dezvoltarea parteneriatului cu 

părinţii, cooptându-i în problemele şcolii şi în modernizarea bazei materiale, au participat la toate activităţile 

şi acţiunile organizate şi desfăşurate în comun, la nivelul şcolii noastre, au avut o comunicare bună şi 

eficientă cu echipa managerială a şcolii.  

  

 

Responsabil comisie, 

 P.I.P. Ionescu Mihaela 
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       COMISIA METODICA A CLASELOR II-IV 

 

                Componența comisiei: 

 

NR.

CRT 

 

CLASA 

 

          INVATATOR 

1 IIA       RĂDUȚ LIUȚA 

2 IIB       UNGUREANU MARIETA 

3 IIC       BISTRICEANU DANIELA 

4 IVA       IFRIM STELA 

5 IVB       CÂRȚÂNĂ FIRUȚA 

6 IVC       LUNGU IONICA 

 

 

1. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

               În anul școlar 2017/2018, activitatea didactică a început cu resursele materiale puse la 

dispoziție de unitatea școlară. Unitatea școlară dispune de o bază materială ce permite desfășurarea 

activității de  predare-învățare în condiții optime. Pe parcursul anului școlar, membrii comisiei au fost 

preocupați de menținerea și chiar îmbunătățirea acestui cadru, având în vedere: 

 amenajarea/intretinerea spațiului educational în funcție de conținuturile învățării, dar și a altor 

spații destinate procesului instructiv educativ; 

 asigurarea manualelor și a auxiliarelor necesare; 

 dotarea spațiilor cu mijloace de învațămant moderne, care facilitează obținerea 

performanțelor școlare și asigură calitatea procesului instructiv educativ,  obținute prin 

sponsorizări (calculatoare, multiplicatoare, planșe demonstrative și ilustrative, mulaje, 

radiocasetofon, calculator, xerox); 

 optimizarea și  ergonomizarea spațiului educațional prin realizarea de panouri și asigurarea 

unui spațiu de expunere igienic și estetic; 

 

2. RESURSE UMANE 

        Membrii comisiei au manifestat interes pentru pregatirea și perfecționarea profesională participând 

activ atât la activitatea cercului pedagogic cu titlul ,,Modalități de organizare și desfășurare diferențiată a 

activității didactice pentru creșterea eficienței învățării în ciclul primar”, desfășurat în decembrie la 

Școala Terraveda, cât și a comisiei metodice. Activitățile desfășurate la nivelul comisiei au vizat 

obiective și conținuturi cu impact supra procesului de învățământ, centrat pe: analiza, proiectarea , 

realizarea, evaluarea și ameliorarea procesului educativ. Modalitățile de organizare a activităților 

metodice au fost variate: dezbateri în grup, prezentare de referate cu conținut de specialitae, mese 

rotunde, diseminarea de proiecte, asistarea și evaluarea lecțiilor. La nivelul comisiei metodice a claselor 

a II-s și a IV-a, s-au desfășurat următoarele activități: 

  

Răduț Liuța: -“Metode interactive de învățare în grup” – dezbatere 

        - ,,Strategii de activizare a elevilor în actul predării – învățării” – masă rotundă 

 - Raport privind notarea ritmica a elevilor si frecventa acestora la ore-in perioada       

 septembrie-ianuarie și februarie – aprilie  2017-2018 – consemnat in registrul de procese 

verbale al Comisiei metodice 

 

 

Bistriceanu Daniela:- Diseminarea informaţiilor  de la Consfătuirile cadrelor didactice-   

                                          învăţământ primar primite de la  ISJ Dolj 

                                   -,,Tratarea diferențiată a elevilor care prezintă dificultăți de învățare”-masă  

 Rotundă 

                             -,,Creativitatea profesorului, factor modelator al creativității elevilor” - dezbatere 

Ungureanu Marieta:-,,Stimularea personalității elevilor prin activitățile extrașcolare”-dezbatere 

                            -,,Excursia – mijloc de cunoaștere, învățare și relaxare” - referat 
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      Ifrim Stela:-,,Rolul lecturii și strategii pentru îndrumarea, pregătirea și optimizarea lecturilor în      

 rândul elevilor” – dezbatere 

-  ,,Capacitatea de lucru a elevului” - referat 

Cârțână Firuța:-,,Învățarea diferențiată” - referat 

                            -,,Tema pentru acasă – componentă a activității de învățare” – referat 

                           - ,,Educația civică în formarea personalițății elevilor” - dezbatere 

Lungu Ionica:-,,Metode interactive în activitatea didactică la clasele din învățământul primar” -  

 referat 

- ,,Stiluri de abordare a conflictului” - referat 

 

 Fiecare membru al comisiei a manifestat interes  pentru perfecționarea profesională, participând    la 

cursuri de formare, simpozioane, mese rotundeși conferințe la nivel județean, național și internațional. 

 

       CURSURI CU CREDITE: 

      Bistriceanu Daniela: ,,Tehnici manageriale în educație” – 22 credite  

 

 Participarea  la simpozioane, mese rotunde , conferințe  

Răduț Liuța 

 Masa rotundă interjudețeană ,,Învăț în clasă și dincolo de hotarele ei” 

 Masa rotundă județeană ,,Școala și partenerii săi. Aspecte educative și exemple de bună 

practică” 

 Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu – univers deschis” 

 Simpozion județean ,, Educația sustenabilă – o necesitate” 

 Simpozion județean ,, Educația – drumul spre cunoaștere” 

 Simpozion județean ,,Natura și biodiversitate” 

 Simpozion național ,,Violența, o realitate a zilelor noastre” 

 Simpozion național ,,Obiceiuri locale – valori naționale” 

 Simpozion internațional ,,Comunicarea interculturală în situații educaționale cunoaștere-

metode-competențe didactice” 

 Simpozion internațional „ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION’ENTREPRENEURSHIP ANDCULTURE-A  Bee-C” 

 Conferință națională ,,Importanța disciplinelor opționale” 

 

Ungureanu Marieta 

 Masa rotundă interjudețeană ,,Învăț în clasă și dincolo de hotarele ei” 

 Masa rotundă județeană ,,Școala și partenerii săi. Aspecte educative și exemple de bună 

practică” 

 Simpozion național ,,Violența, o realitate a zilelor noastre” 

 Simpozion național ,,Matematica între tradiție și inovație” 

 Simpozion internațional „ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION’ENTREPRENEURSHIP ANDCULTURE-A  Bee-C” 

 

Bistriceanu Daniela 
 Masa rotundă interjudețeană ,,Învăț în clasă și dincolo de hotarele ei” 

 Masa rotundă județeană ,,Școala și partenerii săi. Aspecte educative și exemple de bună 

practică” 

 Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu – univers deschis” 

 Simpozion județean ,,Natura și biodiversitate” 

 Simpozion Național ,,Violența, o realitate a zilelor noastre” 

 Simpozion internațional ,,Comunicarea interculturală în situații educaționale cunoaștere-

metode-competențe didactice” 

 Simpozion internațional „ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION’ENTREPRENEURSHIP ANDCULTURE-A  Bee-C” 

 Conferință națională ,,Educație cu efect, educație cu sens” 

 Conferință națională ,,Importanța disciplinelor opționale” 
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Ifrim Stela 

 Masa rotundă interjudețeană ,,Învăț în clasă și dincolo de hotarele ei” 

 Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu – univers deschis” 

 Simpozion național ,,Violența, o realitate a zilelor noastre” 

 Simpozion internațional „ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION’ENTREPRENEURSHIP ANDCULTURE-A  Bee-C” 

 

Cârțână Firuța 

 Masa rotundă interjudețeană ,,Învăț în clasă și dincolo de hotarele ei” 

 Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu – univers deschis” 

 Simpozion național ,,Violența, o realitate a zilelor noastre” 

 Simpozion internațional „ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION’ENTREPRENEURSHIP ANDCULTURE-A  Bee-C”   

           

          Lungu Ionica 

 

 Masa rotundă interjudețeană ,,Învăț în clasă și dincolo de hotarele ei” 

 Masa rotundă județeană ,,Școala și partenerii săi. Aspecte educative și exemple de bună 

practică” 

 Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu – univers deschis” 

 Simpozion județean ,, Educația – drumul spre cunoaștere” 

 Simpozion național ,,Violența, o realitate a zilelor noastre” 

 Simpozion internațional ,,Comunicarea interculturală în situații educaționale cunoaștere-

metode-competențe didactice” 

 Simpozion internațional „ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS 

EDUCATION’ENTREPRENEURSHIP ANDCULTURE-A  Bee-C” 

 

• Publicații :  

         Lungu Ionica: - „Metode moderne de predare-Predarea interactiva(Universul didactic 

craiovean) 

  

 Rezultate la concursuri 

Răduț Liuța 

-,,Obiceiuri locale-valori naționale”-premiile încă nu au fost anunțate (5 elevi participanti) 

-“Eminescu-magician al cuvantului”- Premiul I (Aranghel Alexandru); Premiul II (Stana Mădălina); 

Premiul III (Grigorașcu Ianis, Vlăduț Diana, Prodan David) 

-,,Comper – Comunicare” – 25 premii I, 6 premii II și ,,Comper – Matematică”- 18 premii I, 9 premii 

II,3 premii III 

Ungureanu Marieta 

            -“Eminescu-magician al cuvantului” – 2 premii I, 1 premiu II 

-,,Comper – Comunicare” și ,,Comper – Matematică”-41 premii I, 21 premii II, 15 premii III,  3 

mențiuni 

           - Concursul judetean “ Apa curata  pentru un viitor durabil “ –   II  

           - Concurs  judetean “ Caravana cuvintelor “ – premiul I   , II , III ; 

           - Concurs judetean “ Caravana istetilor “  - premiul  I, II , III ;  

           - Concurs National  “ Gazeta Matematica Junior  “  - premiul de excelenta -3 , premiul I –  3, premiul 

II -3 , premiul III- 1 , mentiune - 2 . 

 

            Bistriceanu Daniela 

            -“Eminescu-magician al cuvantului” – 1 premiu 

-,,Comper – Comunicare” și ,,Comper – Matematică”-26 premii I, 12 premii II, 9 premii III, 4 

mențiuni 

            Lungu Ionica 

             - cocursul  judetean „ Universul zonelor umede”-Giura Alexandru –Premiul I 



 41 

             - concursul„MIHAI EMINESCU-MAGICIANUL CUVANTULUI” , obtinand urmatoarele premii : 

Tudosie Denisa- colaj-inspirat din lirica eminesciana-premiul II 

Dondoe Daria –lucrare artistico-plastica-premiul III 

Vlad Antonia Andreea- Premiul I lucrare artistico-plastica 

Danciu Carla- Mentiune 

      -concursul interjudetean“Apa curata pentru un viitor durabil”-premiul II,  

 

3. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

      Pe  tot  parcursul anului şcolar 2017/2018 cadrele au urmarit un demers  didactic care s-a încadrat în 

parametrii specifici asigurării calităţii în învăţământ.           

      În vederea unei bune desfăşurări a activităţii didactice s-a studiat profund curriculum-ul şcolar 

(inclusiv curriculum-ul la decizia şcolii) şi s-a utilizat strategia de dezvoltare- proiectare curriculară din 

şcoala noastră, pentru proiectarea activităţii didactice proprii. În acest sens s-a avut în vedere: 

 identificarea, pentru fiecare unitate de învăţare, a achiziţiilor anterioare (cunoştinţe, deprinderi, 

atitudini, prin analiza rezultatelor obţinute la evaluarea iniţială, evaluări semestriale, evaluări anuale 

şi stabilirea măsurilor de ameliorare/dezvoltare ce s-au impus. 

 consultarea colegilor învăţători şi profesori  înainte de întocmirea planificării calendaristice şi a 

proiectării unităţilor de învăţare în vederea corelării transdisciplinare 

 personalizarea planificarii si proiectarii didactice la particularitatile clasei obiective, continuturi, 

schema orara) 

 respectarea rubricatiei impusă de metodologiile elaborate de minister 

 respectarea planurilor cadru şi a numarului de ore alocat disciplinei 

 concordanţa dintre prevederile programei şcolare (obiective, activităţi de invaţare, conţinuturi) şi 

planificarea anuală a unităţilor de invatare 

 utilizarea strategiei de dezvoltare-proiectare curriculară din unitatea şcolară pentru proiectarea 

activităţii didactice proprii 

 intocmirea planificării si a unitatilor de invatare pana la datele stabilite de conducerea scolii 

 

            In ceea ce priveste realizarea activitatii didactice au fost  utilizate strategii didactice care 

asigura caracterul aplicaiv al invatarii si formarii competentelor specifice. Astfel s-a avut in vedere: 

     utilizarea metodelor active bazate pe activitatea independentă a elevului, activitatea  

 individuală sau în grup în activităţile de învăţare; 

  selectarea de conţinuturi relevante si integrarea lor eficienta în lectii; 

 selectarea de strategii didactice care să asigure transferabilitatea cunoştinţelor; 

 realizarea de activităţi diverse, atractive, care sa asigure densitatea ; 

 utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor a fost în 

permanenţă o  prioritate; legături cu cunoştinţele achiziţionate anterior, fundamentate ştiinţific ; 

 folosirea activitatii frontale, pe grupe, în echipă, ca forme de organizare a colectivului de elevi în 

timpul desfăşurării activităţilor; 

 corelarea teoria cu practica utilizând activităţi de învăţare care să-l pună pe elev să rezolve situaţii 

practice de viaţă, cunoştinţele dobândite de către elevi cu cele însuşite anterior,  

 realizare ade legături inter şi transdisciplinare asigurând astfel o mai bună înţelegere şi facilitând 

formarea competenţelor specifice 

 stabilirea de programe de recuperare sau de dezvoltare pentru elevii care au necesitat astfel de 

programe şi desfasurarea de activităţi remediale  

 utilizarea  eficientă  a  resurselor materiale  din unitatea de învatamânt în vedere optimizării 

activitatilor didactice 

 folosirea de  mijloace T.I.C. in lectie (in cabinet sau la clasa – calculator, videoproiector) 

 eficientizarea activitatii prin asigurarea accesului tuturor elevilor la resursele şcolii, săli specializate, 

sală de  sport, reţea de calculatoare, material didactic. 

            Realizarea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare a fost urmărită cu maximă 

meticulozitate, iar acestea au fost atinse în totalitate.  

 

            În ceea ce priveste evaluarea: 

 Au fost elaborati descriptorii d eperformanță care au facilitat procesul de evaluare; 
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 Au fost elaborate si administrate probe de evaluare,  

 Notarea s-a realizat conform reglementarilor legale si standardelor nationale in vigoare, 

 Au fost stabilite masuri ameliorative pentru elevii cu dificultati de invatare si programe de dezvoltare 

pentru elevii capabili de performanță; 

 Calificativele au fost consemnate in carnetele elevilor; 

 Comunicarea rezultatelor scolare catre parinti s-a facut la intalnirile cu parintii 

 Fisele de evaluare scrisa au fost indosariate in portofoliile personale ale .elevilor 

 

 

4. ACTIVITATE EDUCATIVA 

 

A fost valorificat potentialul educativ al continuturilor textelor si situatiilor create pe parcursul 

derularii activitatilor de predare-invatare-evaluare. 

In activitatea educativa s-a mai urmarit: îmbunătățirea prezenței la cursuri, o bună colaborare cu 

familia, prevenirea si rezolvarea conflictelor dintre elevi, cunoasterea si respectarea regulamentului 

scolii.  

 

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

 

Răduț Liuța 

 5octombrie- Ziua Educatiei- Lecturi si creatii plastice –D-l TRANDAFIR” 

                                             -Educatia dincolo de curtea scolii-drumetie in Parcul Romanescu 

                                             - Proiect tematic :,,Ziua educatiei” 

 noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”- acţiune SNAC 

 1 Decembrie – Ziua tuturor românilor - dezbatere 

  decembrie-,,Vin sărbătorile…”-serbare 

 18.01.2017 ,,Gândind la Eminescu”- moment muzical – Biblioteca Județeană ,,Alexandru și Aristia 

Aman” – cu ocazia sărbătoririi ,,Zilelor Școlii” 

 Proiect ,,Mihai Eminescu – poetul nepereche” –expoziție de carte și desene inspirate din lirica 

eminesciană 

 24 Ianuarie – Hai să dăm mână cu mână- vizionarea unor materiale documentare 

 Activitate SNAC ,,Să-i ajutăm pe semeii noștri” – donație de alimente și rechizite 

 Proiecte educaționale interdisciplinare: ,,Clubul de lectură”, ,,Plantele în viața noastră”, Arborii –

prietenii noștri”, ,,Medii de viață” 

 Lucrari hazlii-efectuate cu ajutorul fructelor si legumelor- miniexpozitie , în cadrul proiectului initiat de ISJ 

Dolj/televiziune- „Manaca sanatos –traieste frumos!” 

 22 aprilie –“Ziua Pamantului”-proiect tematic-pe echipe 

 Excursie scolara tematica- “Invatam de la natura!” 

 Expozitie cu vanzare-“Fantezie si îndemanare”-educatia anteprenoriala-cu implicarea parintilor- in cadrul 

Proiectului international 

Ungureanu Marieta 

 5 octombrie- Ziua Educatiei – activități dedicate acestei zile 

 noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”- acţiune SNAC 

 1 Decembrie – Suntem mereu români! - dezbatere 

  decembrie-,,Magia Crăciunului” - serbare 

 18.01.2017 ,,Gândind la Eminescu”- recitare – Biblioteca Județeană ,,Alexandru și Aristia Aman” – cu 

ocazia sărbătoririi ,,Zilelor Școlii” 

 Proiect ,,La ceas aniversar – Mihai Eminescu” – expoziție de carte și desene inspirate din lirica 

eminesciană 

 24 Ianuarie – Hai să dăm mână cu mână- vizionarea unor materiale documentare 

 Activitate SNAC ,,Să-i ajutăm pe semenii noștri” – donație de alimente și rechizite 

 Activitate în cadrul parteneriatului cu Crucea Rosie ,,Alimentația sănătoasă și sărbătorile de iarnă”, dar 

și acțiunea ,,Colectare de ajutoare” 
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 Mama draga ! – omagierea mamicilor 

 Europa suntem noi 

 Cosuletul cu oua de Pasti 

 Vizitarea  marketului  Exflor Discount 

 Excursia    scolara  pe traseul  Craiova – Curtea –de –Arges – Vidraru       

 Serbarea  de sfarsit de an scolar  

 

Bistriceanu Daniela 

 5octombrie- Ziua Educatiei- Lecturi si creatii plastice –D-l TRANDAFIR” 

                                             -Educatia dincolo de curtea scolii-drumetie in Parcul Romanescu 

                                             - Proiect tematic :,,Ziua educatiei” 

 noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”- acţiune SNAC 

 1 Decembrie – Ziua tuturor românilor - dezbatere 

  decembrie-,,Vin sărbătorile…”-serbare 

 Proiect ,,Mihai Eminescu – poetul nepereche” –expoziție de carte și desene inspirate din lirica 

eminesciană 

 24 Ianuarie – Hai să dăm mână cu mână - vizionarea unor materiale documentare 

 Activitate SNAC ,,Să-i ajutăm pe semeii noștri” – donație de alimente și rechizite 

 Proiecte educaționale interdisciplinare: ,,Clubul de lectură”, ,,Plantele în viața noastră”, ,,Reciclăm 

creativ”. 

 ,,Carnavalul fructelor și legumelor” în cadrul proiectului initiat de ISJ Dolj/televiziune- „Manaca sanatos –

traieste frumos!” 

 Excursie scolara tematica- “Invatam de la natura!” 

 Expozitie cu vanzare-“Suflet pentru suflet”-educatia anteprenoriala-cu implicarea parintilor- in cadrul 

Proiectului international 

Ifrim Stela 

 5octombrie- Ziua Educatiei – activități specific acestei zile 

 noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”- acţiune SNAC 

 1 Decembrie – Ziua tuturor românilor - dezbatere 

 Proiect ,,Mihai Eminescu – poetul nepereche” –expoziție de carte și desene inspirate din lirica 

eminesciană 

 24 Ianuarie – Hai să dăm mână cu mână- vizionarea unor materiale documentare 

 Activitate SNAC ,,Să-i ajutăm pe semenii noștri” – donație de alimente și rechizite 
 Activitate în cadrul proiectului initiat de ISJ Dolj/televiziune- „Manaca sanatos –traieste frumos!” 

 Expozitie cu vanzare - educatia anteprenoriala-cu implicarea parintilor- in cadrul Proiectului international 

Cârțână Firuța 

 5octombrie- Ziua Educatiei – activități specific acestei zile 

 noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”- acţiune SNAC 

 1 Decembrie – Ziua tuturor românilor - dezbatere 

 Proiect ,,Mihai Eminescu – poetul nepereche” –expoziție de carte și desene inspirate din lirica 

eminesciană 

 24 Ianuarie – Hai să dăm mână cu mână- vizionarea unor materiale documentare 

 Activitate SNAC ,,Să-i ajutăm pe semeii noștri” – donație de alimente și rechizite 

 

 

Lungu Ionica 

 5octombrie- Ziua Educatiei- Lecturi si creatii plastice –D-l TRANDAFIR” 

                                             -Educatia dincolo de curtea scolii-drumetie in Parcul Romanescu 

                                             - Proiect tematic :,,Ziua educatiei” 

 noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”- acţiune SNAC 

 1 Decembrie – ,,Un tricolor cât țara” - dezbatere 
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  decembrie-,,În așteptarea lui Moș Crăciun” - serbare 

 Proiect ,,Mihai Eminescu – poetul nepereche” –expoziție de carte și desene inspirate din lirica 

eminesciană 

 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române- vizionarea unor materiale documentare 

 Activitate SNAC ,,Să-i ajutăm pe semeii noștri” – donație de alimente și rechizite 

 Proiecte educaționale interdisciplinare: ,,Clubul de lectură”, ,,Plantele în viața noastră”, 

,,Anotimpurile” 

 Lucrari plastice cu mesaj  „Legume si fructe vesele’ ,in cadrul proiectului initiat de ISJ Dolj/televiziune- 

„Manaca sanatos –traieste frumos!” 

 22 aprilie –“Ziua Pamantului”-proiect tematic-pe echipe 

 Excursie scolara tematica- “In An Centenar, pe urmele lui Brancusi” 

 Expozitie cu vanzare-“Suflet pentru suflet”-educatia anteprenoriala-cu implicarea parintilor- in cadrul 

Proiectului international 

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

Răduț Liuța 

- Parteneriat cu Teatrul „COLIBRI”- „Lumea vie a papusilor”-ACTIVITATE-vizionare de spectacol 

- Parteneriat cu Scoala Speciala Sf. Vasile „- „Sa le fim mereu aproape!” 

- Parteneriat „Punti intre sat si oras”- cu Sc. Gimn. „Cotofenii din Dos”, Parohia „Cotofenii din Dos”, 

Liceul „Matei Basarab”, Organizatia crestin Umanitara”World Vision” 

ACTIVITATE: participarea elevilor cu lucrari la Concursul judetean„Traditii locale-valori 

nationale” 

- Parteneriat „Ganduri citite...ganduri scrise!”- cu Biblioteca scolii- ACTIVITATE:Vizita la biblioteca 

scolii si completarea fisei personale pt. biblioteca 

 

Ungureanu Marieta 

- Parteneriat cu Crucea Roșie - ,,Sănătatea înainte de toate” 

- Parteneriat cu Școala Gimnazială Specială,,Sfântul Mina” -,,Bucuria de a dărui” 

 

Bistriceanu Daniela 

- Parteneriat cu Școala Gimnazială Specială,,Sfântul Mina” - ,,Bucuria de a dărui” 

-  Parteneriat cu Teatrul „COLIBRI”- „Lumea vie a papusilor”-ACTIVITATE-vizionare de spectacol 

- Parteneriat cu Scoala Speciala Sf. Vasile „- „Sa le fim mereu aproape” 

 

Ifrim Stela 

- Parteneriat cu Teatrul „COLIBRI”- „Lumea vie a papusilor”-ACTIVITATE-vizionare de spectacol 

- Parteneriat „Punti intre sat si oras”- cu Sc. Gimn. „Cotofenii din Dos”, Parohia „Cotofenii din Dos”, 

Liceul „Matei Basarab”, Organizatia crestin Umanitara”World Vision” 

ACTIVITATE: participarea elevilor cu lucrari la Concursul judetean„Traditii locale-valori 

nationale” 

 

      Lungu Ionica 

- Parteneriat cu Caminul de batrani-„UN ZAMBET DE SPERANTA” 

- Parteneriat cu Scoala Gimnaziala”Eliza Opran”-ISALNITA/ Amprenta pe sufletul copilariei 

- Parteneriat cu medicul scolii-„UN PLUS DE SANATATE PENTRU VIATA NOASTRA” 

- Parteneriat „Ganduri citite...ganduri scrise!”- cu Biblioteca scolii- ACTIVITATE:Vizita la biblioteca 

scolii si completarea fisei personale pt. biblioteca 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI :  

 

 Participarea tuturor cadrelor didactice la acţiunile organizate de I.S.J. şi C.C.D. pe parcursul anului 

şcolar; Prezentarea şi studierea Curriculum-ului naţional, a Planului-cadru, a programelor şi 

manualelor şcolare, a softurilor educaţionale specifice fiecărei discipline;  
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 Întocmirea la termenele stabilite a planificarilor calendaristice anuale şi a unităţilor de învăţare 

corespunzatoare. ţinând cont şi de recomandarile M.E.N.C.S şi I.S.J.;  

 Selectarea din timp a materialului didactic necesar fiecărei ore şi confecţionarea acestuia cand a fost 

posibil cu ajutorul elevilor;  

 Stabilirea unor măsuri corecte de reglare a sistemului de predare – învăţare – evaluare  

 Respectarea timpului alocat fiecărei lecţii, fiecărei unităţi de învăţare conform planificărilor 

întocmite;  

 Întreprinderea unor acţiuni care au condus la cunoaşterea mai profundă a elevilor din punct de vedere 

intelectual, al comunicativităţii, al posibilităţii lor de exprimare orală şi scrisă, al emotivităţii în 

vederea adecvării metodelor de predare-învăţare-evaluare la specificul clasei şi personalităţii 

elevilor;  

 Dorinta de imbunatatire a relatii de comunicare cadru didactic-cadru didactic si elev-cadru didactic;  

 Folosirea mijloacelor auxiliare (softuri educaţionale, imagini,video, lecţii în Power- Point etc.) ca 

modalităţi moderne folosite în cadrul lecţiilor; 

 abordarea creativă și interactivă a activităților desfășurate;  

 deschiderea şi implicarea elevilor spre activităţi diversificate;  

 desfasurarea unor activitati menite dezvoltarii la elevi a spiritului civic şi a spiritului de alimentaţie 

sănătoasă;  

 proiectarea si desfasurarea unor activitati bazate pe lucrul în echipă;  

 Folosirea optimă a mijloacelor de învăţământ din dotarea şcolii pentru a spori gradul de eficienţă al 

lecţiilor;  

 In urma feed-back-ului obținut după centralizarea rezultatelor evaluării inițiale, fiecare cadru didactic 

a realizat proiectarea didactică pe unități de învățare conform principiului particularităților de vârstă 

și individuale ale elevilorși a stabilit ritmul de desfășurare a activității;  

 pentru fiecare evaluare (scrisă/orală) cadrele didactice au formulat clar itemii de evaluare respectând 

întocmai obiectivele;  

 majoritatea cadrelor didactice au folosit modalități alternative de evaluare, întocmind pentru fiecare 

elev un portofoliu educațional, care cuprinde monitorizarea progresului elevului, prin intermediul 

căruia s-a evaluat eficienţa instruirii şcolare pentru fiecare elev în parte, conform standardelor 

naţionale pentru nivelul şcolar la care se află elevul;  

 respectarea orelor de evaluare la sfârşitul fiecărei unităţi de  evaluare;  

 s-a verificat notarea elevilor, conform cu metodologia în vigoare, 

corespunzătoare fiecărui ciclu de învățământ ; observatiile obținute pe baza acestor verificări au fost 

aduse la cunoștința fiecărui cadru didactic, urmând să fie remediate puținele aspecte neconforme, 

respectându-se metodologia în vigoare ;  

 majoritatea cadrelor didactice au utilizat strategii didactice menite să asigure caracterul aplicativ al 

învățării și formarea competențelor specifice;  

 elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, ţinută 

decentă, conduită morală ;  

 cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi 

autodepăşire;  

 in proiectarea activității didactice s-a urmărit realizarea de activități cu caracter transdisciplinar, 

astfel încât să existe o deplină concordanţă întrecompetenţele specifice ce trebuiau formate - 

obiectivele operaţionale – conţinuturi - activităţi de învăţare - metode didactice - mijloace didactice;  

 pregatirea suplimentara efectuata de cadrele didactice in vederea pregatirii elevilor pentru olimpiade 

scolare (matematica, limba romana, educatie tehnologica) si alte concursuri pe discipline;  

 programe de recuperare intocmite pentru elevii cu dificultati de invatare;  

 mapa comisiei metodice a fost completata cu materialele pregătite pentru activitățile desfășurate sub 

formă de dezbatere, care au constituit exemple de practici eficiente, menite să elimine rutina, să 

promoveze noutățile de specialitate. 

 

 

6. CONCLUZII 
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Consider ca a fost un semestru cu activitate intensa, programata si derulata cu rigurozitate care si-a atins 

obiectivele propuse la inceputul anului scolar. 

 

Puncte tari: 

- planificări corect întocmite; 

- obiectivele propuse au fost realizate; 

- activități  de remediere a lacunelor; 

- implicarea părinților în activități extrașcolare; 

- multe cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecționare; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- participarea la multe concursuri naționale și internaționale; 

- parteneriate realizate cu alte școli din zonă sau din țară; 

- realizarea de materiale didactice variate; 

- aplicarea unor metode atractive de învățare pentru a reduce absenteismul; 

 

Puncte slabe: 

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de școală,; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative extracurriculare si 

extrascolare; 

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

Oportunități:  

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

împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună 

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

MECTS 

- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite 

- parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme 

- posibila participare a părinţilor la activităţile de întreţinere a şcolii 

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

Biserică, Primărie, instituţii culturale) 

- crearea de parteneriate  

Ameninţări 
- lipsa de interes pentru studiu; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente; 

- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă 

 

 

Responsabil comisie metodica,      

                                                                                                        PIP BISTRICEANU DANIELA  

 

  CATEDRA  DE  LIMBA  ŞI  LITERATURA  ROMÂNĂ 

            Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, Comisia de Limbă şi Comunicare şi-a desfăşurat activitatea 

după cum urmează: 

I. ACTIVITATEA  MANAGERIALĂ: 

            La nivelul comisiei metodice, au fost realizate documentele de proiectare managerială: proiectarea 

managerială la dimensiunea sarcină şi la dimensiunea domeniu funcţional. Au fost întocmite de către 

responsabilul de comisie metodică, profesor Vancica Alina, planul managerial al catedrei, programele 

manageriale pentru semestrul I şi II, planul de măsuri pentru asigurarea / optimizarea rezultatelor la 

examenul de Evaluare Naţională la clasele a VI-a şi a VIII-a, graficul activităţilor metodice şi 

extracurriculare pentru semestrul I şi II, graficul interasisţentelor şi alte documente necesare portofoliului 

comisiei. În ceea ce priveşte managementul organizaţional a fost asigurată buna funcţionare a comisiei prin: 

proiectarea şi monitorizarea eficientă a activităţii, implicarea în evaluarea personalului şi realizarea unei 

comunicări rapide, eficiente şi pozitive cu conducerea şcolii şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi prin 

transmiterea informaţiei primite, în timp util. 
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 În vederea proiectării activităţii didactice proprii, la începutul anului şcolar 2017-2018, în urma 

studierii aprofundate a curriculum-ului şcolar, toţi membrii Comisiei de Limbă şi Comunicare şi-au proiectat 

activitatea desfăşurată în conformitate cu programa şcolară în vigoare, căutând să coreleze conţinuturile de 

învăţare cu obiectivele generale, prevederile programei şi ale programei Evaluării Naţionale pentru clasa a 

VI-a şi a VIII-a, cu numărul de ore aferent, cu nivelul claselor sau grupelor de elevi, cu abordare inter, trans 

şi cross-curriculară a problemelor. Au fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare ale elevilor, 

pornind de la testarea predictivă a acestora, utilizând strategia de dezvoltare-proiectare curriculară din 

unitatea şcolară, identificând pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare necesare (cunoştinţe, 

deprinderi, atitudini) asigurând corelări între obiectivele şi conţinuturile predate şi obiectivele şi 

conţinuturile corespunzătoare celorlalte discipline din aceeaşi arie curriculară (limbă şi comunicare). De 

fiecare dată au fost precizate obiective de evaluare urmărite şi pentru a avea o imagine corectă a situaţiei 

fiecărui elev la momentul respectiv, rezultatele testului au fost interpretate, stabilindu-se nivelul iniţial de 

plecare, fundamentul noilor achiziţii, nevoile de învăţare sau reînvăţare, stabilindu-se măsuri de remediere în 

acest sens.  

          S-au respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 

prin utilizarea planurilor de învăţământ şi a programelor aprobate de MEN, precum şi prin realizarea 

planificării calendaristice şi a proiectării unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare. La nivelul 

Comisiei de Limbă şi Comunicare a fost aplicată o evaluare continuă, obiectivă şi motivată, prin 

diversificarea metodelor de evaluare, cu accent pe competenţe. Au fost realizate mijloace de învăţământ 

auxiliare şi materiale didactice; fişe de lucru, variante de teste, soft-uri. Toţi membrii comisiei au avut în 

vedere permanent pregătirea pentru Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a, proba de limba română, 

precum şi pentru Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VI-a, proba de limbă şi comunicare (română-

engleză). În acelaşi timp s-a urmărit obţinerea de performanţe la concursurile şi olimpiadele şcolare prin: 

desfăşurarea fazei pe şcoală a olimpiadelor şi pregătirea suplimentară a elevilor selecţionaţi. 

            În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de responsabilul Comisiei Metodice de Limbă şi 

Comunicare, la începutul anului şcolar au fost repartizate responsabilităţile fiecărui membru al comisiei, 

organizându-se activitatea semestrial şi anual. În activitatea desfăşurată s-au identificat următoarele puncte 

tari:  

- cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, cu experienţă profesională, inclusiv 

managerială;  

- toate cadrele didactice sunt calificate şi au gradul didactic I; 

- există un metodist şi un responsabil de cerc pedagogic (doamna Alina Vancica); 

- perfecţionarea cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, management şcolar, iniţiere în 

utilizarea calculatorului;  

- implicarea cadrelor didactice în conducerea operaţională, în elaborarea documentelor manageriale, a 

manualelor şi a mijloacelor de învăţământ omologate de M.E.N;  

- rezultate bune obţinute la examenele naţionale (procent de promovabilitate 95% ) peste media judeţului; 

- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei educaţionale; 

- buna colaborare a şcolii cu toate compartimentele Inspectoratului Şcolar Judeţean, cu alte unităţi şcolare şi 

cu Universitatea din Craiova; 

- iniţierea de parteneriate educaţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivel local, naţional 

şi internaţional; 

           Printre punctele slabe ale activităţii Comisiei de Limbă şi Comunicare pot fi menţionate:  

- cadrul restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice; 

- dotarea insuficientă a unităţii şcolare cu echipament informatic, existenţa sălilor specializate dotate cu 

mijloace didactice specifice uzate din punct de vedere moral; 

- înregistrarea unor cazuri de absenteism şi de abandon şcolar  (copii de etnie rromă); 

 - insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

- circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicarea oficială; 

- insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor cadre didactice în vederea obţinerii de 

fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;   

- derularea unui număr mic de proiecte pentru grupurile dezavantajate-etnie rromă. 

II. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

           În ceea ce priveşte baza materială a şcolii, profesorii de limba română, engleză şi franceză au 

întreţinut sala multimedia (3.1.) cu specific de activitate extracurriculară; au contribuit la reamenajarea 
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sălilor specializate de limba şi literatura română, limba engleză şi limba franceză; au contribuit la 

achiziţionarea de noi cărţi (de specialitate şi beletristică) pentru biblioteca şcolii, de material didactic (CD-

uri, softuri educaţionale, filme documentare) prin donaţii şi alte sponsorizări. În calitate de profesori diriginţi 

toţi membrii comisiei au întreţinut baza materială a şcolii, reparând stricăciunile provocate în sălile de clasă 

cu ajutorul contribuţiei băneşti a părinţilor elevilor.  

         În ceea ce priveşte resursele financiare a fost respectat bugetul de venituri şi cheltuieli, s-au obţinut 

sponsorizări pentru acordarea de premii şi cadouri de Crăciun şi premii de final de an elevilor merituoşi 

(cărţi şi diplome).  

III. RESURSE  UMANE 

3.1. Personal didactic 

           S-a realizat încadrarea cu personal didactic specializat: patru titulari cu gradul didactic I şi un detaşat 

cu gradul didactic I. A fost înfăptuit procesul de selecţie şi dezvoltare prin: cunoaşterea şi integrarea cadrelor 

nou venite în colectivul şcolii, reactualizarea fişelor pentru fiecare post din organigramă; semnarea acestora, 

a contractelor individuale de muncă pentru personalul didactic nou angajat.  

           De asemenea, s-a avut permanent în vedere profesionalizarea cadrelor didactice prin: cunoaşterea 

nevoii de formare, perfecţionare a personalului; elaborarea programului de formare; inspecţii de grad, 

examene, colocvii, obţinerea gradelor; participarea la perfecţionări la nivelul Comisiei de limbă şi 

Comunicare prin şedinţe lunare cu temă, asistenţe şi interasistenţe la ore, lecţii deschise, dezbaterea unor 

teme interdisciplinare, cunoaşterea metodologiilor de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale, a 

examenelor, a concursurilor şi a olimpiadelor şcolare, dezbateri, consilii profesorale cu temă, stagii de 

formare continuă organizate de C.C.D. şi Universitate, conform ofertei pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

organizarea şi participarea la cercurile pedagogice desfăşurate pe semestrul I şi al II-lea; acordarea de şanse 

egale tuturor membrilor comisiei metodice prin asigurarea unui climat de înţelegere şi cooperare, a bazei 

materiale necesare desfăşurării procesului instructiv- educativ, prevenirea conflictelor, motivarea morală şi 

financiară în funcţie de rezultate. A fost realizată o evaluare obiectivă, bazată pe criterii bine stabilite, 

aceleaşi pentru toţi membrii, prin: evaluarea proiectelor, monitorizarea proiectelor profesorilor candidaţi în 

vederea obţinerii de distincţii şi premii, gradaţie de merit. Permanent s-a avut în vedere, realizarea unui 

climat de colaborare şi colegialitate între cadrele didactice ale şcolii, de respect şi libertate de opinie, de 

dialog permanent, de responsabilitate şi implicare liber consimţită. 

           În ceea ce priveşte valorificarea competenţelor știinţifice, didactice şi metodice dobândite prin 

participarea la programe de formare continuă / perfecţionare, activitatea de perfecţionare şi formare 

continuă, toţi membrii comisiei metodice au participat la cercurile pedagogice desfăşurate pe semestrul I şi 

al II-lea conform planificării I.S.J. Dolj, la activităţi metodice şi ştiinţifice desfăşurate la nivel local, 

judeţean, naţional şi internaţional.  

           Membrii comisiei au participat la programele de formare obligatorii stabilite la nivel local (cercuri 

pedagogice) şi la nivel judeţean (cursuri de perfecţionare), aplicând în activitatea didactică rezultatele 

participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare.  

            Astfel, pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018, la nivel judeţean, naţional şi internaţional 

doamnele profesoare Irina Dascălu, Carmen Guşatu, Alina Rusu şi Alina Vancica au participat la 

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, diseminând apoi în comisie informaţiile dobândite în cadrul 

activităţilor metodico-ştiinţifice: 

1. Proiectul Internaţional “ROMA-CETATEA ETERNĂ”, organizat de ISJ Dolj în perioada 16-22 

octombrie 2017 – doamna Vancica; 

2. Simpozionul Naţional “VIOLENŢA, O REALITATE A ZILELOR NOASTRE”, organizat şi desfăşurat 

de Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Craiova, pe data de 25 noiembrie 2017 – doamnele Dascălu, 

Guşatu, Vancica şi Rusu; 

3. Dezbaterea Naţională “NATURA DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ”, organizată şi 

desfăşurată de Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin Brâncuşi” Craiova, pe data de 21 decembrie 

2017; (secţiunea 2 cu referatul “Viziunea asupra naturii în pastelurile lui Vasile Alecsandri”) – doamna 

Vancica;  

4. Masa Rotundă Interjudeţeană “ÎNVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI DINCOLO DE HOTARELE EI”, organizată şi 

desfăşurată de Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Craiova, pe data de 28 ianuarie 2018: – doamnele 

Dascălu, Guşatu, Vancica şi Rusu; 
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5. Proiectul Internaţional ERASMUS: KA2 ”ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, 

ENTERPRENEURSHIP AND CULTURE”- profesor Guşatu Carmen şi Alina Rusu. 

           Pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018, la nivel judeţean, naţional şi internaţional doamnele 

profesoare Irina Dascălu, Carmen Guşatu, Alina Rusu şi Alina Vancica au participat la simpozioane, 

conferinţe, mese rotunde, diseminând apoi în comisie informaţiile dobândite în cadrul activităţilor metodico-

ştiinţifice: 

1. Simpozionul Internaţional “A.B.C. – ALFABETUL EDUCAŢIEI, UNIVERS DESCHIS”, organizat de 

şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Craiova pe 11 aprilie 2018, în cadrul Proiectului european 

,,ARTISTIC APPROACH TO BUSINESS EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP AND CULTURE-A BEE C 

” cu nr. ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4, din cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 2- 

parteneriate strategice între şcoli, finanţat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene - profesor Guşatu 

Carmen, Alina Rusu, Alina Vancica, Dascălu Irina;  

2. Conferinţa Naţională „Promovarea Educaţiei de calitate în învăţământul românesc în concordanţă cu 

cerinţele europene”, organizată pe 16 mai 2018 de Şcoala Gimnazială „Gh. Bibescu” Craiova - profesor 

Alina Vancica;  

3. Simpozionul Naţional „NATURA, UN ISCUSIT CREATOR”, desfăşurată pe 6 mai 2018 la Colegiul de 

silvicultură şi protecţia mediului Râmnicu Vâlcea – profesor Alina Vancica;  

4. Simpozionul Naţional „EUROPA ÎN ŞCOALĂ”, desfăşurat pe 9 mai 2018 la Şcoala Gimnazială 

„Alexandru Ceuşianu”, Reghin, judeţul Mureş - profesor Alina Vancica;  

5. Masă rotundă naţională „PĂSTRAREA TRADIŢIILOR PASCALE PRIN ACTIVITĂŢILE ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE”, desfăşurată pe 20 mai 2018 la Colegiul tehnic de Industrie Alimentară Craiova – 

profesor Alina Vancica; 

6. Conferinţa Naţională ,,IMPORTANŢA DISCIPLINELOR OPŢIONALE’’, desfăşurată pe 23 martie 2018 

la Şcoala Gimnazială Goieşti, judeţul Dolj – profesor Irina Dascălu. 

           Au participat la cursuri de perfecţionare după cum urmează:  

1. Cursul de formare continuă „FORMAREA CADRELOR DIDACTICE CARE FAC PARTE DIN 

COMISIILE JUDEŢENE DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A PROBELOR PRACTICE / ORALE 

ÎN PROFILUL POSTULUI ŞI A INSPECŢIILOR SPECIALE LA CLASĂ”, organizat de CCD Dolj, în 

perioada 3 februarie- 18 februarie 2018, cu durata de 24 ore, formator Monica Tănasie – profesor Alina 

Vancica;  

2. Curs de formare continuă „Profesor în Mileniul III”, cu durata de 102 ore, 22 credite transferabile 

acreditat prin OM 4586/09.08.2017, organizat de Asociaţia „ECO WORLD 2010” Craiova – profesor Alina 

Vancica. 

          În ceea ce priveşte activitatea de perfecţionare şi formare continuă, doamnele profesoare de limba 

engleză Guşatu Carmen şi Popescu Lidia au participat la Consfătuirile profesorilor de limba engleză, 

doamna profesoară de limba franceză Rusu Alina a participat la Consfătuirile profesorilor de limba 

franceză, doamnele profesoare Dascălu Irina şi Vancica Alina au participat la Consfătuirile profesorilor de 

limba şi literatura română din septembrie 2017. Doamnele profesoare de limba română Dascălu Irina şi 

Vancica Alina au susţinut un proiect educativ de promovare a lecturii, un material PP cu tema “Cercul de 

lectură  Lumea cărţilor – o lume magică”, în cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba şi 

literatura română de pe semestrul I desfăşurat vineri, 24 noiembrie 2017 la Liceul Teoretic “Gheorghe 

Vasilichi” Cetate şi Portul Cultural Cetate, activitatea metodică având ca temă: „LECTURĂ ŞI 

PREJUDECATĂ. MODALITĂŢI ŞI MODELE DE CULTIVARE A APROPIERII DE UNIVERSUL CĂRŢII”. 

De asemenea, doamna profesor Alina Vancica, în calitate de profesor metodist şi de fost responsabil al 

Cercului pedagogic al profesorilor de limba română, Sector IV Gimnaziu Calafat-Băileşti, a contribuit la 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor metodice din cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba şi 

literatura română de pe semestrul I. Doamna profesor Alina Vancica a participat la activităţile metodice în 

cadrul Cercului pedagogic al profesorilor de limba şi literatura română de pe semestrul al II-lea desfăşurat 

vineri, 12 mai 2018 şi organizat de către Liceul Tehnologic „George Bibescu” şi Colegiul Naţional „Carol 

I”, sub forma unei excursii la Kladovo, Serbia, activitatea metodică având ca temă: “EVALUAREA CA 

SCOP ÎN ORIENTAREA ŞI OPTIMIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI, LA DISCIPLINA LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ”, prezentând referatul cu tema: „Evaluarea prin activităţile extracurriculare”. 

           Pe semestrul I, doamnele profesoare de limba engleză au participat la cercul Pedagogic al profesorilor 

de limba engleză desfăşurat pe 17 noiembrie 2017 la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova, cu 
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tema „TEACHING SPEAKING IN THE 21-st CENTURY”. D-şoara profesor de limba franceză Rusu Alina a 

participat la Cercul pedagogic al profesorilor de limbi romanice (franceză, spaniolă, italiană) desfăşurat pe 

10 noiembrie 2017 la Şcoala Gimnazială „Elena Farago” Craiova şi având ca temă „EVALUATION EN 

CLASSE DE LANGUE”. Şi pe semestrul al II-lea, doamnele profesoare de limba engleză au participat la 

cercul Pedagogic al profesorilor de limba engleză desfăşurat pe 20 aprilie 2018, desfăşurat la Liceul Teotetic 

„Henri Coandă” Craiova şi având ca temă: „TEACHING E USING VIDEO IN ENGLISH”.  D-şoara 

profesor de limba franceză Rusu Alina a participat la Cercul pedagogic al profesorilor de limbi romanice 

(franceză, spaniolă, italiană) desfăşurat pe 11 mai 2018 la Liceul „Voltaire” Craiova, având ca temă: 

„VALORISER LES COURS DE  LANGUE EN OPTION”. 

          În calitate de responsabilă a Comisiei de perfecţionare şi formare continuă, d-şoara profesor 

Alina Rusu a întocmit dosarul acestei comisii, elaborând bineînţeles şi un plan managerial pentru aceasta, 

precum şi toate situaşiile cerute de ISJ Dolj. Fiind responsabilă a Comisiei privind notarea ritmică, frecvenţă 

şi încheierea situaţiei şcolare, a întocmit dosarul comisiei, rapoartele de sfârşit de semestru şi anual, precum 

şi toate situaţiile lunare solicitate de ISJ Dolj în ceea ce priveşte monitorizarea absenţelor elevilor şcolii 

noastre.  

           În ceea ce priveşte activitatea comisiei metodice, doamna Vancica Alina a proiectat şi condus 

activităţile metodice semestriale, informându-i permanent pe colegii de comisie în ceea ce priveşte 

programa, calendarul, organizarea şi desfăşurarea Simulării pentru Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a 

VIII-a, a Evaluării Naţionale la clasa a VI-a, pentru Olimpiada de Lectură, pentru Olimpiada de limba şi 

literatura română, pentru Olimpiadele de limba engleză şi de limba franceză, precum şi pentru alte 

concursuri şcolare. Pe tot parcursul semestrului I al anului şcolar toţi membrii comisiei metodice au 

participat la următoarele activităţi metodice: 

1. Dezbatere pe tema: « REPERE ALE ACTIVITĂŢII COMISIEI. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI 

DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018. ASPECTE POZITIVE. ASPECTE CE 

NECESITĂ ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII METODICE » - luna septembrie; 

2. Lecţia demonstrativă susţinută de doamna profesor Dascălu Irina la clasa a VI-a B şi având ca temă 

«INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI COMUNICARE ÎN PROCESUL DIDACTIC 

» -  luna octombrie; 

3. Dezbaterea pe tema «EFICIENTIZAREA LECŢIILOR DE LIMBA ROMÂNĂ, LIMBA ENGLEZĂ ŞI 

LIMBA FRANCEZĂ PRIN INTERMEDIUL STRATEGIILOR DIDACTICE ACTIV-PARTICIPATIVE»- luna 

noiembrie; 

4. Referatul susţinut de doamna profesor Alina Vancica cu tema «ABORDĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN 

PREDAREA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE » - luna decembrie; 

5. Masa rotundă cu tema: «TIPURI DE EVALUARE. METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE 

EVALUARE. ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂŢARE ÎN FUNCŢIE DE 

REZULTATELE EVALUĂRII » - luna ianuarie; 

6. Dezbatere pe tema:  « EXAMENELE DE EVALUARE NAŢIONALĂ LA CLASELE a VI-a şi a VIII-a  -  

BAZĂ A STRATEGIEI DIDACTICE PENTRU ÎNTREGUL AN ŞCOLAR. STATISTICI, REZULTATE, 

MĂSURI REMEDIALE PENTRU 2018»» - luna februarie; 

7. Lecţia demonstrativă susţinută de doamna profesor Vancica Alina la clasa a VI-a B şi având ca temă 

«METODE FOLOSITE ÎN STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR CU INTELIGENŢĂ LINGVISTICĂ» 

-  luna martie; 

8. Referatul susţinut de doamna profesor Dascălu Irina cu tema «IMPORTANŢA LECTURII 

SUPLIMENTARE ÎN FORMAREA INTERESELOR PENTRU LITERATURĂ » - luna aprilie; 

9. Masa rotundă cu tema: «TRATAREA DIFERENŢIATĂ A ELEVILOR ÎN ORELE DE LIMBA ROMÂNĂ, 

ENGLEZĂ ŞI FRANCEZĂ ÎN FUNCŢIE DE CAPACITĂŢILE INTELECTUALE, INTERESE ŞI 

APTITUDINI » » - luna mai; 

10. Dezbaterea pe tema «PROGRESUL ŞCOLAR – SUMA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE » - luna iunie. 

          Pe semestrul I al anului şcolar 2017-2018 au fost realizate următoarele activităţi extracurriculare: 

doamnele profesoare Vancica Alina şi Dascălu Irina au propus subiecte şi au participat în calitate de 

profesori-evaluatori la evaluarea lucrărilor elevilor participanţi la Olimpiada de limbă şi literatură română – 

faza pe şcoală, organizată la nivelul şcolii pe 18 decembrie 2017. Au participat în calitate de mentori-

organizatori şi de profesori-evaluatori la corectarea lucrărilor elevilor participanţi la Etapa I judeţeană a 

Concursului Naţional „Comper”, disciplina Limba şi literatura română, pe 19 ianuarie 2018. De asemenea, 
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au făcut parte din echipa de organizare şi din juriul de specialitate din cadrul Concursului Judeţean de creaţie 

şi interpretare „Mihai Eminescu – magician al cuvântului”, care s-a desfăşurat pe 17 ianuarie 2018 la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova. Cele două au participat în calitate de organizatori, propunători de 

subiecte şi de examinatori la evaluarea lucrărilor elevilor de clasa a VIII-a, care au susţinut Simularea 

Evaluării Naţionale la nivel de şcoală pe data de 30 ianuarie 2018. De asemenea, toţi membrii comisiei s-au 

implicat în supravegherea elevilor pe timpul desfăşurării probei scrise. 

            Pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 au fost realizate şi următoarele activităţi 

extracurriculare: doamnele profesoare de limba română Irina Dascălu şi Alina Vancica au participat în 

calitate de examinatori la evaluarea lucrărilor elevilor participanţi la Olimpiada de limbă şi literatură 

română – faza locală, desfăşurată pe 24 februarie 2018 la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Craiova, la 

Olimpiada de limbă şi literatură română – faza judeţeană, desfăşurată  pe 17 martie 2018 la Colegiul 

„Ştefan Odobleja” Craiova, precum şi la Olimpiada Judeţeană „Lectura ca abilitate de viaţă” – faza 

judeţeană, organizată pe 24 martie 2018 la Colegiul Naţional „Carol I” Craiova. Au mai participat în calitate 

de examinator la evaluarea lucrărilor elevilor de clasa a VIII-a, care au susţinut Simularea Evaluării 

Naţionale la nivel de şcoală pe data de 5 martie 2018. Doamna profesor Alina Vancica a participat în calitate 

de examinator la evaluarea lucrărilor elevilor participanţi la Concursul Naţional 

„Comunicare.ortografie.ro”, etapa naţională, organizat la Liceul Tehnologic „Gheorghe Bibescu” Craiova 

pe 27 aprilie 2018. Ambele doamne profesoare au participat la nivel de şcoală în calitate de mentor-

organizator şi de profesor-evaluator la corectarea lucrărilor elevilor participanţi la Etapa a II-a judeţeană a 

Concursului Naţional „Comper”, disciplina Limba şi literatura română, pe 16 martie 2018 şi la Etapa 

naţională din 11 mai 2018 – doamna Alina Vancica. De asemenea, doamna Vancica a făcut parte din echipa 

de organizare şi din juriul de specialitate din cadrul Concursului Judeţean Interdisciplinar „Istoria şi 

literatura – prezentul etern al trecutului”, ed. a IV-a, organizat de Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” 

Craiova, pe data de 30 martie 2018. Doamnele profesoare Dascălu şi Vancica au participat în calitate de 

profesori evaluatori la Evaluarea Naţională a lucrărilor de limba şi literatura română susţinută de elevii de 

clasa a VIII-a, evaluare desfăşurată pe 12 iunie 2018 la Centrul Zonal de Evaluare de la Colegiul „Ştefan 

Odobleja” Craiova.     

 

  3.2. Elevi:  

          Profesorii de limba şi literatura română au participat cu elevii la olimpiade şi concursuri şcolare, la 

activităţi extracurriculare la nivel de şcoală, localitate, judeţ, naţional obţinând următoarele rezultate:  

●OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ la cls. V-VI şi VII-VIII,  etapa pe şcoală –  

18 decembrie 2018:  21 calificări la etapa locală, după cum urmează: 

       1. BILDEA N. DARIA MARIA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

       2. BEL I. MARIA LORENA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

       3. BĂDULESCIU I. ERIK IONUŢ – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

       4. PÂRVULEASA I. AMALIA GABRIELA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

       5. VIVORAN G. SORANA ANDREEA GABRIELA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

       6. CATRINOIU N. ALEXANDRA  NICOLETA - clasa a VI- a B, prof. A.  VANCICA  

       7. IONELE-MAZILU C. MĂDĂLINA ŞTEFANIA - clasa a VI- a B, prof. A.  VANCICA 

       8. GHERGHINESCU M. ŞT. ANDRADA MARIA - clasa a VIII- a B, prof. A.  VANCICA 

       9. POPA I. M. OANA MARIA - clasa a VIII- a B, prof. A.  VANCICA 

10. MIHAI  C.N. OVIDIU ŞTEFAN - clasa a V- a B, profesor Dascălu Irina 

11. NEGRICEA L. RADU GABRIEL - clasa a VI- a A, profesor Dascălu Irina 

12. VLĂDUŢU R. SERGIU ANDREI - clasa a VI- a A, profesor Dascălu Irina 

13. VORONEŢCHI C. ALINA ELENA - clasa a VI- a A, profesor Dascălu Irina  

14. ROTARU COSMINA DANIELA - clasa a VII- a A, profesor Dascălu Irina 

15. STĂNICĂ-ILIESCU L. MARIA - clasa a VII- a A, profesor Dascălu Irina 

16. TUTUNARU E. ALINA ANDREEA - clasa a VII- a A, profesor Dascălu Irina 

17. STAICU A. DIANA GABRIELA - clasa a VII- a A, profesor Dascălu Irina 

18. GHIŢURAN V. IRINA ELENA - clasa a VII- a B, profesor Dascălu Irina 

19. MARCU  L. ŞTEFAN CRISTIAN  - clasa a VIII- a A, profesor Dascălu Irina 

20. PREDOI  C. MANUEL CONSTANTIN - clasa a VIII- a A, profesor Dascălu Irina 

21. STAMATIE  G. MIHNEA ŞTEFAN - clasa a VIII- a A, profesor Dascălu Irina 
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● OLIMPIADA “LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ”, faza pe şcoală, desfăşurată pe 26 

ianuarie 2018: 8 calificări la etapa judeţeană, după cum urmează: 

     1. BEL I. MARIA LORENA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

     2.  IONELE-MAZILU C. MĂDĂLINA ŞTEFANIA - clasa a VI- a B, prof. A.  VANCICA 

     3.  POPA  I. M.  OANA – MARIA – clasa a VIII-a B - clasa a VIII- a B, prof. A. VANCICA 

     4. MIHAI C.N. OVIDIU ŞTEFAN – clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

     5. VLĂDUŢU R. SERGIU ANDREI – clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

     6. ROTARU C. COSMINA DANIELA – clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

     7. GHIŢURAN V. IRINA ELENA – clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

     8. MARCU L. ŞTEFAN CRISTIAN – clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

● Concursul Judeţean de creaţie română-engleză “MY UNIVERSE” organizat pe 20 ianuarie 2018 la 

Colegiul Naţional “Ştefan Velovan” Craiova: 

      3 PREMII III: echipajelor formate din elevii: 

       BEL MARIA  LORENA – clasa a V-a A şi MIHAI OVIDIU-ŞTEFAN – clasa a V-a B 

                                Lb. rom. 9,00 şi lb. elgl. 9,60 = 9,30 

      NEGRICEA RADU GABRIEL – clasa a VI-a A şi  PĂTRU BOGDAN ANDREI – clasa a VI-a B 

                                Lb. rom. 8,00 şi lb. elgl. 9,00 = 8,50  

      STĂNICĂ ILIESCU ANDREEA – clasa a VII-a A şi POPA DRAGOŞ IONUŢ – clasa a VII-a B 

                                Lb. rom. 7,50 şi lb. elgl. 9,20 = 8,35  

           MENŢIUNE: echipajului format din elevii:  

       MARCU ŞTEFAN CRISTIAN – clasa a VIII-a A şi POPA OANA MARIA – clasa a VIII-a B 

                          Lb. rom. 8,30 şi lb. elgl. 8,00 = 8,15 

Elevii îndrumaţi de prof. Vancica Alina: BEL MARIA LORENA, PĂTRU BOGDAN şi POPA OANA 

MARIA 

Elevii îndrumaţi de prof. Dascălu Irina: MIHAI OVIDIU-ŞTEFAN, NEGRICEA RADU GABRIEL, 

STĂNICĂ ILIESCU ANDREEA, POPA DRAGOŞ IONUŢ şi MARCU ŞTEFAN CRISTIAN 

Elevii îndrumaţi de prof. GUŞATU CARMEN: BEL MARIA  LORENA, MIHAI OVIDIU-ŞTEFAN, 

NEGRICEA RADU GABRIEL, PĂTRU BOGDAN, STĂNICĂ-ILIESCU ANDREEA, POPA DRAGOŞ şi 

MARCU ŞTEFAN CRISTIAN. 

Elevii îndrumaţi de prof. POPESCU LIDIA: POPA OANA MARIA 

● Concursul Naţional de Creaţie “IARNA ŞI OBICEIURILE EI”, secţiunea creaţie literară (poezie-

proză), desfăşurat în decembrie 2018 la Şcoala Gimnazială “Decebal” Craiova, Dolj:  

   PREMIUL al II-lea: BEL I. LORENA MARIA – clasa a V-a A, prof. A. VANCICA           

 PREMIUL al III-lea: FLOREA N. MARIA-ANA –  clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA  

   MENŢIUNE: JIPEA E. MARA ADRIANA –  clasa a VI-a B,  prof. A. VANCICA  

● Concursul Interjudeţean de creaţie literară “SPIRIT DE SĂRBĂTOARE ZUGRĂVIT PRIN 

CREAŢII LITERARE”, desfăşurat pe 15 decembrie 2018, de Şcoala Gimnazială Goieşti, judeţul Dolj: 

         PREMIUL I: BEL I. LORENA MARIA – clasa a V-a A, prof. A. VANCICA (poezia “Noaptea de 

Crăciun”) 

        MENŢIUNE: VIVORAN SORANA GABRIELA– clasa a V-a A, prof. A. VANCICA (poezia 

“Bucuriile iernii”) 

        PARTICIPARE: 

       PĂTRA ERIKA IOANA – clasa a V-a A, prof. A. VANCICA (poezia “Zâna Iarna”) 

       JIPEA MARA ADRIANA – clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (poezia “Prima ninsoare”) 

       FLOREA MARIA ANA – clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (poezia “Darurile iernii”) 

       CATRINOIU NICOLETA – clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (poezia “Fericire friguroasă”) 

       IONELE–MAZILU ŞTEFANIA – clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (poezia “ A sosit Crăciunul!”) 

 

● Concursul Naţional “COMPER”, etapa I judeţeană , desfăşurat pe 19 ianuarie 2018:  

         Doamna profesor ALINA VANCICA 

                   1 PREMII  I: 

1. PÎRVULEASA I. AMALIA GABRIELA : 100 p                       - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

                 19 PREMII II: 

1. BILDEA N.M. DARIA MARIA: 90 p                                        - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA                                      

2. BĂDULESCU I. ERIK IONUŢ: 90 p                                         - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA  
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3. DIDĂ N. ANAMARIA: 85 p                                                       - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

4. ODAGIU N. ANDREI RĂZVAN: 85 p                                      - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

5. PĂTRA C. ERIKA IOANA: 85 p                                                - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

6. VLAD L. LUIZA ANA-MARIA: 85 p                                        - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

7. STAN C. LAURENŢIU C-TIN: 85 p                                          - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

8. ANDREESCU E.V.ANDREEA DANIELA: 85 p                     - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA               

9. CATRINOIU N. ALEXANDRA NICOLETA: 90 p                - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

10. DOZESCU S. GH. RĂZVAN: 85 p                                        - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

11. IONELE – MAZILU C. ŞTEFANIA: 90 p                            - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA  

12. FLOREA N. MARIA ANA - 90 p                                         - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

13. JIEANU F.C. MIHAI CĂTĂLIN - 85 p                                 - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

14. PĂTRU M. BOGDAN-ANDREI: 85 p                                   - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA  

15.  PÎRVU G. EDUARD ANDREI: 85 p                                    - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

16. NUCU-DUMITRESCU A.F. IONUŢ – 85 p                          - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

17. SAVU.S. DARIUS: 85 p                                                         - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA  

18. POPA I. OANA MARIA: 90 p                                             - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

19. RADU-ILIE ANDREEA: 85 p                                             - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

                15  PREMIII III: 

1. ANUŢA C. MĂDĂLIN FLORIN: 80 p                                     - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

2. BEL I. LORENA MARIA: 80 p                                                 - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

3. RĂŢOIU V. CORINA MARIA: 80 p                                         - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

4. VIVORAN ST. GABRIELA SORANA: 80 p                            - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

5. SABIE I. GABRIELA ANDREEA: 75 p                                   - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

6. TOMA I. BOGDAN MARIAN: 75 p                                          - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

7. DIACONESCU T. ALEXANDRA MIHAELA: 80 p                - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

8. STANCIU-RUICAN M. V. AMALIA: 80 p                              - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

9. ŢUGUI C.D. DIANA MARIA:  80 p                                         - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

10. BUTARU F. ANDREEA DELIA: 75 p                                    - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

11. MITRACHE I. IONUŢ MARIUS: 75 p                                   - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

12. OPRAN F. ALESSIA MORENA: 75 p                                    - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA     

13. PETCU M. ANDREI COSMIN: 75 p                                      - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

14. GHERGHINECU ANDRADA MARIA: 80 p                      - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

15. TĂNĂSOIU MARIUS FLORIAN: 75 p                               - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

                  4 MENŢIUNI:  

1. MATEI M. ANTONIO RĂZVAN: 70 p                                   - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

2. RAFAILĂ I. ELENA LARISA: 70 p                                        - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

3. SPIŢĂ M.G. ALEXANDRU MIHAI: 70 p                               - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

4. VINTILĂ C. I. RĂZVAN: 70 p                                                 - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

             Doamna profesor IRINA DASCĂLU: 

                 3 PREMII I: 

1. KRISTIAN KRISTA TEODORA: 95 p                                   - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

2. VLĂDUŢU SERGIU ANDREI:  95 p                                      - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

3. VORONEŢCHI ALINA ELENA: 95 p                                     - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

                15 PREMII II: 

1. MIHAI OVIDIU ŞTEFAN: 85 p                                                - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

2. MITRICĂ DARIA MARINA: 85 p                                            - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

3. NEGRICEA RADU GABRIEL: 90 p                                       - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

4. BANŢA DENISA ELENA: 90 p                                              - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

5. BRANEŢ BIANCA ELENA:  90 p                                           - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

6. COTEA ELENA ALEXANDRA:  90 p                                   - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

7. SAKR AHMED RAMY: 90 p                                                   - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

8. CAVAL ANDREEA CĂTĂLINA: 85 p                                  - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

9. TUTUNARU ALINA ANDREEA: 85 p                                  - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

10. GHIŢURAN IRINA ELENA: 85 p                                        - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

11. STAICU DIANA GABRIELA: 85 p                                      - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 



 54 

12. NUŢU ANDREEA ŞTEFANIA: 85 p                                    - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

13. STAMATIE MIHNEA ŞTEFAN: 90 p                                 - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

14. MARCU ŞTEFAN CRISTIAN: 90 p                                    - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

15. VOICU MARIUS ADRIAN: 85 p                                         - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU  

              20 PREMII III: 

1. BÂLTEANU MARIA FABIANA: 75 p                                     - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

2. BISTRICEANU MARIA ALEXANDRA: 75 p                         - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

3. DABU ROBERT ANDREI: 75 p                                               - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

4. STOIAN LAURENŢIU MARIO: 80 p                                      - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

5. DRAGOMIR ROBERT MARIUS: 75 p                                  - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

6. DUBU ANDREI VALENTIN: 75 p                                        - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

7. DUINEA ANDA MARIA CRISTINA: 80 p                          - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

8. KONTOGIORGIS MIHALIS GABRIEL: 80 p                       - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

9. PETRESCU IOANA ARIANA: 75 p                                      - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

10. DROANGĂ ANDREI: 75 p                                                 - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

11.SPĂTĂRELU EDUARD ŞTEFAN: 80 p                             - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

12. STĂNICĂ ILIESCU MARIA: 85 p                                     - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

13. ROTARU COSMINA: 75 p                                                 - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

14. ŢAINA ANDREEA RALUCA: 75                                      - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

15. IONICĂ TEODORA ESTERA: 75 p                                   - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

16. BOULEANU REBECA ANA-MARIA: 80 p                     - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

17. ŢENCHI ELENA CRISTINA: 75 p                                   - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

18. ENE DUMITRU ANDREA : 75 p                                      - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

19. ŢAGA MARIA ALESIA: 75 p                                           - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

20. PREDOI MANUEL: 75 p                                                   - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

              7 MENŢIUNI: 

1. BURADA MATEI: 70 p                                                            - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

2. CIRPIAN MIHAI ALIN: 70 p                                                   - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

3. ENACHE BIANCA FLORENTINA: 70 p                                - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

4. LEPĂDAT ŞTEFAN CLAUDIU: 65 p                                     - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

5. POPA DRAGOŞ IONUŢ: 70 p                                                - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

6. ŢACU DARIA ŞTEFANIA: 65 p                                            - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

7. BĂNUŢ ANDREI: 70 p                                                         - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

● Concursul Interjudeţean de creaţie şi interpretare “Mihai Eminescu – magician al cuvântului”, 

CAERI 2018, nr. 3076 din 17.01.2018, poz. 849, pag. 19, domeniul cultural-artistic-literatură, 

desfăşurat pe 17 ianuarie 2018, de Şcoala Gimnazială”Mihai Eminescu” Craiova:  

        Doamna profesor ALINA VANCICA 

               5 PREMII I: 

1. ANDREESCU E.V.ANDREEA DANIELA: desen                  - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA  

2. PÎRVU G. EDUARD ANDREI: compunere                             - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

3.  NUCU-DUMITRESCU A.F. IONUŢ: solist vocal                  - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

4. VIVORAN ST. GABRIELA SORANA: recitări                        - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

5. BEL LORENA MARIA: recitări                                                - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

6. PÂRVULEASA AMALIA: recitări                                            - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

              2 PREMII II: 

1.  BĂDULESCU ERIK: desen                                                     - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

2. CLASA a VI-a B: Grup vocal                                                    - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

             1 PREMIU III 

1. ŢUGUI C.D. DIANA MARIA: eseu                                         - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

             1 MENŢIUNE:  

1. BADEA ANCA: poezie                                                             - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

            Doamna profesor IRINA DASCĂLU: 

      4 PREMII I:  

1.BRANEŢ BIANA: poezie                                                            – clasa a VI-a A, prof. Dascălu Irina 

2. MIHAI  OVIDIU ŞTEFAN: recitări                                             – clasa a V-a B, prof. Dascălu Irina 
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3. NEAGOE ALEXANDRA: recitări                                             – clasa a VII-a A, prof. Dascălu Irina 

4. STAMATIE MIHNEA: recitări                                                 – clasa a VIII-a A, prof. Dascălu Irina                         

      1 PREMIU II:  

1. MITRICĂ DARIA: poezie                                                             – clasa a V-a B, prof. Dascălu Irina  

      1 PREMIU III:  

1. DIACONESCU LUIZA: poezie                                                    – clasa a V-a B, prof. Dascălu Irina 

●OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ la cls. V-VI şi VII-VIII,  etapa locală –  24 

februarie 2018, la Şcoala Gimnazială „Gh. Bibescu” Craiova:  11 calificări la etapa judeţeană, după 

cum urmează:  

  Doamna profesor VANCICA ALINA: 

       1. BĂDULESCU I. ERIK IONUŢ – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA – 102 puncte 

       2. CATRINOIU N. ALEXANDRA NICOLETA - clasa a VI- a B, prof. A.VANCICA – 104,5 puncte 

       3. IONELE-MAZILU C. MĂDĂLINA ŞTEFANIA - clasa a VI- a B, prof.A.VANCICA–100 puncte 

       4. POPA I. M. OANA MARIA - clasa a VIII- a B, prof. A.  VANCICA – 100 puncte 

  Doamna profesor DASCĂLU IRINA:  

1. VORONEŢCHI C. ALINA ELENA – clasa a VI-a A, prof. I. DASCĂLU  –  104 puncte 

2. TUTUNARU E. ALINA ANDREEA – clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU  –    100 puncte 

3. ROTARU C. COSMINA DANIELA   – clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU  –  100 puncte 

4. STĂNICĂ-ILIESCU L. MARIA ANDREEA  – clasa a VI-a A, prof. I. DASCĂLU  –  101 puncte 

5. STAMATIE GH. MIHNEA ŞTEFAN – clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU  –  119 puncte 

6. PREDOI G. MANUEL CRISTIAN – clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU  –  109 puncte 

7. MARCU L. ŞTEFAN CRISTIAN – clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU  –   112,5 puncte 

PARTICIPARE: 

       1. BÎLDEA N. DARIA MARIA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA – 79 puncte 

       2. BEL I. MARIA LORENA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA  –  82 puncte 

       3. PÎRVULEASA I. AMALIA GABRIELA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA – 95,25 puncte 

       4. VIVORAN G. SORANA ANDREEA GABRIELA – clasa a V-a A, prof. A.VANCICA-62 puncte 

       5. GHERGHINESCU M. ŞT. ANDRADA MARIA - clasa a VIII- a B, prof. A.  VANCICA – absent 

       6. MIHAI C.N. OVIDIU ŞTEFAN – clasa a V-a B, prof. I. Dascălu – 95,25 puncte 

       7. NEGRICEA L. RADU GABRIEL – clasa aVI-a A, prof. I. Dascălu – 74 puncte 

       8. VLĂDUŢU R. SERGIU ANDREI – clasa a VI-a A, prof. I. Dascălu – 90,5 puncte 

       9. STAICU A. DIANA GABRIELA – clasa a VII-a A, prof. I. Dascălu – 82,5 puncte 

      10. GHIŢURAN V. IRINA ELENA – clasa a VII-a B, prof. I. Dascălu – 95 puncte 

●OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ la cls. V-VI şi VII-VIII,  etapa judeţeană – 

17 martie 2018, la Colegiul „Ştefan Odobleja” Craiova:  

MENŢIUNE:  

       1. POPA I. M. OANA MARIA - clasa a VIII- a B, prof. A.  VANCICA – 113 puncte 

PARTICIPARE: 

       1.  BĂDULESCU I. ERIK IONUŢ – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA – 84 puncte 

       2. CATRINOIU N. ALEXANDRA NICOLETA - clasa a VI- a B, prof. A.VANCICA – 93,50 puncte 

       3. IONELE-MAZILU C. MĂDĂLINA ŞTEFANIA - clasa a VI- a B, prof. A.VANCICA– 80 puncte 

4. VORONEŢCHI C. ALINA ELENA – clasa a VI-a A, prof. I. DASCĂLU  –  93 puncte 

5. TUTUNARU E. ALINA ANDREEA – clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU  –    101 puncte 

6. ROTARU C. COSMINA DANIELA   – clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU  –  99 puncte 

7. STĂNICĂ-ILIESCU L. MARIA ANDREEA  – clasa a VI-a A, prof. I. DASCĂLU  –  101 puncte 

8. STAMATIE GH. MIHNEA ŞTEFAN – clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU  –  97 puncte 

9. PREDOI G. MANUEL CRISTIAN – clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU  –  91 puncte 

10. MARCU L. ŞTEFAN CRISTIAN – clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU  –   104 puncte 

● OLIMPIADA “LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ”, faza judeţeană, desfăşurată pe 24 martie 

2018, la colegiul naţional „Carol I” Craiova după cum urmează: 

PARTICIPARE: 

     1.  PÎRVULEASA I. AMALIA GABRIELA – clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA – 47 puncte 

     2.  POPA  I. M.  OANA – MARIA – clasa a VIII-a B, prof. A. VANCICA – 53 puncte 

     3.  VLĂDUŢU  R. SERGIU OCTAVIAN – clasa a VI-a A, prof. I. DASCĂLU – 41 puncte 

     4.  ROTARU C. COSMINA DANIELA – clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU –  48 puncte 
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     5.  MARCU I. ŞTEFAN CRISTIAN  – clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU – 53 puncte 

● Concursul Judeţean Interdisciplinar “CYBERSFERA” organizat pe martie 2018 la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova: 

      PREMIUL al II-lea: ŢUGUI DIANA MARIA – clasa a VI-a B (eseu „Umanitate sau robotică?”)- prof. 

A. Vancica 

      PREMIUL al III-lea: BLANETE ŞTEFANIA –clasa a VIII-a B(eseu „Gliese 581g–Planeta roboţilor”) – 

prof. A. Vancica   

      MENŢIUNE: BUŞU RAREŞ  – clasa a VI-a B (eseu „Vis împlinit”) – prof. A. Vancica 

● Concursul Naţional de Creaţie literară “PRIETENUL MEU DIN LUMEA CĂRŢILOR”, secţiunea 

creaţie literară (poezie-proză), desfăşurat în martie 2018 la Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” 

Tecuci, judeţul Galaţi:  

          PARTICIPARE: ( nu avem încă diplomele) 

IONELE-MAZILU ŞTEFANIA –  clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (“În lumea lui Harry Potter”) 

  BADEA ANCA  GABRIELA –  clasa a VI-a B,  prof. A. VANCICA (“Prietena mea, Niki”)  

  DOIU ANAMARIA GEROGIANA – clasa a V-a A, prof. A. VANCICA (“Prietena mea, Matilda”) 

● Concursul Regional de creaţie literară şi artistico-plastică “MUGURI DE PRIMĂVARĂ”, 

desfăşurat pe 5 martie 2018, de Şcoala Gimnazială Bodeşti, judeţul Vâlcea:  

      PREMIUL I:  

          RADU-ILIE ANDREEA – clasa a VIII-a B, prof. A. VANCICA (poezia “Fericire de primăvară”) 

      2 PREMII II:  

        BEL I. LORENA MARIA – clasa a V-a A, prof. A. VANCICA (poezia “Rugăminte”) 

        PĂTRU BOGDAN ANDREI – clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (poezia “Primăvară, bun venit!”) 

● Concursul Regional de creaţie literară “EMOŢIILE PRIMĂVERII”, desfăşurat în martie-aprilie 

2018, de Şcoala Gimnazială”Sf. Gheorghe, Sângiorgiu de Mureş, judeţul Mureş:  

       PREMIUL al II-lea: IONELE-MAZILU ŞTEFANIA –  clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (poezia 

“Dor de primăvară”) 

       PARTICIPARE:  

 BĂDULESCIU I. ERIK IONUŢ – clasa a V-a A, prof. A.VANCICA (poezia „Anotimpul reînvierii”) 

 PÎRVULEASA I. AMALIA GABRIELA–clasa a V-a A,prof.A.VANCICA (poezia „Primăvara a sosit!”) 

CATRINOIU N. ALEXANDRA NICOLETA - clasa a VI-a B, prof.A.VANCICA (poezia „Bine-ai venit, 

primăvară!”) 

● Concursul Naţional “COMPER”, etapa a II-a judeţeană, desfăşurat pe 16 martie 2018:  

                   10 PREMII  I: 
1. PÎRVULEASA I. AMALIA GABRIELA: 100 p                             - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

2. RĂŢOIU V. CORINA MARIA: 95 P                                              - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

3. IONELE – MAZILU C. ŞTEFANIA: 95 p                                     - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA  

4. MATEI M. ANTONIO RĂZVAN: 95 p                                         - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

5. SPIŢĂ M.G. ALEXANDRU MIHAI: 95 p                                     - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

6. POPA I. OANA MARIA: 100 p                                                   - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

7. RADU-ILIE D. ANDREEA: 95 p                                                - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

8. BLANETE GH. ŞTEFANIA: 95 p                                               - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

9. GHERGHINESCU M. ANDRADA MARIA: 95 p                     - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

10. TĂNĂSOIU C. MARIUS FLORIAN: 95 p                               - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

                 13 PREMII II: 

1. BILDEA N.M. DARIA MARIA: 90 p                                             - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA                                      

2. BĂDULESCU I. ERIK IONUŢ: 90 p                                              - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA  

3. VIVORAN ST. GABRIELA SORANA: 85 p                                 - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

4. ANDREESCU E.V.ANDREEA DANIELA: 90 p                          - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA               

5. CATRINOIU N. ALEXANDRA NICOLETA: 90 p                      - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

6. DIACONESCU T. ALEXANDRA MIHAELA: 90 p                     - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

7. STANCIU-RUICAN M. V. AMALIA: 90 p                                   - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

8. SAVU.S. DARIUS: 85 p                                                                 - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA  

9. RAFAILĂ I. ELENA LARISA: 85 p                                              - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

10. BUTARU F. ANDREEA DELIA: 85 p                                        - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

11. FLOREA N. MARIA ANA: 85 p                                                 - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 
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12. PÎRVU G. EDUARD ANDREI: 85 p                                           - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

13. NUCU-DUMITRESCU A.F. IONUŢ:  85 p                                - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

               11  PREMII III:  

1. ODAGIU N. ANDREI RĂZVAN: 80 p                                          - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

2. VLAD L. LUIZA ANA-MARIA: 80 p                                            - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

3. MAMUT GEORGE JIMY : 75 p                                                     - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

4. TOMA I. BOGDAN MARIAN: 75 p                                              - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

5. JIEANU F.C. MIHAI CĂTĂLIN: 80 p                                          - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

6. JIEANU F.C. MIHAI CĂTĂLIN: 80 p                                          - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

7. OPRAN F. ALESSIA MORENA: 80 p                                          - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA   

8. DOZESCU S. GH. RĂZVAN: 75 p                                               - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

9. PĂTRU M. BOGDAN-ANDREI: 75 p                                          - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA  

10. PETCU M. ANDREI COSMIN: 75 p                                           - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

11. VINTILĂ C. I. RĂZVAN: 75 p                                                    - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

                  6 MENŢIUNI:  

1. BEL I. LORENA MARIA: 70 p                                                       - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

2. DIDĂ N. ANAMARIA: 70 p                                                           - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

3. DOIU ANAMARIA GEORGIANA: 70 p                                       - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

4. SABIE I. GABRIELA ANDREEA: 70 p                                         - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA   

5. STAN C. LAURENŢIU C-TIN: 70 p                                               - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

6. ŢUGUI C.D. DIANA MARIA:  70 p                                              - clasa a VI-a B, prof. A.  VANCICA 

  

1. ANUŢA C. MĂDĂLIN FLORIN: absent                                        - clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

             Doamna profesor IRINA DASCĂLU: 

                 6 PREMII I: 

1. ROTARU COSMINA DANIELA: 100 p                                       - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

2. DROANGĂ ANDREI:  100 p                                                        - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

3. TUTUNARU ALINA ANDREEA: 95 p                                        - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

4. STAICU DIANA GABRIELA: 95 p                                              - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

5. PREDOI MANUEL CONSTANTIN: 100 p                                 - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

6. MARCU ŞTEFAN CRISTIAN: 95 p                                            - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

                14 PREMII II: 

1. MIHAI OVIDIU ŞTEFAN: 85 p                                                      - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

2. NEGRICEA RADU GABRIEL: 90 p                                             - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

3. VORONEŢCHI ALINA ELENA: 90 p                                          - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

4. BANŢA DENISA ELENA: 85 p                                                    - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

5. BRANEŢ BIANCA ELENA:  85 p                                                - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

6. KRISTIAN KRISTA TEODORA: 85 p                                         - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

7. STĂNICĂ ILIESCU MARIA: 90 p                                              - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

8. CAVAL ANDREEA CĂTĂLINA: 90 p                                       - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

9. BOULEANU REBECA ANA-MARIA: 85 p                                - clasa a VII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

10. GHIŢURAN IRINA ELENA: 85 p                                              - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

11. STAMATIE MIHNEA ŞTEFAN: 85 p                                      - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

12. VOICU MARIUS ADRIAN: 90 p                                              - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU  

13. BĂNUŢ ANDREI ALEXANDRU: 90 p                                    - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

14. ŢAGA MARIA ALESIA: 85 p                                                   - clasa a VIII-a A, prof. I.  DASCĂLU 

              13 PREMII III: 

1. MITRICĂ DARIA MARIA: 80 p                                                    - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

2. BISTRICEANU MARIA ALEXANDRA: 75 p                              - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

3. CÎRPIAN MIHAI ALIN: 75 p                                                         - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

4. DABU ROBERT ANDREI: 75 p                                                    - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

5. VLĂDUŢU SERGIU ANDREI: 80 p                                             - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

6. KONTOGIORGIS MIHALIS GABRIEL: 80 p                              - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

7. COTEA ELENA ALEXANDRA:  75 p                                         - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

8. PETRESCU IOANA ARIANA: 75 p                                             - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 



 58 

9. NUŢU ANDREEA ŞTEFANIA: 80 p                                           - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

10. ŢACU DARIA ŞTEFANIA: 80 p                                                - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

11. ŢENCHI ELENA CRISTINA: 80 p                                             - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

12. FLOREA GHEORGHE MARIUS: 80 p                                      - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

13. POPA DRAGOŞ IONUŢ: 75 p                                                   - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

              9 MENŢIUNI: 

1. GHEORGHE RAREŞ TEODOR: 70 p                                            - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

2. BĂLTEANU MARIA FABIANA: 65 p                                          - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

3. ENACHE BIANCA FLORENTINA: 70 p                                       - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

4. LEPĂDAT ŞTEFAN CLAUDIU: 65 p                                            - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

5. STOIAN LAURENŢIU  MARIO: 65 p                                            - clasa a V-a B, prof. I.  DASCĂLU 

6. DRAGOMIR ROBERT MARIUS: 65 p                                         - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

7. DUINEA ANDA MARIA CRISTINA: 65 p                                   - clasa a VI-a A, prof. I.  DASCĂLU 

8. ŢAINA ANDREEA RALUCA: 70 p                                             - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

9. ENE-DUMITRU ANDREA BEATRIZ: 65 p                                - clasa a VII-a B, prof. I.  DASCĂLU 

 

● Concursul Naţional “COMPER”, etapa naţională, desfăşurat pe 11 mai 2018:  

PREMIUL I: POPA I. OANA MARIA: 100 p                               - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

PREMIUL al II-lea: PÎRVULEASA I. AMALIA: 90 p                     -clasa a V-a A, prof. A.  VANCICA 

● Concursul Interjudeţean de creaţie “ADOLESCENŢA ÎN OGLINZI PARALELE”, CAERI 2018, 

poz. 753, domeniul cultural-artistic-literatură, desfăşurat pe 17 mai 2018, la Colegiul Naţional ”Elena Cuza” 

Craiova:  

             PARTICIPARE (nu avem încă diplomele):  

 1. BLANETE GH. ŞTEFANIA DANIELA - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA (eseu „Adolescenţa şi 

cunoaşterea de sine”) 

2. BÎLTEANU B. DENISA - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA (eseu „Trăiri de copil sau de 

adolescent?”) 

3. POPA I. OANA-MARIA - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA (eseu „Adolescenţa – căutarea unei noi 

identităţi”)            

● Concursul Interjudeţean Interdisciplinar „ISTORIA ŞI LITERATURA – PREZENTUL ETERN 

AL TRECUTULUI”, desfăşurat pe 30 martie 2018 la Şcoala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova:  

       PREMIUL al II-lea: GHERGHINESCU ANDRADA MARIA - clasa a VIII-a B, prof. A.  VANCICA 

(poezie „De ziua Unirii”) – participare directă 

       PREMIUL al III-lea: RADU-ILIE ANDREEA ELENA- clasa a VIII-a B, prof. A.VANCICA (poezie 

„Sărbătoarea Unirii”) – participare directă 

       PREMIUL al III-lea: POPA OANA MARIA - clasa a VIII-a B, prof. A. VANCICA (prezentare PP 

„Scriitorii români şi Unirea Principatelor”) – participare indirectă 

● Concursul Naţional „SCRISOARE PENTRU PRIETENUL MEU” din cadrul SNAC, desfăşurat în 

martie 2018: 

         PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 

       BEL I. MARIA LORENA - clasa a V-a A, prof. A. VANCICA 

       POPA I. OANA MARIA - clasa a VIII-a B, prof. A. VANCICA 

       DUINEA ANDA MARIA CRISTINA - clasa a VI-a A, prof. I. DASCĂLU 

         GHIŢURAN  IRINA ELENA - clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU 

● Concursul Interjudeţean „APĂ CURATĂ PENTRU UN VIITOR DURABIL”, secţiunea creaţie 

literară, desfăşurat pe 22 martie 2018 la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova:  

         PREMIUL I: JIEANU F.C. MIHAI CĂTĂLIN - clasa a VI-a B, prof. A.VANCICA (eseu “Apa- 

miracolul vieţii”) 

                                 BANŢA DENISA ELENA - clasa a VI-a, prof. I. DASCĂLU 

         PREMIUL al II-lea: PETCU M. ANDREI COSMIN - clasa a VI-a B, prof. A.VANCICA (eseu 

“Răzbunarea apei”) 

         PREMIUL al III-lea: PETRESCU IOANA ARIANA - clasa a VI-a A, prof. I. DASCĂLU 

● Concursul Interjudeţean „PUNCTUL ŞI VIRGULA ÎN COMUNICARE ŞI ÎN MATEMATICĂ”, 

desfăşurat pe 25 aprilie 2018 la Şcoala Gimnazială Podari, Dolj: 
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         PREMIUL I: echipajul format din elevii: MIHAI OVIDIU ŞTEFAN şi CÎRPIAN MIHAI ALIN - 

clasa a V-a B, prof. I. DASCĂLU 

         PREMIUL al II-lea: echipajul format din elevii: BĂDULESCU ERIK IONUŢ şi PÎRVULEASA 

AMALIA GABRIELA  - clasa a V-a A, prof. A. VANCICA 

         PREMIUL al II-lea: echipajul format din elevii: NEGRICEA RADU şi VLĂDUŢU SERGIU 

OCTAVIAN  - clasa a VI-a A, prof. I. DASCĂLU 

         PREMIUL al II-lea: echipajul format din elevii: ROTARU COSMINA DANIELA şi STĂNICĂ-

ILIESCU MARIA - clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU 

          PREMIUL al III-lea: echipajul format din elevii: POPA OANA MARIA şi RADU-ILIE ANDREEA 

- clasa a VIII-a B, prof. A. VANCICA 

          PREMIUL al III-lea: echipajul format din elevii: MARCU ŞTEFAN CRISTIAN şi STAMATIE 

MIHNEA ŞTEFAN  - clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU 

          PARTICIPARE: echipajul format din elevii: IONELE-MAZILU ŞTEFANIA şi SPIŢĂ 

ALEXANDRU - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA 

● Concursul Naţional „comunicare.ortografie.ro” desfăşurat pe 27 aprilie 2018 la Liceul Tehnologic 

„Gh. Bibescu” Craiova:  

                 PREMIUL al II-lea: ROTARU COSMINA DANIELA - clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU 

                 PREMIUL al III-lea: POPA I. OANA MARIA - clasa a VIII-a B, prof. A. VANCICA 

                                                     MIHAI OVIDIU ŞTEFAN - clasa a V-a B, prof. I. DASCĂLU 

                                                     STAMATIE MIHNEA ŞTEFAN - clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU 

                 3 MENŢIUNI:   

                                PÎRVULEASA AMALIA GABRIELA  - clasa a V-a A, prof. A. VANCICA 

                                IONELE-MAZILU ŞTEFANIA MĂDĂLINA- clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA 

                                GHIŢURAN IRINA  - clasa a VII-a B, prof. I. DASCĂLU 

● Concursul Naţional Interdisciplinar „UN CONDEI NUMIT FAIR-PLAY”, etapa judeţeană, organizat 

de ISJ Dolj pe 27 aprilie 2018: 

                  PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 

       1. BEL I. LORENA MARIA - clasa a V-a A, prof. A. VANCICA (eseu “Vis de copil”) 

       2. PĂTRU M. BOGDAN-ANDREI - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (eseu “Fotbalul ne uneşte”) 

       3. RADU-ILIE D. ANDREEA - ELENA - clasa a VIII-a B, prof. A. VANCICA (eseu “Dansul – o mare 

pasiune”) 

       4. STĂNICĂ ILIESCU L. MARIA ANDREEA - clasa a VII-a A, prof. I. DASCĂLU (eseu “Competiţie 

şi prietenie”) 

       5. ŢAGA G. ALESSIA MARIA - clasa a VIII-a A, prof. I. DASCĂLU (eseu “Prieteni adevăraţi”) 

● Concursul Naţional „NATURA, UN ISCUSIT CREATOR”, CAERJ, 2018, domeniul cultural-artistic 

literatură, Nr. 24986 /22.01.2018, poziţia 874, desfăşurat pe 9 mai 2018 la Colegiul de silvicultură şi 

protecţia mediului, Râmnicu Vâlcea:  

                PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 

 1. PÎRVULEASA AMALIA GABRIELA  - clasa a V-a A, prof. A.VANCICA, (poezia „Chipul 

anotimpurilor”) 

 2. BEL LORENA MARIA  - clasa a V-a A, prof. A.VANCICA, (proză „Povestea unui fulg de nea”) 

 3. VIVORAN SORANA GABRIELA - clasa a V-a A, prof. A.VANCICA, (proză „Să fiu o rază de soare”) 

 4. CATRINOIU ALEXANDRA NICOLETA - clasa a VI-a B, prof. A.VANCICA (poezie “Cartea”) 

 5. PĂTRU BOGDAN ANDREI - clasa a VI-a B, prof. A.VANCICA (poezie “Cartea-i ca o mamă”) 

● Concursul Interjudeţean „SOS-NATURA PLÂNGÂND”, înscris în CJAE, poziţia 90, desfăşurat la 

Şcoala Gimnazială comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ pe 15 mai 2018: 

          PREMIUL I: IONELE-MAZILU ŞTEFANIA MĂDĂLINA- clasa a VI-a B, prof. A.VANCICA 

(„Lecţie despre viaţa soarelui”) 

          PREMIUL I: GULIE ANDREEA EMILIA - clasa a VI-a C, elev cu CES, prof. A.VANCICA 

(„Glasul pădurii”) 

          PREMIUL al II-lea: ŢUGUI DIANA MARIA - clasa a VI-a B, prof. A.VANCICA („Scrisoarea 

copacului”) 

● Concursul Internaţional „INTERFERENŢE CULTURALE ÎN CONTEXT EUROPEAN”, 

desfăşurat la Palatul Copiilor Craiova în mai 2018: 
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          PREMIUL al III-lea: POPA OANA MARIA - clasa a VIII-a B, prof. A.VANCICA („Italia- istorie, 

cultură şi civilizaţie”) – 88 p 

          MENŢIUNE: RADU-ILIE ANDREEA - clasa a VIII-a B, prof. A.VANCICA („Patrimoniul cultural 

al Franţei”) – 82 p  

● Concursul Naţional de creaţie literară şi plastică „COPILĂRIA –VIS ŞI INOCENŢĂ”, ed. a VII-a, 

desfăşurat la Şcoala Gimnazială comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ: 

3 PREMII I:  
 

       1. BEL LORENA - clasa a V-a A, prof. A.VANCICA (desen „Joc de copil”)  

       2.  BUŞU RAREŞ - clasa a VI-a B, prof. A.VANCICA (poezie „Jocurile copilăriei”)  

       3. TĂNĂSOIU MARIUS FLORIAN - clasa a VIII-a B, prof. A.VANCICA (proză „Amintiri din 

copilăria mea”)  

● Concursul Interjudeţean de Creaţie literară şi plastică „PE URMELE  POVEŞTILOR LUI 

CREANGĂ”, ed. a IV-a, CAERIn 2018, poziţia 851, organizat de Liceul Tehnologic „Alexandru 

Macedonski” Melineşti, judeţul Dolj, pe 8 iunie 2018:  

          PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 

     1. DOIU ANAMARIA GEORGIANA - clasa a V-a A (poezie „Fata moşneagului”) – prof. A. 

Vancica 

     2. VIVORAN SORAN GABRIELA  - clasa a V-a A (poezie „Cocoşul năzdrăvan”) – prof. A. 

Vancica 

           3. ŢUGUI DIANA MARI - cls.a VI-a B (poezie „Harap-Alb”) – prof. A. Vancica 

     4. STĂNICĂ ILIESCU L. MARIA ANDREEA - clasa a VII-a A – prof. A. Vancica 

     5. PREDOI MANUEL - clasa a VIII-a A – prof. A. Vancica 

     6. STAMATIE MIHNEA ŞTEFAN - clasa a VIII-a A – prof. A. Vancica 

● Concursul Naţional Episolar „Homo Oeconomicus”, ed. a VI-a, desfăşurat la Colegiul Tehnic „Miron 

Costin”, Roman, judeţul Neamţ, în iunie 2018 (10-30 iunie): 

              PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 

 1. BĂDULESCU ERIK IONUŢ - clasa a V-a A, prof. A.VANCICA (scrisoare „Dragul meu Andrei”) 

 2. PÎRVULEASA AMALIA GABRIELA - clasa a V-a A, prof. A.VANCICA (scrisoare „Dragă mamă”)  

● Concursul Naţional „EUROPA ÎN ŞCOALĂ”, desfăşurat pe 9 mai 2018 la Şcoala Gimnazială 

„Alexandru Ceuşianu”, Reghin, judeţul Mureş: 

             PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 

1. IONELE-MAZILU ŞTEFANIA - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA („Eseu despre şcoala ideală”) 

      2. POPA OANA MARIA - clasa a VIII-a B, prof. A.VANCICA (eseu  „Şcoli publice sau şcoli 

particulare?”) 

      3. RADU-ILIE ANDREEA - clasa a VIII-a B, prof. A. VANCICA (eseu „Un viitor european începe 

într-o şcoală europeană”) 

● Concursul – expoziţie „PRIETENII PĂMÂNTULUI”, desfăşurat la Şcoala „Mihai –Vodă”, comuna 

Mihai Viteazu, judeţul Cluj, pe 29 mai 2018:   

          PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 

    1. CATRINOIU NICOLETA - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (colaj „Copile, ocroteşte viaţa!”) 

    2. IONELE-MAZILU ŞTEFANIA - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (colaj„Viaţă=soare, aer, apă”) 

    3. BADEA ANCA GABRIELA - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (desen „Prietenul nostru, Soarele”) 

   4. BEL LORENA MARIA - clasa a V-a A, prof. A. VANCICA (desen „Copiii- prietenii Pământului”) 

● Concursul Regional de creaţie literară şi plastică „LUMEA CĂRŢILOR – LUMEA MEA”, înscris 

în CAERI, 2017-2018, nr. 556, pg. 13, desfăşurat la Şcoala Gimnazială „Emil Atanasiu”, comuna Garoafa, 

judeţul Focşani, pe 6 iunie 2018:  

         PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 

    1. CATRINOIU NICOLETA - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA ( poezie „Cartea-i ca o mamă”) 

    2. IONELE-MAZILU ŞTEFANIA - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (poezie „Prietena mea cartea”) 

    3. BADEA ANCA GABRIELA - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (poezie „Cartea”) 

● Concursul Judeţean de creaţie literară şi plastică „MOFTURI, NEICUŞORULE!”, ed. I, desfăşurat 

la Şcoala Gimnazială Vela, judeţul Dolj pe 31 mai 2018:  

          PARTICIPARE (nu avem încă diplomele): 



 61 

1.BEL LORENA MARIA - clasa a V-a A, prof. A. VANCICA (secţiunea interviu - „Dl Goe printre 

noi...”) 

     2.ŢUGUI DIANA MARIA - clasa a VI-a B, prof. A. VANCICA (secţiunea interviu – „De Rusalii...”) 

         Doamna Alina Vancica a coordonat colectivul de elevi pentru redactarea revistei ,,Luceafărul”, al 

cărei redactor este şi a îndrumat cercul de aptitudini literare “Înşir’te mărgărite!”. Doamna 

profesoară Dascălu Irina a desfăşurat cercul de lectură ,,Lumea cărţilor - o lume magică”.  

           Toţi profesorii au aplicat testări iniţiale, sumative şi cumulative pe parcursul întregului semestru I al 

anului şcolar, precum şi lucrări semestriale elaborate după modelul probei de limba română de la Simularea 

Evaluării Naţionale, apreciind şi valorificând rezultatele evaluării. 

          Astfel, la nivelul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Craiova, s-au aplicat evaluări iniţiale la 

disciplinele menţionate în foaia de parcurs ca şi în anul şcolar trecut. În primele săptămâni ale anului şcolar 

2017-2018, până pe data de 29 septembrie, la nivelul catedrei au fost realizate planurile de recapitulare a 

materiei din anii anteriori şi s-a validat câte un test de evaluare iniţială la disciplina limba şi literatura 

română, cu o structură unitară, pornind de la modelul elaborat la nivel naţional de CNEE şi adaptat în funcţie 

de condiţiile locale. De asemenea, în urma aplicării testelor după structura subiectelor pentru evaluare 

naţională la clasele a VIII-a (după structura publicată de MEN în luna noiembrie), pe baza rezultatelor 

obţinute s-au luat măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, în vederea susţinerii Evaluării Naţionale. 

În proiectarea didactică există fişele de progres şcolar a secvenţelor de motivare a rezultatelor evaluării.  

           De asemenea, profesorii de limba română au întocmit un portofoliu personal pentru Evaluarea 

Naţională care cuprinde: programa pentru Evaluarea Naţională şi modele de subiecte; materiale ajutătoare; 

mediile elevilor din anii şcolari trecuţi; graficul de pregătire suplimentară/ remedială; rezultate la simulări, 

concluzii, propuneri. În vederea pregătirii pentru Simularea Evaluării Naţionale a elevilor de clasa a VIII-a, 

programată pe data de 5 martie 2018, aceştia au întocmit un plan operativ constând în graficul de 

recapitulare a materiei la orele de curs şi la orele de pregătire suplimentară desfăşurate la clasa a VIII-a. În 

acest scop s-au aplicat teste de evaluare scrise după structura probei Evaluării Naţionale, precum şi tratarea 

diferenţiată a elevilor care prezintă dificultăţi în însuşirea cunoştinţelor necesare promovării prin alcătuirea 

unor grupe lucru. S-a menţinut o strânsă legătură cu diriginţii claselor a VIII-a A şi B, doamnele profesoare 

Guşatu Carmen şi Beer Maria, prin participarea la şedinţele cu părinţii pentru informarea acestora despre  

situaţia la învăţătură a elevilor şi consilierea lor în alegerea unor forme de învăţământ corespunzătoare. Pe 

tot parcursul anului şcolar au controlat efectuarea temelor pentru acasă şi pe vacanţă ale elevilor. Au 

recomandat elevilor lectura obligatorie şi suplimentară, colaborând cu biblioteca şcolii şi cu Biblioteca 

Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” pentru cultivarea interesului faţă de lectură al elevilor. 

           A fost asigurată transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, aplicând sistemul de notare 

prevăzut de legislaţia în vigoare şi utilizând la fiecare unitate de învăţare autoevaluarea şi interevaluarea 

elevilor. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie s-a făcut pe baza unor criterii clare şi cunoscute de 

către elevi şi părinţi privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite. A fost 

demonstrat progresul pentru fiecare elev pe parcursul programului de învăţare, prin testele aplicate, prin 

răspunsurile date la orele de curs. 

        Drept urmare a măsurilor luate dar şi a efectuării de ore suplimentare, având ca finalitate recuperarea 

elevilor aflaţi în dificultate, la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, procentul de promovabilitate al elevilor 

îndrumaţi a fost ridicat.  

D
is

c.
  Clasa  Profesor  Nr. elevi înscrişi Nr. elevi 

promovaţi 

          

Corigenţi  

Elevi cu situaţia 

şcolară neîncheiată  şi 

repetenţi 

L
b

. 
ro

m
ân

ă 

   

a V-a A VANCICA 

ALINA 

        21 elevi înscrişi 

        2veniţi:Popescu 

Cătălin şi Guţă Andrei 

         2plecaţi:Popescu 

Cătălin şi Pătra Erika 

       21 elevi rămaşi 

    21 elevi           -                  - 

a V-a B DASCĂLU 

IRINA 
        24 elevi înscrişi 
1 venit Popescu Cătălin 

       25 elevi rămaşi 

    23 elevi 1 elev corigent: 
Popescu Cătălin 

1 elev cu situaţie 

neîncheiată: Puşcaşu 

Mirel Alin 

(declarat cu abandon 

şcolar) 
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a VI-a A DASCĂLU 

IRINA 
       27 elevi înscrişi 

       26 elevi rămaşi 

     26 elevi   

a VI-a B VANCICA 

ALINA 
        25 elevi înscrişi 

            25 elevi rămaşi 

     25 elevi           -                  - 

a VI-a C VANCICA 

ALINA 
       16 înscrişi 

 

       16 rămaşi 

     11 elevi 2 corigenţi:  
Dincă Florina  

Stănescu Daniel 

C-tin (repetent 

după încheierea 

situaţiei şcolare) 

 3 elevi cu situaţia 

şcolară neîncheiată: 
Badea Alexandru, Badea 

Suraj, Băloi Antonio 

Banderas(declaraţi 

repetenţi) 

a VII-a A DASCĂLU 

IRINA 
    28 elevi înscrişi 

 28 elevi rămaşi 

    27 elevi 1corigent:  

Diloiu 

Roxana 

  

              - 

a VII-a B DASCĂLU 

IRINA 
    31 elevi înscrişi 

 30 elevi rămaşi 

   30 elevi  

          - 

 

              - 

aVIII-a A DASCĂLU 

IRINA 
    28 elevi înscrişi 

 28 elevi rămaşi 

    28 elevi      

        - 

     

              - 

aVIII-a B VANCICA 

ALINA 
    22 elevi înscrişi 

 22 elevi rămaşi 

     22 elevi    

           - 

 

 

                   - 

 

                                   Situaţia statistică privind mediile anuale ale elevilor 

                                      claselor din încadrare în anul şcolar 2017/2018 

CLASA/ Nr. 

elevi 

Medii  

de 10 

Medii   

de 9,5   

Medii  

 de 9 

Medii  

de 8,5 

Medii  

de 8 

Medii  

de 7,5 

Me

dii 

de 7 

Medii  

de 6,5 

Me

dii 

de 6   

Me

dii 

de 

5,5 

Medii 

 de 5 

Med

ii de 

4 

Media 

clasei 

Profesor 

a V-a A / 21,  

21 promovaţi 
5     - 5 5 - - - - 2 - 4 - 8,07 Vancica  

Alina 

a V-a B / 25,  

23 promovaţi 
3 3 5 3 3 2 - 1 2 - 1 - 8,19 Dascălu  

Irina 

a VI-a A / 27,  

26 promovaţi 
5 1 3 2 1 3 4 3 - 2 2 - 7,78 Dascălu  

Irina 

a VI-a B / 25,  

25 promovaţi  
4 4 6 3 3 3 1 - 1 - - - 8,68 Vancica  

Alina 

a VI-a C / 16, 

11 promovaţi 
- - - - 1 1 2 2 2 - 3 2 5,96 Vancica  

Alina 

aVII-a A / 28 

elevi, 27 

promovaţi. 

4 3 1 1 4 3 3 0 1 2 5 1 7,40 Dascălu  

Irina 

a VII-a B / 

31 elevi, 30 

promovaţi. 

0 3 1 2 1 3 6 2 1 3 8 - 6,23 Dascălu  

Irina 
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a VIII-a A/ 

28 elevi, 28 

promovaţi 

3 0 3 2 4 2 4 3 2 3 2 - 7,39 Dascălu 

 Irina 

a VIII-a B / 

22,  22 

promovaţi 

2 1 3 - 1 1 2 1 4 2 5 - 6,93 Vancica 

 Alina 

       Mediile anuale obţinute la disciplina limba şi literatura română de elevii claselor din încadrare la 

sfârşitul anului şcolar 2017-2018 au fost următoarele: clasa a V-a A – 8,07; a V-a B – 8,19; a VI-a A – 

7,78; a VI-a B – 8,68; a VI-a C – 5,96; clasa a VII-a A – 7,40; clasa a VII-a B –  6,23; clasa a VIII-a A – 

7,39 şi clasa a VIII-a B – 6,93. 

         La nivelul celor 9 clase de gimnaziu s-au înregistrat 4 elevi corigenţi  la limba şi literatura română, în 

schimb 4 elevi au fost declaraţi cu situaţia şcolară neîncheiată, după cum urmează: 

Doamna profesoară VANCICA ALINA –  3 elevi cu situaţia neîncheiată:  

-     Badea Alexandru – clasa a VI-a C (declarat repetent) 

-     Badea Suraj – clasa a VI-a C (declarat repetent) 

-     Băloi Antonio Banderas – clasa a VI-a C (declarat repetent) 

Doamna profesoară DASCĂLU IRINA – 1 elev cu situaţia neîncheiată:  

-    Puşcaşu Mirel Alin – clasa a V-a B (declarat repetent) 

Doamna profesoară VANCICA ALINA – 2 elevi corigenţi: 

-     Dincă Florina – clasa a VI-a C 

-     Stănescu Daniel Constantin – clasa a VI-a C  (declarat repetent) 

Doamna profesoară DASCĂLU IRINA– 2 elevi corigenţi:  

-     Popescu Cătălin – clasa a V-a B  (declarat repetent) 

-     Diloiu Roxana  – clasa a VII-a A 

  Pentru luna septembrie sunt 2 elevi corigenţi:  

-     Dincă Florina – clasa a VI-a C 

-     Diloiu Roxana  – clasa a VII-a A. 

  La disciplina limba engleză, situaţia de la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 este următoarea:  

  La nivelul învăţământului primar s-a înregistrat 4 elevi au fost declaraţi cu situaţia şcolară neîncheiată 

din cauza absenţelor nemotivate înregistrate pe parcursul semestrului I (Hornea Gabriel, Moliu Remus şi 

Ichim Alexandru – cls. I C, Bălteanu Roxana- cls. a II-a A): 

Nr 

crt. 
Clasa 

Număr 

elevi 

Promovaţi 

anual 

Corigenţi 

anual 

Situaţia 

şcolară 

neîncheiată 

anual 

Profesor 

1 clasa  I A 26 26 - - POPESCU LIDIA 

2. clasa  I B 27 27 - 
- GUŞATU 

CARMEN 

3.  clasa  I C 

27 
4 elevi 

transferaţi: 

Badea Beatrice, 

Barbu Angelo, 

Şchiorîrlan 

Maria şi Voicu 

Andrei 

20 - 

3 elevi cu situaţie 
neincheiată: 

HORNEA 

GABRIEL, MOLIU 
REMUS, ICHIM 

ALEXANDRU 

(declaraţi cu 
abandon şcolar) 

 

POPESCU LIDIA 

4. clasa a II-a A 22 21 - 
1 elev situaţia 

neîncheiată:Bălteanu 

Andreea 

GAVRILESCU 

RALUCA 

5. clasa a II-a B 24 24 - - 
GUŞATU 

CARMEN 

6. clasa a II-a C 24 24 - - 
GAVRILESCU 

RALUCA 

7. clasa a III-a A 25 25 -            - POPESCU LIDIA 

8. clasa a III-a B 26 
1 transferat: 

25 - 
- POPESCU LIDIA 
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Velcu Enrique 

9. clasa a III-a C 18 18 - 
- POPESCU LIDIA 

 

10. clasa a IV-a A 

23 
2 transferaţi din 

25 încrişi: 

Băscrăcea 

Florin şi Sandu 

Robert 

23 - -   POPESCU LIDIA 

11. clasa a IV-a B 23 23 - - 
GUŞATU 

CARMEN 

12.  clasa a IV-a C 

23 
1 elev 

transferat: 

Bătrânu 

Andreea 

22 - - POPESCU LIDIA 

      La nivelul învăţământului gimnazial, la disciplina limba engleză, nu s-au înregistrat corigenţi, 4 elevi 

fiind declaraţi cu situaţie şcolară neîncheiată din cauza absenţelor nemotivate înregistrate pe parcursul 

anului şcolar: Băloi Antonio Banderas  – clasa a VI-a C. 

Nr 

crt. 
Clasa 

Număr 

elevi 

Promovaţi 

    anual 

Corigenţi 

anual 

Situaţia 

şcolară 

neîncheiată 

anual 

Profesor 

1. clasa a V-a A 

21 

1 venit  

1 plecat 

21 - 

 - GUŞATU 

CARMEN 

2. clasa a V-a B 25 24 - 
1 elev cu situaţie 

şcolară neîncheiată: 
Puşcaşu Mirel Alin 

         GUŞATU 

         CARMEN 

3.  clasa a VI-a A 
27 

1 plecat 
26 - 

           - GUŞATU 

CARMEN 

4.  clasa a VI-a B 25 25 - 
           - GUŞATU 

CARMEN 

5. clasa a VI-a C 16 13 - 

3 elevi cu situaţie 

neîncheiată: 

Badea Alexandru, 
Badea Suraj, 

Băloi Antonio 

 POPESCU LIDIA 

6.  clasa a VII-a A 28 28 - 
 GUŞATU 

CARMEN 

7.  clasa a VII-a B 31 
30 

1 plecat 

Constantinescu 

- 
- GUŞATU 

CARMEN 

8. clasa a VIII-a A 28 28 - 
           - GUŞATU 

CARMEN 

9. clasa a VIII-a B 22 22 - 
            - POPESCU LIDIA 

 

Situaţia statistică privind mediile anuale ale elevilor 

claselor din încadrare în anul şcolar 2017-2018 

 

Nr crt Clasa Nr elevi 
Medii 

Media clasei  

anuală 

4 
5 

/ S 

5,
5 

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9/B 9,5 10 /FB  

LIMBA ENGLEZĂ   

1 clasa a I-a A 25 + 1 = 26 - - - - - - - - - - - 26 FB 

2 clasa a I-a B 27 - 1 - - - - - - - 1 - 25 FB 
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3 clasa a I-a C 20 - - - - - - - - - - - 20 FB 

4 clasa a II-a A 22 - 2 - - - - - - - 2 - 18 FB 

5 clasa a II-a B 24 - - - - - - - - - 3 - 21 FB 

6 clasa a II-a C 24 - 1 - - - - - - - 4 - 19 FB 

7 clasa a III-a A 25 - 2 - - - - - - - 8 - 15 B 

8 clasa a III-a B 26 -1= 25 - 3 - - - - - - - 6 - 16 B 

9 clasa a III-a C 18 - 1 - - - - - - - 8 - 9 B 

10 clasa a IV-a A 23 - 2 - - - - - - - 
1

0 
- 11 B 

11 clasa a IV-a B  23 - 4 - - - - - - - 6 - 13 B 

12 clasa a IV-a C 22 - 4 - - - - - - - 8 - 10 B 

13 clasa a V-a A 21 - 4 1 2 1 - - 1 - - 4 8 8,09 

14 clasa a V-a B 24 + 1=25 
Po

pes

cu 
1 - 1 2 - 2 1 1 1 - 15 8,17 

15 clasa a VI-a A 26 - 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 10 8,26 

16 clasa a VI-a B 25 - - - 1 2 5 2 - 1 - 3 11 8,64 

17 clasa a VI-a C 16 - 2 1 1 - - - 7 2 - - - 7,26 

18 clasa a VII-a A 28 - 1 1 1 2 1 1 4 1 1 3 12 8,64 

19 clasa a VII-a B 30 - 4 1 4 1 1 - 5 2 1 2 9 7,93 

20 clasa a VIII-a A 28 - - - - - - - - 1 5 8 14 9,62 

21 clasa a VIII-a B 22 - 1 - - - - 2 1 10 1 2 5 8,36 

 

       La disciplina limba franceză, situaţia de la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 este următoarea: la nivelul 

celor 9 clase de gimnaziu s-a înregistrat un singur elev corigent: Popescu Cătălin – clasa a V-a B, în 

schimb 4 elevi au fost declaraţi cu situaţia şcolară neîncheiată:  Puşcaşu Alin Mirel – clasa a V-a B, 

Badea Alexandru, Badea Suraj şi Băloi Antonio Banderas – clasa a VI-a C (declaraţi apoi repetenţi). 

 

Situaţia statistică privind mediile elevilor la limba franceză 

la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 
Nr. 

crt 

Clasa Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi  

rămaşi 

Nr. 

elevi 

cori 

genţi 

Nr. 

elevi sit. 

şc neînc 

Nr. 

medii 

de 5-

5,99 

Nr. 

medii 

de 6-

6,99 

Nr. 

medii 

de 7-

7,99 

Nr.  

medii  

de 8-

8,99 

Nr.  

medii  

de 9-

9,99 

Nr.  

medii  

de 10 

Media  

clasei 

1. a V-a 

A 

21 21 - - 

 

6 - 1 5 6 3 7,84 

2. a V-a 

B 

24 
1 venit 

Popescu 

Cătălin 

25 1 elev 

 

Popescu 

Cătălin 

1 elev 

 

Puşcaşu 

Alin 

- 2 - 2 6 13 9,13 

3. a VI-a 

A 

27 
1 trasf. 

26 -    - 2 7 4 5 3 5 7,71 

4. a VI-a 

B 

25 25 - - 

 

- 2 7 5 10 1 8,34 

 

5. 
 

a VI-a 

C 

 

16 

 

16 

 

- 

3 elevi 
Badea 

Alexandru 

Badea 
Suraj, 

Băloi 

Antonio 

 

5 

 

3 

 

3 

 

2 

 

- 

 

- 
 

6,35 
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6. a VII-

a A 

28 28 -  - 

 

7 2 6 4 4 5 7,62 

7. a VII-

a B 

31 30 - - 

 

4 9 3 6 3 5 7,45 

8. a VIII-

a A 

28 28 - - 

 

1 3 6 7 6 5 8,25 

9. a VIII-

a B 

22 22 - - 

 

1 2 4 7 5 3 8,15 

 

    În ceea ce priveşte limba latină, cele două ore au fost efectuate de către doamna profesor de geografie 

Tucă Lavinia, conform specializării de pe diplomă (geografie-limba latină). 

Situaţia statistică privind promovabilitatea elevilor la limba latină  

la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 

Nr 

crt. 
Clasa 

Număr 

elevi 

Promovaţi 

anual 

Corigenţi 

anual 

Situaţia şcolară neîncheiată 

anual 

1 clasa a VIII-a A 28 28 - - 

2.  
clasa a VIII-a B 

 
        22 22 - - 

               

 

 Situaţia statistică privind mediile elevilor claselor a VIII-a A şi B în anul şcolar 2017-2018 

Nr 

crt

. 

Clasa 
Nr 

elevi 

Medii 
Media clasei  

anuală 

4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,50 10  

LIMBA LATINĂ 

1. VIII A 28 - - - - 2 - 1 1 1 1 4 18 9,42 

2. VIII B 22 - 1 - - - - - - 1 1 4 15 9,56 

 

            Pe data de 30 ianuarie 2018 elevii de clasa a VIII-a au susţinut Simularea la limba şi literatura 

română pentru Evaluarea Naţională, cu subiect la nivel de şcoală, doamnele profesoare de limba şi 

literatura română, Vancica Alina şi Dascălu Irina, redactând subiectele în comisie după modelul 

publicat de MEN şi evaluând apoi lucrările la nivel de şcoală.  

          Subiectele au fost formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programa şcolară (obiectivele de 

referinţă, activităţile de învăţare şi conţinuturile programei). Astfel subiectele Evaluării Naţionale au avut un 

nivel mediu de dificultate, vizând evaluarea unor abilităţi, deprinderi şi competenţe cu privire la receptarea 

mesajului scris (înţelegerea unui text literar dat) şi la exprimarea scrisă (scrierea funcţională, scrierea 

reflexivă, scrierea imaginativă, scrierea despre textul literar). Evaluarea lucrărilor s-a făcut la nivel de 

şcoală, fiecare lucrare fiind evaluată de către cei doi profesori evaluatori. Evaluarea s-a realizat pe baza unui 

punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi 10 puncte din oficiu. 

Fracţiunile de punct rezultate din împărţirea la 10 a punctajului obţinut s-au rotunjit la întreg (între 0,50-

0,99) sau au fost anulate (0,01-0,49). În urma afişării rezultatelor, profesorii de limba şi literatura română au 

analizat împreună cu elevii claselor a VIII-a rezultatele obţinute. 

           Din cei 50 de elevi înscrişi la simulare, din clasa a VIII-a A au fost prezenţi toţi cei 28 de elevi,  

iar din clasa a VIII-a B au fost prezenţi 21 de elevi, absentând un singur elev: Gulie Marian. La clasa a 

VIII-a A s-au obţinut următoarele rezultate: 3 note între 9-9,99; 6 note între 8-8,99; 3 note între 7-

7,99; 8 note între 6-6,99; 6 note între 5-5,99; 2 note între 4-4,99. Astfel, din cei 28 de elevi evaluaţi au 

promovat numai 26 elevi, 2 elevi obţinând note sub 5 (Nastasia Andrei şi Trandafir Constantin). 

Media la simulare pe clasă a fost 6,99, iar procentul de promovabilitate de 92,85 %. La clasa a VIII-a B s-au 

obţinut următoarele rezultate: 3 note între 9-9,99;  2 note între 8-8,99; 2 note între 7-7,99;  4 note între 

6-6,99; 6 note între 5-5,99;  2 note între 4-4,99; 2 note între 3-3,99. Astfel, din cei 21 de elevi evaluaţi 

au promovat 17 elevi, 4 elevi obţinând notă sub 5 (Avram Marius, Boulean Florin, Boldu Andrei şi 
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Chiş Rebeka). Media la simulare pe clasă a fost 6,27, iar procentul de promovabilitate fiind de 80,95 %. 

Media pe şcoală la simulare a fost 6,63 şi procentul de promovabilitate de 87,75%, aceste rezultate 

dovedind nivelul de pregătire scăzut al elevilor.   

        

Clasa Totale

levi 

înscri

şi 

Nr. 

elevi 

eval

uaţi 

Note 

între 

1-

1,99 

Note 

între 

2-

2,99 

Note 

între 

3-

3,99 

Note 

între 

4-

4,99 

Note 

între 

5-

5,99 

Note 

între 

6-

6,99 

Note

Între 

7-

7,99 

Note 

între 

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Note 

de 

10 

Total 

elevi 

note de 

promo-

vare 

Pro-

cent 

pro-

mo-

vare 

Numele 

profeso-

rului 

clasei 

aVIII-a 

A 
  28   28    -    -    -    2    6    8    3    6    3    -   26 92,85 

% 

Dascălu 

Irina  

aVIII-a 

B 
  22   21    -    -    2    2    6    4    2    2    3    -   17 80,95 

% 

Vancica 

Alina 

 Total   50   49    -    -    2    4    12    12    5    8    6    -   43 87,75

% 

 

 

            În şedinţa de analiză a rezultatelor obţinute la simulare, desfăşurată la nivelul Comisiei Metodice de 

Limbă şi Comunicare, au fost luate în discuţie cauzele: dezinteresul elevilor manifestat în pregătirea pentru 

examen, lipsa de implicare a părinţilor, scăderea autorităţii familiei, absenteismul la ore. Fiecare profesor de 

limba română şi-a întocmit un portofoliu pentru Evaluarea Naţională care cuprinde: programa pentru 

Evaluarea Naţională şi modele de subiecte; auxiliare; teste după structura Evaluării Naţionale; mediile 

elevilor din anii şcolari trecuţi; graficul de pregătire suplimentară/ remedială; rezultate la simulări, concluzii, 

propuneri. De menţionat, că doamnele profesoare de limba română desfăşoară săptămânal programul de 

pregătire suplimentară pentru evaluare naţională, la care participă un număr scăzut de elevi (în special la 

clasa a VIII-a B). 

Puncte tari:  

-  majoritatea elevilor pot formula răspunsuri bune la cerinţele privind vocabularul, fonetica, figurile de stil, 

imaginile artistice şi înţelegerea textului; de asemenea, redactează compuneri bune, fără greşeli de limbă sau 

de acord;  

-  19 dintre cei 49 de elevi promovaţi la limba şi literatura română au obţinut note peste 7;  

-  procentul de promovabilitate la limba şi literatura română a fost de 87,75 %;  

Puncte slabe – probleme identificate:  

- unii elevi nu recunosc toate părţile de vorbire şi de propoziţie studiate;  

- unii elevi fac greşeli de ortografie şi de punctuaţie, cauzate de lipsa de concentrare şi de atenţie; 

- lizibilitatea scrisului şi aranjarea în pagină lasă de dorit;  

- s-au constatat deficienţe în recunoaşterea unor funcţii sintactice precum şi a unor propoziţii subordonate;  

- marea majoritate a elevilor învaţă mecanic fără a trece prin filtrul raţiunii, motiv pentru care întâmpină 

probleme în construirea unor argumentări corecte din punct de vedere logic;  

- învăţarea după modele înseamnă învăţare mecanică, care nu este durabilă în timp şi care îngrădeşte 

creativitatea şcolară;  

- elevii, în general,  nu sunt motivaţi dacă notele de la simulare nu se trec în catalog.  

             Având în vedere rezultatele obţinute la Simularea Probei de limba şi literatura română a Evaluării 

Naţionale, pentru îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor au fost adoptate următoarele măsuri: 

- urmărirea progresului şcolar al elevilor şi realizarea unor analize comparative: note testare iniţială - medie 

semestrială/ medie anuală; medie semestrul I- nota obţinută la prima simulare; nota obţinută la simularea a 

II-a; 

- conştientizarea elevilor în privinţa ponderii ocupate de notele de la evaluare în calcularea mediei de 

admitere la liceu; 

- diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor; 

- parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen; 

- elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul prezintă lacune; 
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- aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri; 

- organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în funcţie de 

posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al elevilor; 

- ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 

- stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară de la disciplina limba română; 

- desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită; 

- lectura obligatorie a unor surse de informare şi de documentare indicate de cadrele didactice;  

- introducerea momentelor ortografice în fiecare demers didactic;  

- reluarea elementelor de morfologie şi sintaxă din clasele V – VII;  

- verificarea temelor pentru acasă; 

- elevii să fie în permanenţă provocaţi la exerciţii de gândire şi să fie puşi în situaţia de a descoperi singuri 

noile cunoştinţe pe baza achiziţiilor anterioare, în concluzie, construirea unor strategii didactice axate pe 

învăţarea logică şi nu pe memorarea mecanică; 

- activităţi de recuperare individuală sau de grup, atât în timpul orelor de curs, cât şi în afara acestora;  

- activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară; 

- motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice 

complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea 

unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – sancţiuni pozitive; 

- optimizarea relaţiei părinţi-cadre didactice, prin implicarea familiilor elevilor în procesul de învăţare prin 

informare mai eficientă a acestora cu privire la regresul elevilor, efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru, 

participarea activă a elevilor la oră;  

-  colaborarea strânsă dintre părinţi, consiliul profesoral al clasei şi profesorii diriginţi. Ca urmare, în cadrul 

şedinţelor de catedră şi al şedinţelor cu părinţii se va analiza periodic situaţia la învăţătură, disciplină şi 

frecvenţă a elevilor de clasa a VIII-a, pentru obţinerea unor rezultate mai bune la Evaluarea Naţională. 

           Pe data de 5 martie 2018 elevii de clasa a VIII-a au susţinut Simularea la limba şi literatura română 

pentru Evaluarea Naţională, cu subiect la nivel naţional, doamnele profesoare de limba şi literatura 

română, Vancica Alina şi Dascălu Irina, evaluând apoi lucrările la nivel de şcoală.  

          Subiectele au fost formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programa şcolară (obiectivele de 

referinţă, activităţile de învăţare şi conţinuturile programei). Astfel subiectele Evaluării Naţionale au avut un 

nivel mediu de dificultate, vizând evaluarea unor abilităţi, deprinderi şi competenţe cu privire la receptarea 

mesajului scris (înţelegerea unui text literar dat) şi la exprimarea scrisă (scrierea funcţională, scrierea 

reflexivă, scrierea imaginativă, scrierea despre textul literar). Evaluarea lucrărilor s-a făcut la nivel de 

şcoală, fiecare lucrare fiind evaluată de către cei doi profesori evaluatori. Evaluarea s-a realizat pe baza unui 

punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi 10 puncte din oficiu. 

Fracţiunile de punct rezultate din împărţirea la 10 a punctajului obţinut s-au rotunjit la întreg (între 0,50-

0,99) sau au fost anulate (0,01-0,49). În urma afişării rezultatelor, profesorii de limba şi literatura română au 

analizat împreună cu elevii claselor a VIII-a rezultatele obţinute. 

           Din cei 50 de elevi înscrişi la simulare, din clasa a VIII-a A au fost prezenţi toţi cei 28 de elevi,  

iar din clasa a VIII-a B au fost prezenţi 20 de elevi, absentând doi elevi: Bărbosu Roberta şi Preda 

Robert Ionuţ. La clasa a VIII-a A s-au obţinut următoarele rezultate: 3 note între 9-9,99; 5 note între 8-

8,99; 7 note între 7-7,99; 5 note între 6-6,99; 6 note între 5-5,99; 2 note între 4-4,99. Astfel, din cei 28 

de elevi evaluaţi au promovat numai 26 elevi, 2 elevi obţinând note sub 5 (Miloş Emilia şi Trandafir 

Abril Constantin). Media la simulare pe clasă a fost 7,02, iar procentul de promovabilitate de 92,85 %. La 

clasa a VIII-a B s-au obţinut următoarele rezultate: 1 notă între 9-9,99;  5 note între 8-8,99; 1 notă 

între 7-7,99;  4 note între 6-6,99; 4 note între 5-5,99;  3 note între 4-4,99; 1 notă între 3-3,99 şi 1 notă 

între 2-2,99. Astfel, din cei 20 de elevi evaluaţi au promovat 15 elevi, 5 elevi obţinând notă sub 5 (Avram 

Marius, Boulean Florin, Boldu Andrei, Gulie Marian şi Iordache Alexandra). Media la simulare pe 

clasă a fost 6,29, iar procentul de promovabilitate fiind de 75 %. Media pe şcoală la simulare a fost 6,65 şi 

procentul de promovabilitate de 85,41%, aceste rezultate dovedind nivelul de pregătire scăzut al elevilor.          
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Clasa Totale

levi 

înscri

şi 

Nr. 

elevi 

eval

uaţi 

Note 

între 

1-

1,99 

Note 

între 

2-

2,99 

Note 

între 

3-

3,99 

Note 

între 

4-

4,99 

Note 

între 

5-

5,99 

Note 

între 

6-

6,99 

Note

Între 

7-

7,99 

Note 

între 

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Note 

de 

10 

Total 

elevi 

note de 

promo-

vare 

Pro-

cent 

pro-

mo-

vare 

Numele 

profeso-

rului 

clasei 

aVIII-a 

A 
  28   28    -    -    -    2    6    5    7    5    3    -   26 92,85 

% 

Dascălu 

Irina  

aVIII-a 

B 
  22   20    -    1    1    3    4    4    1    5    1    -   15 75 % Vancica 

Alina 

 Total   50   48    -    1    1    5    10    9    8    10    4    -   41 85,41

% 

 

           

            În şedinţa de analiză a rezultatelor obţinute la simulare, desfăşurată la nivelul Comisiei Metodice de 

Limbă şi Comunicare, au fost luate în discuţie cauzele: dezinteresul elevilor manifestat în pregătirea pentru 

examen, lipsa de implicare a părinţilor, scăderea autorităţii familiei, absenteismul la ore. Fiecare profesor de 

limba română şi-a întocmit un portofoliu pentru Evaluarea Naţională care cuprinde: programa pentru 

Evaluarea Naţională şi modele de subiecte; auxiliare; teste după structura Evaluării Naţionale; mediile 

elevilor din anii şcolari trecuţi; graficul de pregătire suplimentară/ remedială; rezultate la simulări, concluzii, 

propuneri. De menţionat, că doamnele profesoare de limba română desfăşoară săptămânal programul de 

pregătire suplimentară pentru evaluare naţională, la care participă un număr scăzut de elevi (în special la 

clasa a VIII-a B). 

Puncte tari:  

-  majoritatea elevilor pot formula răspunsuri bune la cerinţele privind vocabularul, fonetica, figurile de stil, 

imaginile artistice şi înţelegerea textului; de asemenea, redactează compuneri bune, fără greşeli de limbă sau 

de acord;  

-  19 dintre cei 49 de elevi promovaţi la limba şi literatura română au obţinut note peste 7;  

-  procentul de promovabilitate la limba şi literatura română a fost de 87,75 %;  

Puncte slabe – probleme identificate:  

-   unii elevi nu recunosc toate părţile de vorbire şi de propoziţie studiate;  

-   unii elevi fac greşeli de ortografie şi de punctuaţie, cauzate de lipsa de concentrare şi de atenţie; 

-   lizibilitatea scrisului şi aranjarea în pagină lasă de dorit;  

- s-au constatat deficienţe în recunoaşterea unor funcţii sintactice precum şi a unor propoziţii subordonate;  

-   marea majoritate a elevilor învaţă mecanic fără a trece prin filtrul raţiunii, motiv pentru care întâmpină 

probleme în construirea unor argumentări corecte din punct de vedere logic;  

-  învăţarea după modele înseamnă învăţare mecanică, care nu este durabilă în timp şi care îngrădeşte 

creativitatea şcolară;  

-   elevii, în general,  nu sunt motivaţi dacă notele de la simulare nu se trec în catalog.  

Având în vedere rezultatele obţinute la Simularea Probei de limba şi literatura română a Evaluării Naţionale, 

pentru îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor au fost adoptate următoarele măsuri: 

- urmărirea progresului şcolar al elevilor şi realizarea unor analize comparative: note testare iniţială - medie 

semestrială/ medie anuală; medie semestrul I- nota obţinută la prima simulare; nota obţinută la simularea a 

II-a; 

- conştientizarea elevilor în privinţa ponderii ocupate de notele de la evaluare în calcularea mediei de 

admitere la liceu; 

- diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor; 

- parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen; 

- elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul prezintă lacune; 

- aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri; 

- organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în funcţie de 

posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al elevilor; 

- ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 
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- stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară de la disciplina limba română; 

- desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită; 

- lectura obligatorie a unor surse de informare şi de documentare indicate de cadrele didactice;  

- introducerea momentelor ortografice în fiecare demers didactic;  

- reluarea elementelor de morfologie şi sintaxă din clasele V – VII;  

- verificarea temelor pentru acasă; 

- elevii să fie în permanenţă provocaţi la exerciţii de gândire şi să fie puşi în situaţia de a descoperi singuri 

noile cunoştinţe pe baza achiziţiilor anterioare, în concluzie, construirea unor strategii didactice axate pe 

învăţarea logică şi nu pe memorarea mecanică; 

- activităţi de recuperare individuală sau de grup, atât în timpul orelor de curs, cât şi în afara acestora;  

- activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară; 

- motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice 

complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea 

unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – sancţiuni pozitive; 

- optimizarea relaţiei părinţi-cadre didactice, prin implicarea familiilor elevilor în procesul de învăţare prin 

informare mai eficientă a acestora cu privire la regresul elevilor, efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru, 

participarea activă a elevilor la oră;  

-  colaborarea strânsă dintre părinţi, consiliul profesoral al clasei şi profesorii diriginţi. Ca urmare, în cadrul 

şedinţelor de catedră şi al şedinţelor cu părinţii se va analiza periodic situaţia la învăţătură, disciplină şi 

frecvenţă a elevilor de clasa a VIII-a, pentru obţinerea unor rezultate mai bune la Evaluarea Naţională. 

           Pe data de 11 iunie 2018 elevii de clasa a VIII-a au susţinut Proba de limba şi literatura română 

pentru Evaluarea Naţională, doamnele profesoare de limba şi literatura română, Vancica Alina şi 

Dascălu Irina, participând în calitate de evaluatori la Centrul Zonal de Evaluare de la Colegiul 

„Ştefan Odobleja” Craiova. Evaluarea lucrărilor s-a făcut la nivel naţional, în alt judeţ, fiecare 

lucrare fiind evaluată de către cei doi profesori evaluatori. 

           Din cei 49 de elevi înscrişi la examenul de Evaluare Naţională, din clasa a VIII-a A au fost 

prezenţi toţi cei 28 de elevi, iar din clasa a VIII-a B au fost prezenţi 21 de elevi, un singur elev 

înscriindu-se la profesională: Gulie Marian. La clasa a VIII-a A s-au obţinut următoarele rezultate: 8 

note între 9-9,99; 10 note între 8-8,99; 4 note între 7-7,99; 4 note între 6-6,99; o notă între 5-5,99; 1 notă 

între 4-4,99. Astfel, din cei 28 de elevi evaluaţi au promovat numai 27 elevi, 1 elev obţinând notă sub 5 

(Trandafir Abril: 4,70). Media la evaluare pe clasă a fost 8,11, iar procentul de promovabilitate fiind de 

96,42 %. La clasa a VIII-a B s-au obţinut următoarele rezultate: 2 note de 10; 4 note între 9-9,99;  4 note 

între 8-8,99; 4 note între 7-7,99; 2 note între 6-6,99 şi 5 note între 5-5,99. Astfel, din cei 21 de elevi înscrişi, 

au fost evaluaţi 21 şi au promovat toţi cei 21 de elevi. Media la evaluare pe clasă a fost 7,67, iar 

procentul de promovabilitate fiind de 100%. Media pe şcoală la evaluare a fost 7,92 şi procentul de 

promovabilitate de 97,95%.  După rezolvarea contestaţiilor, media a rămas aceeaşi, obţinându-se 

următoarele rezultate:  

Nr.  

crt. 

Numele şi prenumele elevului Nota 

iniţială 

Nota la contestaţie Nota finală 

1. Buda Eusebiu Mihai – cls. aVIII-a B 7,30 7,30 7,30 

2. Stamatie Mihnea Ştefan – cls. aVIII-a B 9,50 9,50 9,50 

3. Tudora Claudiu Florin – cls. aVIII-a B 8,45 8,40 8,40 

4. Ţaga Maria Alessia – cls. aVIII-a B 8,85 8,90 8,90 

 

Clasa Total 

elevi 

înscri

şi 

Nr. 

elevi 

eval

uaţi 

Note 

între 

1-

1,99 

Note 

între 

2-

2,99 

Note 

între 

3-

3,99 

Note 

între 

4-

4,99 

Note 

între 

5-

5,99 

Note 

între 

6-

6,99 

Note

Între 

7-

7,99 

Note 

între 

8-

8,99 

Note 

între 

9-

9,99 

Note 

de 

10 

Total 

elevi 

note 
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vare 

Pro-
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promo

vare 

Numele 
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rului 

clasei 
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aVIII-a A   28   28    -    -    -    1    1    4    4   10    8    -   27 96,42 

% 

Dascălu 

Irina  

aVIII-a B   22   21    -    -    -    -    5    2    4    4    4    2   21 100 

% 

Vancica 

Alina 

 Total   50   49    -    -    -    1    6    6    8   14   12    2   48 97,95

% 

 

 

          Pe data de 23 mai 2018, elevii din clasele a VI-a A, B şi C au susţinut proba scrisă de limbă şi 

comunicare a Evaluării Naţionale (limba română- limba engleză).  

          Din cei 67 de elevi înscrişi au fost prezenţi 60 elevii: clasa a VI-a A: 26 elevi, clasa a VI-a B: 25 elevi, 

clasa a VI-a C: 9 elevi, din clasa a VI-a C 7 elevi fiind absenţi: Badea Alexandru, Badea Suraj, Băloi 

Antonio Banderas, Dincă Florina, Gulie Andreea, Puşcaşu Adelina şi Stănescu Daniel Constantin. Având în 

vedere nivelul mediu de dificultate al testelor, rezultatele obţinute au fost bune, dovedind faptul că 

majoritatea elevilor posedă cunoştinţele prevăzute de programa şcolară, privind capacitatea de înţelegere a 

mesajului scris din textul literar şi nonliterar, fiind capabili să le aplice în context interdisciplinar: limba 

română - limba engleză. 

          Elevilor clasei a VI-a, nu li se vor acorda note sau calificative, iar rezultatele obţinute nu se 

înregistrează în catalogul clasei. Acestea sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea 

planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune, precum şi pentru informarea 

părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. 

         În urma corectării lucrărilor scrise realizată în perechi de către domnii profesori de limba română şi 

engleză (Vancica – Popescu; Dascălu – Guşatu), a fost întocmit raportul la nivelul comisiei şi rezultatele au 

fost analizate în şedinţele comisiei metodice. Majoritatea elevilor identifică corect sinonimele unor cuvinte, 

ideile principale dintr-un text dat, cuvinte din acelaşi câmp lexical; alcătuiesc propoziţii corecte din punct de 

vedere gramatical; identifică asemănări şi deosebiri între textele date, diferenţiind elementele de ansamblu 

de cele de detaliu; selectează răspunsul corect din exerciţiile cu răspuns de tipul A/F, justificând alegerea cu 

secvenţe din text; realizează un chestionar pe baza textului dat; îşi exprimă corect opinia despre mesajul 

textului – suport; utilizează un lexic diversificat, dovedind, o exprimare corectă, nuanţată şi un vocabular 

adecvat. Există şi elevi care dovedesc capacitate redusă de folosire în scop propriu a informaţiilor din text, 

lipsă de atenţie şi de concentrare în receptarea mesajului scris şi în redactarea răspunsurilor. 

 

Nr.  

crt. 

Nr. 

 item 

 test 

    Cu punctaj total       Cu punctaj parţial       Cu punctaj zero  

VIA  VIB VIC Total VIA  VIB VIC Total VIA VIB VIC Total 

1.  1 19 13 1 33 7 10 7 24 0 2 1 3 

2. 2 22 25 6 53 4 0 3 7 0 0 0 0 

3.  19 19 1 39 7 6 6 19 0 0 2 2 

4. 3 13 18 2 34 13 6 5 24 0 1 2 2 

5. 4 24 21 3 48 2 2 5 9 0 2 1 3 

6.  18 18 2 38 8 6 7 21 0 1 0 1 

7.  12 13 1 26 13 6 1 20 1 6 7 14 

8.  15 13 2 30 9 10 0 19 2 2 7 11 

9. 5 16 24 3 43 9 1 3 13 1 0 3 4 

10. 6 16 16 6 38 5 5 0 10 5 4 3 12 

11. 7 23 23 5 51 2 2 1 5 1 0 3 4 

12. 8 14 13 2 29 7 7 1 15 5 5 6 16 

13. 9 17   23 3 46 8 2 5 14 1 0 1 0 

14. 10 24 24 7 55 1 1 1 3 1 0 1 2 

 

         În urma analizării rezultatelor obţinute în cadrul comisiei metodice, s-a hotărât necesitatea adoptării 

unui plan de măsuri ameliorative pentru îmbunătăţirea rezultatelor din anul şcolar viitor:  

- diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor; 

- parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen; 
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- elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul prezintă lacune; 

- aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri; 

- organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în funcţie de 

posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al elevilor; 

- ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 

- stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară de la disciplina limba română; 

- desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită; 

- pentru menţinerea ritmului de lucruşsi a dezvoltării deprinderilor formate se vor aplica teste după structura 

celor de la Evaluarea Naţională;  

- activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire suplimentară; 

- motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice 

complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea 

unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – sancţiuni pozitive; 

- implicarea familiilor elevilor în procesul de învăţare prin informare mai eficientă a acestora cu privire la 

regresul elevilor, efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru, participarea activă a elevilor la oră. 

          Pe tot parcursul anului şcolar a fost realizată îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin: urmărirea 

frecvenţei şi analiza datelor statistice; consilierea elevilor problemă şi a părinţilor acestora; funcţionarea 

consiliului clasei, pentru o mai bună cunoaştere a elevilor pentru evitarea eşecului şi abandonului şcolar. S-a 

îmbunătăţit disciplina prin: buna funcţionare a sistemului video de supraveghere, a serviciului pe şcoală; 

asigurarea pazei şi securităţii şcolii; discutarea /sancţionarea elevilor indisciplinaţi în cadru organizat. De 

asemenea, s-a avut în vedere prevenirea şi rezolvarea conflictelor prin: cunoaşterea elevilor şi profesorilor 

şcolii prin: discuţii cu elevii, individual sau în grup, pentru cunoaşterea personalităţii lor, a aspiraţiilor; 

elaborarea/ aplicarea/ interpretarea de chestionare privind funcţionarea şcolii, adresate elevilor şi 

profesorilor; delegarea de sarcini în concordanţă cu capacităţile individuale; rezolvarea conflictelor elev-

elev, profesor-profesor, profesor-părinţi prin: cunoaşterea cauzelor conflictului (discuţii, chestionare); 

eliminarea cauzelor; găsirea de soluţii alternative; negocierea conflictelor având ca scop “câştig-câştig” şi 

acceptarea soluţiei de ambele părţi; monitorizarea în timp a conflictelor şi intervenţia în caz de recidivă.  

           S-a urmărit permanent educarea elevilor pentru viaţă prin combaterea infracţionalităţii juvenile şi 

lupta împotriva alcoolului, tutunului, drogurilor şi SIDA prin: întâlniri cu avocaţi şi cadre ale poliţiei pentru 

combaterea infracţionalităţii şi respectarea legilor; întâlniri cu reprezentanţi ai ONG-urilor; studii de caz, 

vizionări de filme. S-a realizat pregătirea elevilor pentru a face faţă cataclismelor naturale prin includerea în 

orele de dirigenţie a unor teme de protecţie civilă. Aspecte precum paza şi lupta împotriva incendiilor au fost 

abordate prin: teme dezbătute la dirigenţie şi prin verificarea echipamentelor pentru stingerea incendiilor. 

           Au fost elaborate proiectele educaţionale extracurriculare în concordanţă cu planul managerial al 

coordonatorului de proiecte educaţionale şcolare şi extraşcolare cât şi cu planurile  manageriale ale 

directorilor. De asemenea, au fost elaborate planul de activităţi extracurriculare al clasei precum şi 

documentele manageriale privind parteneriatul cu părinţii (Comitetul de părinţi al clasei, Consiliul 

consultativ al părinţilor). S-a realizat proiectarea întâlnirilor cu părinţii, tematicile fiecărei şedinţe sau 

fiecărui lectorat, precum şi procesele-verbale ale acestor întâlniri, la care părinţii au participat în proporţie de 

75 % de fiecare dată.  

          În planificarea activităţilor extraşcolare şi parteneriate de la clasă s-a ţinut cont de nevoile şi 

interesele copiilor, de activităţile realizate la nivelul unităţii şcolare, la nivel local şi naţional. Prin 

sărbătorirea unor zile festive (Hallowen, Ziua Limbilor europene, 1 Decembrie, Crăciun, 15 ianuarie, 24 

Ianuarie, 8 Martie, Paşti, 1 iunie, 5 iunie-Ziua învăţătorului) s-a urmărit dezvoltarea culturii organizaţionale, 

prin dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la cultura, tradiţia şi valorile şcolii. Astfel, la nivelul claselor 

gimnaziale, au fost organizate de către doamnele profesoare Vancica Alina, Dascălu Irina, Popescu Lidia, 

Guşatu Carmen, Rusu Alina şi Liana Radu programe artistice dedicate Hallowenului 30 noiembrie 2017), 

Zilei limbilor Europene (26 septembrie 2017), Zilei Naţionale, Sfintelor Sărbători ale Crăciunului, Zilelor 

Şcolii şi Unirii Principatelor Române, Zilei de 8 Martie, sărbătorilor pascale, Zilei Copilului, Banchetului de 

absolvire al elevilor de clasa a VIII-a. 
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IV. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

             În proiectarea didactică a existat o deplină concordanţă între competenţele specifice ce trebuiau 

formate - obiectivele operaţionale - conţinuturi - activităţi de învăţare - metode didactice -mijloace didactice. 

În cadrul orelor de limba şi literatura română au fost utilizate metode active (care presupun activitatea 

independentă, individuală sau în grupuri mici) în mai mult de jumătate din activităţile de învăţare. A fost 

alocat mai mult de jumătate din timpul aferent fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă, 

individuală sau de grup a elevilor; au fost realizate activităţi de învăţare autoconduse de către elevi (aplicaţii, 

proiecte individuale / de grup) în proporţie de cel puţin 20% din totalul activităţilor desfăşurate. 

           Doamna profesoară Vancica Alina, Popescu Lidia, Guşatu Carmen şi Rusu Alina şi Dascălu Irina au 

întocmit şi planificările programelor de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă, precum şi 

planificările programelor de recuperare a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare. Au desfăşurat aceste 

programe având drept obiectiv recuperarea gradată a materiei, fără a perturba activităţile la nivelul clasei, 

evitând totodată suprasolicitarea elevilor. Doamnele profesoare de limba engleză, Popescu Lidia şi Guşatu 

Carmen s-au implicat în pregătirea suplimentară a elevilor participanţi laolimpiade şi concursurile şcolare, 

precum şi în vederea susţinerii Evaluării Naţionale la clasele a VI-a, proba de limbă şi comunicare din acest 

an şcolar (23 mai 2018) şi la clasele a VIII-a (11 iunie 2018). 

            În procesul de predare-învăţare-evaluare şi-au adaptat limbajul la mediul de provenienţă precum şi la 

nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor, iar numărul de concepte noi explicate acestora nu a fost mai mare 

de 3 pentru fiecare oră de curs. 

            Au fost utilizate manualele şcolare aprobate de MEN, precum şi auxiliarele curriculare aprobate de 

MEN în lunile ianuarie-februarie;  a fost asigurat accesul tuturor elevilor la resursele şcolii (bibliotecă, 

laboratorul de informatică, sala multimedia-3.1.), au fost procurate şi utilizate auxiliare curriculare adaptate 

caracteristicilor individuale, de grup, comunitare. Pentru aceasta profesorii au colaborat cu editurile pentru 

popularizarea şi difuzarea materialelor auxiliare şi a cărţii şcolare: beletristică, dicţionare, auxiliare, culegeri 

de exerciţii gramaticale, comentarii literare şi teste pentru Olimpiadă şi Evaluarea Naţională. Permanent, 

membrii comisiei metodice au fost preocupaţi de realizarea de mijloace de învăţământ auxiliare şi de 

materiale didactice (fişe de lucru, tabele sintetice, variante de teste, subiecte pentru lucrările semestriale, 

pentru Evaluarea Naţională clasele a VI-a şi a VIII-a, pentru Olimpiada de limbă, literatură română şi 

comunicare - clasele V-VI şi clasele VII-VIII, pentru Olimpiada de limba engleză). 

 Au fost utilizate achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. Au fost revizuite planificările 

calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare pe baza rezultatelor obţinute de elevi la testările de la 

nivelul clasei, al şcolii, la nivel naţional. Profesorii de limba română, de limba eggleză şi de limba franceză 

au furnizat feed-back elevilor după fiecare unitate de învăţare, informând părinţii ori de câte ori a fost 

necesar despre progresul sau regresul înregistrat de elevi cel puţin o dată la trei luni. 

             În timpul activităţii şcolare toţi şi-au realizat obiectivele propuse şi s-au adaptat la situaţiile 

particulare apărute în timpul acesteia, astfel încât atingerea obiectivelor nu a fost afectată. S-au prezentat la 

timp la toate activităţile planificate, conform orarului proiectat.  

   Membrii comisiei metodice au asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate prin formarea 

competenţelor de bază şi a capacităţii de învăţare pe tot parcursul vieţii, implicând elevii în proiecte 

individuale şi de grup, unde şi-au aplicat cunoştinţele însuşite. Au fost propuse teme pentru acasă care au 

reprezentat aplicaţii practice, activităţi de investigare sau de cercetare, individuală sau în grup (portofolii, 

proiecte, lecturi suplimentare). 

 Au fost respectate indicaţiile metodice din documentele curriculare şi au fost  adaptate conţinuturile 

unităţilor de învăţare şi ale aplicaţiilor practice la mediul de provenienţă al elevilor şi la specificul 

comunitar. De asemenea, au fost respectate toate prevederile legale privind drepturile  copilului şi drepturile 

omului şi a fost acordat respect egal tuturor elevilor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de 

învăţare şi rezultatele obţinute. 

           Ţinând cont de egalitatea de şanse, a fost aplicată învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse care 

să sprijine procesul de învăţare al elevilor cu rezultate mai slabe (au fost realizate programe de remediere). 

Profesorii au monitorizat permanent activitatea suplimentară pentru performanţă, remedială/recuperare 

pentru elevii cu nevoi speciale. A fost asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei, toţi elevii 

beneficiind de atenţie şi primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor s-a realizat printr-o evaluare 
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formativă, continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoştinţă despre situaţia 

şcolară a copiilor.  

          A fost urmărit permanent feed-back-ul tuturor activităţilor întreprinse, acesta fiind oglindit în 

rezultatele elevilor, la sfârşitul anului şcolar. De asemenea, un feed-back a fost primit şi prin participarea la 

concursurile şcolare naţionale şi locale, unde elevii au obţinut rezultate bune. Evaluarea nivelului de 

pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de evaluare (probe orale, probe scrise, probe 

practice), cât şi prin metode alternative de evaluare (observarea sistematică a comportamentului elevului, 

portofolii, autoevaluare). De asemenea, s-au utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la 

începutul semestrului, pentru a vedea ce ştiu elevii la început de an şcolar, evaluarea formativă-pentru a 

descoperi unde întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă 

- la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a însuşit din materie. 

           A fost realizată evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale 

în vigoare, planificând activităţile de evaluare (iniţiale, curente, finale) conform reglementărilor legale şi 

conform deciziilor de la nivelul catedrei; am realizat activităţi de evaluare pe baza standardelor naţionale în 

vigoare, utilizând cu precădere stimulentele pozitive (lauda, încurajarea). A fost utilizat eficient materialul 

didactic şi mijloacele audiovizuale. S-a realizat notarea ritmică a elevilor, evaluându-se nivelul de pregătire 

al acestora, stabilindu-se tipul de evaluare, fixându-se şi utilizându-se toate instrumentele şi metodele puse la 

dispoziţie de regulamentul şcolar. Profesorii au asigurat transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare 

prin intermediul fişelor de evaluare îndosariate în portofoliul personal al elevului. De asemenea, notarea s-a 

făcut cu ritmicitate şi a fost adusă permanent la cunoştinţă părinţilor nu numai prin intermediul carnetului de 

elev ci şi în şedinţele cu părinţii. 

            S-au aplicat testări iniţiale, sumative şi cumulative pe parcursul întreguluian şcolar, precum şi lucrări 

semestriale elaborate după modelul probei de limba română de la Simularea Evaluării Naţionale, apreciind şi 

valorificând rezultatele evaluării. 

           Astfel, la nivelul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Craiova, s-au aplicat evaluări iniţiale la 

disciplinele menţionate în foaia de parcurs ca şi în anul şcolar trecut. În primele săptămâni ale anului şcolar 

2017-2018, până pe data de 29 septembrie, la nivelul catedrei au fost realizate planurile de recapitulare a 

materiei din anii anteriori şi s-a validat câte un test de evaluare iniţială la disciplina limba şi literatura 

română, cu o structură unitară, pornind de la modelul elaborat la nivel naţional de CNEE şi adaptat în funcţie 

de condiţiile locale. De asemenea, în vederea susţinerii Simulării Evaluării Naţionale la clasa a VIII-a din 5 

martie 2018, pe baza analizei rezultatelor obţinute la clasă, s-au luat măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor 

elevilor şi s-a desfăşurat simularea pe şcoală din 30 ianuarie. În proiectarea didactică există fişele de progres 

şcolar/a secvenţelor de motivare a rezultatelor evaluării. 

         Pe tot parcursul anului şcolar s-a avut în vedere pregătirea Evaluărilor Naţionale pentru elevii clasei a 

VIII-a şi a VI-a prin: informarea elevilor şi cadrelor didactice cu privire la Ordinele M.E.N. privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2018-2019 şi privind 

organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018; 

cunoaşterea metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (calendar de desfăşurare, 

programa pentru limba şi literatura română care a fost modificată în luna noiembrie, structura subiectului) şi 

a Simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a; parcurgerea materiei şi recapitularea 

cunoştinţelor din anii precedenţi; testări concepute după modelul Evaluărilor Naţionale la limba şi literatura 

română, analiza şi luarea de măsuri corespunzătoare; monitorizarea consultaţiilor pentru Evaluările 

Naţionale conform graficelor stabilite la nivelul catedrei la începutul anului şcolar. 

        Membrii comisiei metodice au pregătit elevii capabili de performanţă întocmind programe de pregătire 

suplimentară după ce elevii au fost selectaţi în urma unor testări. Programele întocmite au ţinut cont de 

programul de şcoală al elevilor, de programele stabilite de Inspectoratul Şcolar Dolj pentru olimpiadele şi 

concursurile şcolare.  

V. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

          În anul şcolar 2017-2018 toţi membrii comisiei au avut drept obiectiv dezvoltarea parteneriatelor 

încheiate între Şcoala gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova şi diferite instituţii de învăţământ şi cultură din 

judeţ şi din ţară.  

          Membrii Comisiei de Limbă şi Comunicare au colaborat foarte strâns în parteneriat cu părinţii 

elevilor, pe care i-au atras în activităţile şcolare şi extraşcolare. Dovadă, participarea unor părinţi la 

activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatelor educaţionale încheiate şi în acest an şcolar cu: Filiala de 
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Cruce Roşie Dolj, cu Opera Română Craiova, cu Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri”, cu Biblioteca 

Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, cu Muzeul Olteniei, cu Teatrul Naţional “Marin Sorescu”, precum 

şi cu alte unităţi de învăţământ. Organizând şi participând la diferite proiecte educaţionale, uneori în 

colaborare cu părinţii, familiile elevilor, prietenii acestora, a fost făcută cunoscută munca noastră, a 

dascălilor din această unitate, cu dorinţa ca tot mai mulţi elevi să se îndrepte spre această unitate, cu o 

activitate şcolară şi extraşcolară intensă.  

        În anul şcolar 2017-2018 s-au iniţiat şi desfăşurat următoarele parteneriate educaţionale:  

a) „În lumea minunată a cărţilor” încheiat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” – profesor 

Alina Vancica şi Dascălu Irina;  

b) „Sănătatea este lucrul cel mai de preţ” încheiat cu Societatea Naţională de Cruce Roşie, filiala Dolj – 

profesori Alina Vancica şi Guşatu Carmen;  

c) „Arta de a fi spectator” încheiat cu Teatrul pentru copii şi tineret „Colibri” - profesor Alina Vancica; 

d) „Pe aripile muzicii” încheiat cu Opera Română Craiova- profesor Alina Vancica; 

e). „Muzeul – punte între trecut, prezent şi viitor” încheiat cu Muzeul Olteniei Craiova - profesor Alina 

Vancica; 

f). “Lumea teatrului – teatrul lumii” încheiat cu Teatrul Naţional “Marin Sorescu” Craiova - profesori Alina 

Vancica, Guşatu Carmen şi Popescu Lidia. 

g). “Biblioteca din rucsac” încheiat cu Liceul Tehnologic „Al. Macedonski” Melineşti şi cu Şcoala 

Gimnazială Coşoveni, Dolj - profesori Alina Vancica şi Dascălu Irina;  

h). ,,Cum ne protejăm în situaţii de urgenţă?” încheiat cu ISU Dolj – profesor Alina Rusu. 

           Astfel, în cadrul acestor parteneriate, domnii profesori diriginţi au realizat împreună cu elevii claselor 

coordonate o serie de activităţi educative. Astfel, în cadrul parteneriatului încheiat cu filiala de Cruce Roşie 

Dolj,  pe semestrul I, doamnele profesoare au realizat împreună cu elevii o serie de activităţi educative: au 

participat alături de elevi la donare de fonduri prin distribuirea de calendare Crucea Roşie (1 leu calendarul); 

donaţii de fructe şi legume proaspete către copiii cu cerinţe educative speciale de la Şcoala Specială „Sf. 

Mina” Craiova, activitate cuprinsă, de asemenea, în calenadarul SNAC, „Săptămâna fructelor şi legumelor 

donate” – 14-18 noiembrie 2017; donaţie de bani destinaţi unei operaţii în Franţa pentru vindecarea de 

cancer osos a fostei eleve a şcolii Naidin Irina, în prezent elevă în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Elena 

Cuza”; donaţii (pachete cu rechizite şi dulciuri) în cadrul Proiectului „Bucuria de a dărui”, pe 26 ianuarie 

2018, proiect cuprins în calendarul activităţilor SNAC, pachetele fiind achiziţionate din cei 1600 lei donaţi 

de elevii şcolii noastre şi destinate ajutorării copiilor din medii defavorizate care activează la Centrul de zi 

Crucea Roşie; “Atenţie la gripă!”– informare în mediul şcolar şi implicare în prevenirea infectării cu virusul 

gripal (întâlnire cu medicul şcolar, distribuire de pliante, dezbatere privind prevenţia şi tratamentul gripei). 

Au iniţiat şi organizat activităţi specifice (prezentare PP, citate celebre despre educaţie, opere literare 

dedicate dascălilor, dezbatere: „Ion Creangă-dascăl şi scriitor”) de Ziua educaţiei (5 octombrie 2017),Ziua 

Limbilor Europene,  activitatea „Happy Hallowen”, desfăşurată în data de 30 octombrie 2017 (concurs de 

dans, de creaţie literară, de costume şi de dovleci sculptaţi). Elevii clasei a VI-a B au fost implicaţi şi în 

Proiectul Internaţional „Săptămâna Educaţiei în lumea computerelor”, în cadrul căruia, împreună cu 

doamna profesor de informatică Beer Maria, au învăţat bazele programării, au creat programe pe calculator, 

fiind răsplătiţi cu diplome şi certificate de competenţă. Cu ocazia sărbătorilor Crăciunului, în cadrul 

proiectului „Iubeşte mereu dăruind”, au organizat serbarea de Crăciun la nivelul claselor gimnaziale: 

împodobirea bradului, schimb de cadouri-surpriză între elevi, concurs de colinde, precum şi serbarea de 

Crăciun pe şcoală (Dascălu şi Guşatu). În data de 23 ianuarie 2018, doamnele profesoare Vancica şi Rusu au 

iniţiat şi desfăşurat împreună cu elevii clasei a VI-a B, Proiectul de activitate extracurriculară „24 ianuarie 

- Scriitorii români şi Unirea Principatelor”, în cadrul căruia au avut loc o serie de activităţi dedicate Micii 

Uniri: prezentări PP, medalion literar-muzical, concurs de catrene pe tema Unirii. 

              În cadrul parteneriatelor încheiate de şcoala noastră cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” şi cu 

Teatrul „Colibri”, doamnele profesoare de limba română, engleză şi franceză au iniţiat vizionări de 

spectacole de teatru: spectacolul „Două loturi” de Ion Luca Caragiale, pe 13 februarie 2018 în sala de 

spectacole „Ion D. Sîrbu“ a Teatrului Naţional şi spectacolul „Proful de religie”de Mihaela Michailov şi în 

regia lui Bobi Pricop, la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova – 2 martie 2018; în cadrul manifestărilor 

organizate de Zilele municipiului Craiova (1 – 9 iunie 2018) am vizionat spectacolul „Gaiţele”, de 

Alexandru Kiriţescu, în regia lui Alexandru Boureanu, susţinut de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” pe 1 

iunie 2018, cu intrarea liberă. Am vizionat şi la Teatrul pentru copii şi tineret „Colibri” spectacolele 
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„Călătorie în jurul lumii”, pe 24 martie 2018 şi spectacolul „Poveste despre Hansel şi Grettel” după fraţii 

Grimm, pe 21 aprilie 2018.   

             În cadrul parteneriatelor educaţionale încheiate cu instituţiile de cultură craiovene, doamna Vancica 

a iniţiat vizionare de spectacol de teatru „Exploziv” la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova – 6 

decembrie 2017; activitatea „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”, activitate organizată la Biblioteca 

Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” pe data de 16 noiembrie 2017, care a constat în vizitarea bibliotecii 

şi a Casei Memoriale „Elena Farago”, precum şi vizitarea expoziţiei de carte „Mihai Eminescu – 169 de ani 

de la naştere”, dedicată lui Mihai Eminescu de către Biblioteca Judeţeană „Aman” – 15 ianuarie 2018. 

Doamnele profesoare Dascălu, Vancica şi Rusu au organizat activităţile desfăşurate în cadrul « Zilelor Mihai 

Eminescu » - pe 18 ianuarie 2018 (activitatea „Gândind la Eminescu”, organizată de şcoala noastră în 

parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” şi cu alte unităţi şcolare: Şcolile 

Gimnaziale „Elena Farago”, Gh. Ţiţeica”, „Nicolae Romanescu”, „Nicolae Bălcescu”, „Sf. Gheorghe”, 

„Terra Veda”, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, C.N. Elena Cuza”), constând în organizarea unui 

concurs de recitări şi de interpretare muzicală, precum şi a unei expoziţii-concurs de lucrări plastice; De 

asemenea, doamnele profesoare de limba română Vancica şi Dascălu au organizat şi desfăşurat Concursul 

Interjudeţean „Mihai Eminescu – magician al cuvântului”). Toate aceste activităţi dovedesc utilizarea 

potenţialului local pentru creşterea activităţii extracurriculare şi comunitare, crescând numeric şi procentual 

participarea elevilor, părinţilor şi a altor membri ai comunităţii la activităţile extracurriculare.  

                         În baza parteneriatului educaţional “În lumea minunată a cărţilor” încheiat cu Biblioteca 

Judeţeană doamna Vancica a iniţiat o serie de activităţi: “Paşi spre cultură” - vizită la Biblioteca Judeţeană 

“Alexandru şi Aristia Aman”, vizită la Casa memorială „Elena Farago” şi, în cadrul secţiei audio-video a 

Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, vizionare de schiţe de Ion Luca Caragiale: “Societatea 

românescă în momente şi schiţe”. Doamna Vancica a participat împreună cu elevii clasei a VI-a B şi la 

activitatea desfăşurată în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană «Aman» în Şcoala Altfel, pe 21 martie 2018 – 

vizitarea expoziţiilor de postere „Craiova în Primul Război Mondial” şi „Periodice olteneşti în colecţiile 

Bibliotecii Judeţene Aman” din cadrul manifestărilor organizate de Zilele Olteniei, precum şi activitatea de 

pe 28 martie 2018 - vizitarea Casei memoriale „Elena Farago”. Tot în baza parteneriatului încheiat cu 

Biblioteca Judeţeană „Aman” doamna Vancica a participat împreună cu elevii clasei a VI-a B la activitatea 

„Pătura care citeşte” (lectură, recital de poezie şi de chitară şi voce), eveniment ajuns la a III-a ediţie şi 

desfăşurat pe pajiştea din faţa statuii Mihai Viteazul, pe 6 iunie 2018, în cadrul manifestărilor organizate de 

Zilele Craiovei. De asemenea, în cadrul parteneriatului desfăşurat cu Muzeul de Istorie al Olteniei, doamna 

Vancica a participat cu elevii clasei a VI-a B la activitatea desfăşurată în Şcoala Altfel:“Să ne cunoaştem 

trecutul istoric”- vizită la secţia de istorie a Muzeului Olteniei. De asemenea, a iniţiat cu elevii clasei a VI-a 

B vizitarea expoziţiilor permanente “Oltenia Preistorică” şi “Redescoperă Istoria” la Secţia de Istorie – 

Arheologie, care a vizat cunoaşterea obiceiurilor, credinţelor şi a societăţii dacice, precum şi la vizitarea 

expoziţiilor “Condiţiile fizico-geografice şi ecosistemele Olteniei” şi „Colecţia de minerale şi roci” 

la  Secţia de Ştiinţele Naturii, pe 19 mai 2018 (Noaptea Muzeelor). Doamnele profesoare Dascălu şi Vancica 

au coordonat la nivel de şcoală participarea elevilor noştri la Concursul Judeţean „Pe urmele poveştilor lui 

Creangă” din iunie 2018, în baza parteneriatului „Biblioteca din rucsac”, încheiat cu Liceul Tehnologic 

„Alexandru Macedonski” Melineşti, precum şi vizitarea de către elevi de la Melineşti a expoziţiei de desene 

organizată de şcoala noastră pe 1 Iunie „Copilăria - tărâmul şanselor egale”.  

            În cadrul Proiectului Internaţional „Erasmus+” doamnele profesoare Dascălu, Guşatu şi Vancica au 

pus în scenă cu elevii claselor a VI-a A şi B piesa de teatru „Aventura A.B.C”, care s-a jucat pe scena 

Colegiului Naţional „Elena Cuza” pe 7 iunie 2018. Împreună cu părinţii şi cu elevii au confecţionat 

costumele ecologice şi decorul piesei de teatru. Tot cu acest prilej, au participat alături de elevii şcolii la 

donare de fonduri destinate unei eleve orfane din şcoala noastră (preţul biletelor de intrare la spectacol şi alte 

sume donate de familiile elevilor implicaţi în proiect).  

             S-au promovat în cadrul activităţilor de la clasă sau în cele desfăşurate cu părinţii comportamente 

sănătoase, activităţi de combatere a discriminării şi a violenţei în şcoală, dar şi în afara ei. Împreună cu 

doamna profesor consilier Enache Cristina s-au desfăşurat activităţi educative pe tema violenţei (aplicarea 

unor fişe de lucru pe tematica violenţei şcolare, distribuirea unor fluturaşi şi pliante informative pe tema:  

„În faţa agresiunii suntem toţi copii” şi „Stil de viaţă sănătos”).  

            Au fost realizate activităţile extracurriculare pe baza documentelor proiective ale şcolii, planificându-

se activităţi extracurriculare cu implicarea elevilor, părinţilor şi a altor membri ai comunităţii. S-a asigurat 

participarea grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite 
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(olimpiadele şi concursurile şcolare menţionate), înregistrând şi rezultatele la activităţile extracurriculare 

realizate, inclusiv a impactului acestor activităţi asupra grupurilor ţintă. A fost utilizat potenţialul local 

pentru creşterea activităţii extracurriculare şi comunitare, crescând numeric şi procentual participarea 

elevilor, părinţilor şi a altor membri ai comunităţii la activităţile extracurriculare. 

            S-a urmărit permanent dezvoltarea parteneriatului cu părinţii prin: şedinţe lunare cu Biroul 

Consiliului Reprezentativ pentru informarea reciprocă şi luarea deciziilor; formarea unor echipe mixte 

profesori- diriginţi-părinţi pentru monitorizarea frecvenţei, disciplinei şi a conflictelor; contribuţia părinţilor 

la păstrarea, repararea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii. De asemenea, s-a avut în vedere 

dezvoltarea parteneriatului cu sindicatele prin informare bilaterală, prin participarea liderului de sindicat la 

şedinţele Consiliului de Administraţie, la evaluarea activităţii personalului didactic şi nedidactic, la 

prevenirea şi rezolvarea conflictelor. 

VI. CONCLUZII 

          Analizând activitatea depusă de Comisia de Limbă şi Comunicare pe parcursul anului şcolar 2017-

2018, reiese că responsabilităţile au fost îndeplinite în termenele şi în condiţiile cerute. Profesorii de limba 

română, cei de limba engleză şi cei de limba franceză au realizat o bună comunicare cu celelalte cadre 

didactice, cu elevii şi părinţii, cu directorii unităţii de învăţământ şi cu alte instituţii şi părţi interesate de la 

nivelul comunităţii, conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii şcolare. Au menţinut permanent 

legătura cu consiliile profesorale ale claselor şi cu părinţii elevilor prin participarea la şedinţele cu părinţii 

pentru informarea acestora privind situaţia la învăţătură şi disciplină, pentru consilierea părinţilor, pentru 

evitarea eşecului şi a abandonului şcolar. S-au implicat în dezvoltarea parteneriatului cu părinţii, cooptându-i 

în problemele şcolii şi în modernizarea bazei materiale. Au manifestat o atitudine de respect, prietenie şi 

colaborare faţă de personalul didactic, auxiliar şi de conducere. Au dovedit sociabilitate, conştiinciozitate, 

punctualitate, seriozitate, tact pedagogic, interes profesional şi echilibru emoţional. Relaţiile dintre cadrul 

didactic şi colegii din şcoală au avut la bază respectul reciproc şi deontologia profesională. Au fost 

completate documentele şcolare (cataloage, registre matricole, carnete de note, condici de prezenţă) conform 

prevederilor legale. Au fost respectate integral regulamentele interne şi procedurile stabilite la nivelul 

unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul calităţii). S-a respectat întocmai regulamentul de ordine 

interioară, normele de organizare şi funcţionare ale instituţiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor 

în cadrul şedinţelor sau orelor de  consiliere/săptămânale. 

          Profesorii de limba română, cei de limba engleză şi cei de limba franceză (Vancica Alina, Dascălu 

Irina, Popescu Lidia, Guşatu Carmen şi Rusu Alina) au colaborat şi au participat cu plăcere la toate 

activităţile şi acţiunile organizate şi desfăşurate în comun, la nivelul şcolii noastre. Au avut o comunicare 

bună şi eficientă cu echipa managerială a şcolii.  

         Profesorii din comisie au promovat în comunitate o imagine pozitivă a unităţii de învăţământ, oferta 

educaţională, precum şi progresul şi rezultatele bune obţinute de elevi. 

VII. PROPUNERI PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE 

           Pentru anul şcolar 2018-2019, ne propunem reducerea absenteismului manifestat de unii elevi şi 

îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale, la concursuri şi olimpiade şcolare. 

Pentru aceasta este necesară monitorizarea parcurgerii  programei, a ritmicităţii notării şi a prezenţei elevilor 

la orele de program suplimentar/ remedial; tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării - 

evaluării astfel încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor; adaptarea elevilor la cerinţele şi tipul 

de subiecte specifice Evaluării Naţionale. De asemenea, se impune asigurarea unei mai bune colaborări cu 

familiile elevilor şi conştientizarea elevilor privind necesitatea implicării în propria formare şi a părinţilor în 

calitatea lor de principal partener educaţional al şcolii.  

         Pentru obţinerea unor rezultate mai bune este importantă profesionalizarea cadrelor didactice prin 

participarea la cursuri de formare continuă în domeniul specialităţii. 

         Un alt obiectiv propus îl constituie implicarea în activităţi de strângere de fonduri materiale şi 

financiare necesare dezvoltării şi întreţinerii bazei materiale a şcolii, donaţii în vederea diminuării 

absenteismului şi a riscului de abandon. 

         Importantă este şi realizarea de parteneriate educaţionale cu comunitatea care să contribuie la 

îmbogăţirea experienţelor de învăţare a elevilor. 

VIII. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII ACTIVITĂŢII 

DIN ŞCOALĂ 
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Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, s-a realizat responsabilizarea membrilor comisiei metodice 

pentru asigurarea calităţii în educaţie, implicarea acestora în realizarea politicilor educaţionale din şcoală, 

prin conceperea şi implementarea unor programe de îmbunătăţire a calităţii. Astfel, la nivelul comisiei 

metodice s-a dovedit: 

- existenţa documentelor curriculare aprobate de MEN: programe şcolare, standarde de evaluare (A.a. – 

1.1.10 şi B.a. – 2.1.1.); 

- existenţa planificărilor calendaristice anuale/semestriale, a planificărilor pe unităţi de învăţare şi a 

proiectelor didactice (B.a. – 2.1.4, 2.2.4..) 

- semnarea fişelor de protecţia muncii în timpul desfăşurării orelor  (A.a. 2. – 2.4.1.); 

- liste manualelor şi auxiliarelor selectate din lista celor aprobate de MEN (B.a. – 2.2.2., 2.2.3.); 

- existenţa portofoliului personal (A.a – 4.1.3, B.a. – 2.2.6., 2.2.7.); 

- existenţa programelor de educaţie diferenţială, programelor de educaţie remedială şi a planului de 

intervenţie personalizat (B.a – 2.2.7.); 

- documente privind formarea profesională: diplome, certificate, atestate, adeverinţe – (B.b. 1.2..2.). 

 

                                                                                  Responsabilul Comisiei de Limbă şi Comunicare,  

                                                                                         profesor VANCICA ALINA OANA 
 

 

 

COMISIA”MATEMATICA, ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI TEHNOLOGII” 

 

Pe parcursul  anului şcolar 2017-2018, Comisia ”MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGII” şi-a 

desfăşurat activitatea după cum urmează: 

1. ACTIVITATEA  MANAGERIALĂ: 

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială: 

 În ceea ce priveşte managementul organizaţional am asigurat buna funcţionare a comisiei  prin: proiectarea 

şi monitorizarea eficientă a activităţii comisiei, semestrul I si semestrul al II-lea. 

Componenta organizationala  cuprinde: 

 Structura anului şcolar 2017/2018; 

 Tabel nominal cuprinzând resursele umane Comisia “Matematica stiinte si tehnologii”; 

 Tabel cuprinzând încadrarea membrilor comisiei  in anul scolar 2017/2018 

 Orarul membrilor catedrei in anul scolar 2017/2018 

La nivelul comisiei amîntocmit, programele manageriale pentru semestrele Isi II, planul de măsuri 

pentru asigurarea/optimizarea rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională la clasele a VI-a si a VIII-a, 

graficul activităţilor metodice pentru semestrele I si II, graficul interasistenţentelor şi alte documente 

necesare portofoliului comisiei.           

  În vederea proiectării activităţii didactice proprii, la începutul anului şcolar 2017-2018, în urma 

studierii aprofundate a curriculum-ului şcolar, toţi membrii comisiei şi-au proiectat activitatea desfăşurată în 

conformitate cu programeleşcolară în vigoare, căutând să coreleze conţinuturile de învăţare cu obiectivele 

generale, prevederile programelor şi ale programei Evaluării Naţionale pentru clasa a VIII-a şi numărul de 

ore aferent.  Membrii comisiei au fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare ale elevilor, 

pornind  de la testarea predictivă (initiala) a acestora, utilizând strategia de dezvoltare-proiectare curriculară 
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din unitatea şcolară, identificând pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare necesare (cunoştinţe, 

deprinderi, atitudini) asigurând corelări între obiectivele şi conţinuturile predate şi obiectivele şi 

conţinuturile corespunzătoare celorlalte discipline din aceeaşi arie curriculară (fizică şi biologie). 

 De fiecare dată au fost precizate obiectivele de evaluare urmărite  şi pentru a avea o imagine corectă a 

situaţiei fiecărui elev la momentul respectiv, rezultatele testelor au fost interpretate, stabilindu-se nivelul 

iniţial de plecare, fundamentul noilor achiziţii, nevoile de învăţare sau reînvăţare, stabilindu-se măsuri de 

remediere în acest sens.  

  Au respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare 

prin utilizarea planurilor de învăţământ şi a programelor aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, precum 

şi prin realizarea planificării calendaristice şi a proiectării unităţilor de învăţareconform legislaţiei în 

vigoare, dupa cum urmează: 

 

 O.M. 3590 din 05.04.2016 

 Planuri cadru de invatamant  clasele a V-a, O.M. 3590 din 05.04.2016 

 Planuri cadru de invatamant  clasele VI-VIII, aprobate prin OMEC nr 3638 din 11.04.2001 

 Programele şcolare pentru clasa a V-a, la obiectele Matematica, Biologie, Educatie Tehnologica,  

cuprinse în Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017,  

 Programa școlară pentru disciplina INFORMATICĂ ȘI TIC Clasa a V-a, cuprinsa în Anexa 2 a OMEN 

nr. 3393/28.02.2017,   

 Programă şcolară m a t e m a t i c ă clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a Aprobată prin ordin al 

ministrului nr. 5097/09.09.2009 

 Programă  şcolară biologie clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a, aprobată prin ordin al ministrului nr. 

5097/09.09.2009 

 Programă  şcolară chimie clasele a VII-a – a VIII-a Aprobate prin ordin al ministrului Nr. 

5097/09.09.2009 

 Programă  şcolară fizică clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a Aprobată prin ordin al ministrului nr. 

5097/09.09.2009 

 Programă  şcolară educaţie  tehnologică clasele a VI-a – a VIII-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 

5097/09.09.2009 

 Resurse  pentru elevi - clasa a V-a- Compendiu introductiv pentru gimnaziu
1
,  

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de responsabilul comisiei: 

La începutul anului scolar am repartizat responsabilităţile fiecărui membru al comisiei, organizând 

activitatea semestrial şi anual. În activitatea desfăşurată pe cele doua semestre, am identificat următoarele: 

Puncte tari: 

                                                 
1
Resursă de învățare pentru primele 8 săptămâni de școală, pusă gratuit la dispozitia tuturor elevilor de catre  

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației 
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- cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, cu experienţă profesională, inclusiv 

managerială;  

- cadrele didactice sunt calificate si au gradul didactic I; 

- există un număr de 3 metodişti (matematică şi fizică); 

- perfecţionarea  cadrelor didactice a fost continuăprin stagii de formare în specialitate, management şcolar, 

iniţiere în utilizarea calculatorului;  

- implicarea cadrelor  didactice în elaborarea programelor de optional, a documentelor comisiei metodice, 

alegerea in urma unei analize de nevoi a manualelor şi mijloacelor de învăţământ omologate de MEN; 

- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei educationale ; 

- buna colaborare a scolii cu toate compartimentele inspectoratului şcolar, cu alte unităţi şcolare şi  

Universitatea din Craiova; 

- iniţierea de  parteneriate educaţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivelnaţional şi 

internaţional; 

- existenţa sălilor specializate dotate cu mijloace didactice specifice  

Puncte slabe: 

- înregistrarea unor cazuri de absenteism şi de abandon şcolar la elevi  (copii de etnie rroma); 

 - insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

- circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicarea oficială; 

- lipsa de stabilitate a profesorilor detaşaţi/suplinitori specializarile fizica si chimie; 

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Toţi membrii comisiei  au întreţinut baza materială a şcolii, iar administratorul scolii cat si directorul unitatii 

au fost informati in scris asupra necesarului de material didactic din cabinete.  

 

2.1. Baza logistico-didactica la nivelul comisiei: 

 

Existenta 

Manuale: Matematica clasele a V-a; a VI-a; a VII-a; a VIII-a; Fizica   a VI-a; a VII-a; a VIII-a; Chimia; a 

VII-a; a VIII-a; Tehnologii clasele a V-a; a VI-a; a VII-a; a VIII-a; Biologie clasele a V-a; a VI-a; a VII-a; a 

VIII-a (autori/editura/an/anexe Dosar Comisie) 

Culegeri/Publicatii: Compendiu introductiv pentru gimnaziu, Mate 2000+, Editura Paralela 45, omologate 

MEN, Dumitru Savulescu, s.a. 

 “Probleme de matematica pentru clasa a V-a ”, Ed. Valeriu, Cristian Schneider si Delia Schneider, 2016 

Traian Cohal si Gheorghe Iurea, 2016“ Matematica, breviar teoretic” Ed. Niculescu, Petre Simion si  

Valentin Nicula, Bucuresti, 2016“Probleme pentru olimpiade si concursuri scolare”, Constantin Tamaian, 

Satu Mare 2014;Gazeta Matematica, seria B. 
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 Am elaborat Resurse educationale deschise, publicate în format electronic pe platforme educaţionale destinate 

elevilor pe site-ul scolii la adresa: http://www.sc37mihaieminescu.ro 

 Teste  pentru Evaluarea Nationala, testul1- testul 30autori prof. Beer Maria, prof. Mitran Raluca, prof. 

Nicolae Elena: 

 Constructii cu rigla si compasul, autori prof. Beer Maria, prof. Mitran Raluca, prof. Nicolae Elena: 

 
 Clasa  a VI-a 

 Constructia unui segment congruent cu un segment dat 

 Constructia unui unghi congruent cu un unghi dat 

 Constructia bisectoarei unui unghi propriu 

 Constructia perpendicularei dintr-un punct exterior unei drepte pe dreapta 

 Constructia perpendicularei  intr-un punct situat pe o dreapta 

 Constructia mediatoarei unui segment 

 Constructia ortocentrului unui triunghi 

 Constructia triunghi LLL 

 Constructia triunghi LUL 

 Constructia triunghi ULU 

 Constructia unei paralele la o dreapta data 

 Constructia medianei 

 Constructia unui unghi cu masura de 30 

 Constructia unui unghi cu masura de 45 

 Constructia unui unghi cu masura de 60 

 Constructia unui unghi cu masura de 90 

 Clasa a VII-a  

 Impartirea unui segment in parti proportionale 

 Centrul Cercului 

 Constructia tangentei dintr-un punct exterior cercului 

 Constructia tangentei la cerc intr-un punct de pe cerc 

http://www.sc37mihaieminescu.ro/
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 Constructia triunghiului echilateral 

 Constructia hexagonului regulat cand cunoastem latura 

 

 Am elaborat Resurse educationale deschise, publicate in format electronic pe youtube.com, Canal 

Constructii cu rigla si compasulsursa: 

https://www.youtube.com/channel/UCQ3DF0byodhFsYU0J73Zk7Q?view_as=subscriber 

 

 
 

Analiza vizualizarilor canalului Constructii cu rigla si compasul de la data creării: 

27 mai 2018 

•  Videoclipuri: 23 (Ultimele 28 de zile (6 iun. 2018 – 3 iul. 2018) 

https://www.youtube.com/channel/UCQ3DF0byodhFsYU0J73Zk7Q?view_as=subscriber
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Din datele analitice prezentate mai sus prin cele doua Print Screen-uri, se observa ca videoclipurile 

prezentate au fost vizualizate si in Romania si in Anglia (!). 
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 Deasemenea se observa accesarea de un numar de ori mai mare a constructiei tangentei la cerc, 

respectiv a hexagonului regulat (accesare la clasa la capitolul curent la data crearii canalului), fata de alte 

constructii cu rigla si compasul. 

Nevoi 

- Softuri educationale disciplinele matematica, fizica, chimie biologie 

- Table scolare clasice si inteligente 

- Instrumente de geometrie pentru tabla 

 

3. RESURSE  UMANE 

3.1. Personal didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic  specializat titulari/detaşaţi  cu gradul didactic I. 

 Am contribuit la  cunoaşterea şi integrarea cadrelor nou venite în colectivul scolii, la profesionalizarea 

cadrelor didactice prin cunoaşterea nevoii de formare, perfecţionare a personalului, elaborarea programului 

de formare- inspecţii de grad, examene, participarea la perfecţionări la nivelul comisiei, asistenţe la ore, 

interasistenţe, dezbateri, consilii profesorale cu temă, stagii de formare continuă organizate de C.C.D., 

organizarea şi participarea la cercuri pedagogice desfăşurate pe discipline de studiu. 

3.1.1.1. Activitatea de formare/perfecţionare a membrilor comisiei: 

           În ceea ce priveşte valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin 

participarea la programe de formare continuă/perfecţionare activitatea de perfecţionare şi formare continuă, 

toţi membrii comisiei  au participat la  au participat la cercurile pedagogice desfăşurate la fiecare disciplina 

conform planificării I.S.J. Dolj şi comunicate la consfătuirile profesorilor din luna septembrie.  

Toţi membrii comisiei au participat la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de comisie, şcoală, 

localitate, prevăzute de legislaţia în vigoare. Permanent, ca responsabil al  comisiei am urmărit 

profesionalizarea cadrelor didactice prin activităţi de perfecţionare desfăşurate la nivelul comisiei: asistenţe 

şi interasistenţe la ore, dezbateri,  consilii profesorale cu temă, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 

comisiei. 

În ceea ce priveşte activitatea comisiei metodice, am proiectat şi condus activităţile metodice, 

informându-i permanent pe colegii de comisie  despre programa/modificările acesteia  pentru Evaluarea 

Naţională, pentru olimpiade si alte concursuri şcolare. Am afisat la avizierul scolii graficul activitatilor 

metodice aprobate in sedinta comisiei si avizate  de directorul unitatii. 

            Pe  parcursul  celor doua semestre s-au desfăşurat în cadrul comisiei activităţile planificate la 

începutul anului scolar. 

           La nivel judeţean, naţional şi internaţional membri comisiei au participat la următoarele  
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SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, MESE ROTUNDE, CERCURI METODICE 

ALE PROFESORILOR: 

NR. 

CR

T. 

NUME SI 

PRENUME 

PROFESOR  

Activitati stiintifice, metodice si culturale la nivel 

judetean/ interjudetean/national
2
 

PERIOADA 

1.  

NICOLAE 

ELENA 

Simpozion Naţional „Violenţa, o realitate a zilelor noastre” 

25 noiembrie 2017 organizat la Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

Masa rotundă interjudeţeană „Învăţ în clasă şi dincolo de 

hotarele ei” – 26 ianuarie 2018 organizată  la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Simpozionul  Internaţional „A,B,C, -ul educaţiei, univers 

deschis” 11 aprilie 2018 organizat la Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

25 noiembrie 

2017 

 

26 ianuarie 2018 

 

11 aprilie 2018 

2.  

BEER MARIA 

Simpozion Naţional „Violenţa, o realitate a zilelor noastre” 

25 noiembrie 2017 organizat la Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

Conferinţa Naţională „Importanţa disciplinelor opţionale” 

23 martie 2018 organizată de Şcoala Gimnazială Goieşti 

Masa rotundă interjudeţeană „Învăţ în clasă şi dincolo de 

hotarele ei” – 26 ianuarie 2018 organizată  la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Simpozionul interjudeţean de matematică „In memoriam 

Dorin Popovici” 12 mai 2018 organizat de Colegiul 

Naţional Pedagogic  „Ştefan Velovan” 

Simpozionul  Internaţional „A,B,C, -ul educaţiei, univers 

deschis” 11 aprilie 2018 organizat la Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

25 noiembrie 

2017 

 

26 ianuarie 2018 

 

 

 

23 martie 2018 

 

 

11 aprilie 2018 

3.  

MITRAN 

RALUCA 

Conferinţa Naţională „Importanţa disciplinelor opţionale” 

23 martie 2018 organizată de Şcoala Gimnazială Goieşti 

Simpozion Naţional „Violenţa, o realitate a zilelor noastre” 

25 noiembrie 2017 organizat la Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

Masa rotundă interjudeţeană „Învăţ în clasă şi dincolo de 

hotarele ei” – 26 ianuarie 2018 organizată  la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Simpozionul interjudeţean de matematică „In memoriam 

Dorin Popovici” 12 mai 2018 organizat de Colegiul 

Naţional Pedagogic  „Ştefan Velovan” 

Simpozionul  Internaţional „A,B,C, -ul educaţiei, univers 

deschis” 11 aprilie 2018 organizat la Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

 

25 noiembrie 

2017 

 

26 ianuarie 2018 

 

 

 

23 martie 2018 

 

 

11 aprilie 2018 

4.  
MAGERI 

VALI 

Simpozion Naţional „Violenţa, o realitate a zilelor noastre” 

25 noiembrie 2017 organizat la Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

25 noiembrie 

2017 

 

                                                 
2
 Conform Calendarului activitatilor stiintifice, metodice si culturale la nivel judetean/ interjudetean si national/international in 

anul scolar 2017-2018 CCD Dolj 
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Masa rotundă interjudeţeană „Învăţ în clasă şi dincolo de 

hotarele ei” – 26 ianuarie 2018 organizată  la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Simpozionul  Internaţional „A,B,C, -ul educaţiei, univers 

deschis” 11 aprilie 2018 organizat la Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

 

26 ianuarie 2018 

23 martie 2018 

 

 

11 aprilie 2018 

5.  

CALIN 

ANETA 

Simpozionul internaţional “A.B.C. Alfabetul educatiei, 

univers deschis”, Şcoala gimnazială “Mihai Eminescu 

“Craiova, 11 aprilie 2018 

Simpozionul internaţional “Ştiință şi religie – componente 

complementare ale educației”, Şcoala gimnazială Elena 

Farago”” Craiova, 26 mai 2018 

CERCUL METODIC AL PROFESORILOR DE FIZICA 

11 aprilie 2018 

 

 

26 mai 2018 

 

 

GRAFIC ISJ 

sem I si sem II 

6.  

CIRTU 

SILVIA 

 

Simpozionul internaţional “A.B.C. Alfabetul educatiei, 

univers deschis”, Şcoala gimnazială “Mihai Eminescu 

“Craiova, 11 mai 2018 

Simpozionul internaţional “Ştiință şi religie – componente 

complementare ale educației”, Şcoala gimnazială Elena 

Farago”” Craiova, 26 mai 2018 

CERCUL METODIC AL PROFESORILOR DE FIZICA 

 

11 aprilie 2018 

 

 

26 mai 2018 

 

 

 

 

GRAFIC ISJ 

sem I si sem II 

7.  
MARIN 

MARIA 

CERCUL METODIC AL PROFESORILOR DE 

CHIMIE 

 

GRAFIC ISJ 

sem I si sem II 

 

8.  
DINU 

MIHAELA 

CERCUL METODIC AL PROFESORILOR DE 

BIOLOGIE 

 

GRAFIC ISJ 

sem I si sem II 

9.  
PATRASCU 

NUTI 

CERCUL METODIC AL PROFESORILOR DE 

EDUCATIE TEHNOLOGCA 

 

GRAFIC ISJ 

sem I si sem II 

 

 

PARTICIPAREA MEMBRILOR COMISIEI LA CONCURSURI SCOLARE IN CALITATE DE 

EVALUATOR/ PROPUNATOR DE SUBIECTE/ ORGANIZATOR 

NR. 

CRT

. 

NUME SI 

PRENUME 

PROFESOR  

CONCURSURI SCOLARE  PERIOADA 
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1.  

NICOLAE 

ELENA 

-profesor organizator şi propunător de subiectelaCONCURSUL  

DE MATEMATICĂ  “MINIMATH” ediţia a VI-a ,  

 

MAI 2018 

 

2.  

BEER 

MARIA 

-Organizator si coordonator „ Ora de cod” 

-Organizator/propunator de subiecte/evaluator la OLIMPIADA 

DE MATEMATICA –faza pe scoala 

-profesor evaluator la OLIMPIADA DE MATEMATICA –faza 

locala/ judeteana  

-profesor evaluator la Simularea Evaluării Naţionale pentru 

elevii de clasa a VIII-a  2017 

-membru în Comisia de organizare a Evaluărilor Naţionale la 

finalul claselor a II-a , a IV-a , a VI-a  

profesor organizator laCONCURSUL  DE MATEMATICĂ  

“MINIMATH”  

-activitatea educativă „Gândind la Eminescu...” 18 ianuarie 

2018 

-activitatea  „Mănâncă sănătos! Trăieşte frumos!” campanie de 

educaţie medicală în şcoli 22 mai 2018 

4-10 Decembrie 

2017 

Ianuarie 2018 

 

FEBRUARIE/ 

MARTIE 2018 

 

 

MAI 2018 

 

MAI 2018 

 

3.  

MAGERI 

VALI 

- evaluator Pro Performanta  

- evaluator Micul Arhimede 

-Organizator/propunator de subiecte/evaluator la OLIMPIADA 

DE MATEMATICA –faza pe scoala 

- evaluator Olimpiada de matematica faza locala/ judeteana 

-evaluator la Concursul „ Minimath”  

 

Noiembrie 2017 

Ianuarie 2018 

Februarie/ Martie 

2018 

Mai 2018 

 

4.  

MITRAN 

RALUCA 

-Organizator/propunator de subiecte/evaluator la OLIMPIADA 

DE MATEMATICA –faza pe scoala 

-profesor evaluator la OLIMPIADA DE MATEMATICA –faza 

locala/ judeteana  

-profesor evaluator la Simularea Evaluării Naţionale pentru 

elevii de clasa a VIII-a  2017 

-membru în Comisia de organizare a Evaluărilor Naţionale la 

finalul claselor a II-a , a IV-a , a VI-a  

profesor organizator laCONCURSUL  DE MATEMATICĂ  

“MINIMATH”  

EVALUATOR: 

Concursul interjudeţean de matematică „Micul Arhimede” – 25 

noiembrie 2017 

Olimpiada de matematică etapa locală  

SECRETAR în Comisia de organizare a Evaluărilor Naţionale 

la finalul claselor a II-a , a IV-a, a VI-a  

COORDONATOR : 

-activitatea educativă „Gândind la Eminescu...” 18 ianuarie 

2018 

-activitatea  „Mănâncă sănătos! Trăieşte frumos!” campanie de 

educaţie medicală în şcoli 22 mai 2018 

 

Ianuarie 2018 

Februarie/ Martie 

2018 

 

 

MAI 2018 

 

MAI 2018 

 

5.  

PATRASCU 

NUTI 

Olimpiada de tehnologie. faza pe scoala- 

organizator/propunator de subiecte/evaluator 

IANUARIE 

2018 
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3.2. ELEVI
3
: 

3.2.1. MISCAREA ELEVILOR: 

CLASA 

EFECTIV INCEPUT DE AN 

SCOLAR 

EFECTIV LA SFARSITUL 

SEMESTRULUI  al  II-lea 

VA 21 21 

VB 25 25 

VIA 26 26 

VIB 25 25 

VIC 16 11 

VIIA 28 28 

VIIB 31 30 

VIIIA 28 28 

VIIIB 22 22 

 

3.2.1.1. Situatia scolara a elevilor declarati corigenti, la obiectul matematica 

Nr crt Numele si prenumele CLASA Situatia scolara 

1.  Puscasu Alin VB Abandon 
2.  Popescu Alexandru VB Repetent 
3.  Calin Ionut VIA Corigent 
4.  Dimoiu Elena VIA Corigent 
5.  Badea Alexandru VIC Repetent 
6.  Badea Suraj VIC Repetent 
7.  Baloi Antonio VIC Repetent 
8.  Stanescu Daniel VIC Repetent 
9.  Dinca Florina VIIA Corigent 
10.  Dumitrescu Carla VIIA Corigent 
11.  Rusu Laurentiu VIIA Corigent 
12.  Diloiu Roxana VIIA Corigent 
13.  Stanciu Oana VIIA Corigent 

                                                 
3
 ANEXA 1 situatia elevilor declarati corigenti  
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3.2.2. REZULTATE OBŢINUTE LA CLASĂ 2017/2018: 

 
3.2.2.1. ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA  OBIECTUL MATEMATICA PE CLASE 

Clasa/semestrul  

Nr elevi 

inceput 

de an 

scolar 

Nr elevi 

sfarsitul 

sem I an 

scolar 

2017/2018 

Medi

i sub 

5 

Medi

i de 5 

Medi

i de 6 

Medi

i de 7 

Medi

i de 8 

Medii 

de 9-

10 

Media 

clasei 

VA/Semestrul I 21 21 0 7 6 4 1 3 7.72 

VB/Semestrul I 25 25 3 5 3 4 5 6 7.55 

VIA/Semestrul I 26 26 2 6 2 4 5 7 7.43 

VIB/Semestrul I 25 25 0 7 6 4 5 3 7.35 

VIC/Semestrul I 16 16 6 7 3 0 0 0 5.12 

VIIA/Semestrul I 28 28 3 5 6 4 3 7 7.21 

VIIB/Semestrul I 31 31 1 13 9 3 2 3 6.73 

VIIIA/Semestrul I 28 28 0 12 6 2 4 4 6.42 

VIIIB/Semestrul I 22 22 0 14 1 2 2 3 6.21 

 

 

Clasa/semestrul 

Nr 

elevi 

inceput 

de an 

scolar 

Nr elevi 

sfarsitul 

sem II an 

scolar 

2017/2018 

Medii 

sub 5 

Medii 

de 5 

Medii 

de 6 

Medii 

de 7 

Medii 

de 8 

Medii 

de  

9-10 

Media 

clasei 

VA/ Semestrul II 21 21 0 6 7 4 2 2 7.81 

VB/ Semestrul II 25 23 1 4 3 4 6 6 7.78 

VIA/ Semestrul II 26 26 2 6 2 6 2 8 7.56 

VIB/ Semestrul II 25 25 0 7 5 3 6 4 7.65 

VIC/ Semestrul II 16 11 5 7 3 1 0 0 5.23 

VIIA/ Semestrul II 28 28 4 5 5 5 2 7 7.52 

VIIB/ Semestrul II 31 30 0 12 9 5 2 2 7.63 

VIIIA/ Semestrul II 28 28 0 10 8 2 3 5 6.8 

VIIIB/ Semestrul II 22 22 0 12 1 2 2 5 6.53 
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3.2.2.2. Diagramele  rezultatelor elevilor claselor V-VIII la obiectul MATEMATICA, semestrul I 

comparativ cu semestrul al II-lea, an scolar 2017/2018 

 
 

 

Analizand graficele prezentate mai sus, se observa un progres semnificativ al rezultatelor la obiectul 

matematica obtinute de catre elevii din unitatea noastra scolara. Astfel pe semestrul al doilea sunt mai putine 

medii de 5 fata de semestrul I si mai multe medii de 9-10 pe semestrul al doilea, fata de semestrul I. 

Mai jos, voi prezenta graficele pe clase, comparativ semestrul I cu semestrul al II-lea, in ceea ce priveste 

media clasei. Se observa un progres semnificativ al rezultatelor elevilor la matematica pentru fiecare clasa. 
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3.2.2.3. Progresul elevilor la obiectul MATEMATICA,an scolar 2017/2018: 

 

 

 

 

 

 



 92 

3.2.2.4. ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA  OBIECTUL FIZICA PE CLASE 
CLASA INSCRISI 

LA 

INCEPUT 

UL SEM. I 

INSCRISI 

LA 

SFARSITUL 

SEM. I 

MEDII 

DE 4 

MEDII 

DE 5 

MEDII 

DE 6 

MEDII 

DE 7 

MEDII 

DE 8 

MEDII 

DE 9 

MEDII 

DE 10 

MEDIA 

CLASEI 

VIA 27 27 0 1 2 4 7 8 7 8,30 

VIB 25 25 0 0 0 2 5 12 6 8,76 

VIC 16 16 1 3 4 4 0 1 0 5,45 

VIIA 28 28 0 2 2 3 5 7 8 8,51 

VIIB 31 31 0 4 6 4 6 3 7 7,23 

VIIIA 28 28 0 0 1 2 11 11 3 8,15 

VIIIB 22 22 0 0 0 2 4 13 3 8,21 

CLASA 

INSCRISI 

LA 

INCEPUT 

UL SEM. 

II 

INSCRISI 

LA 

SFARSITUL 

SEM. II 

MEDII 

DE 4 

MEDII 

DE 5 

MEDII 

DE 6 

MEDII 

DE 7 

MEDII 

DE 8 

MEDII 

DE 9 

MEDII 

DE 10 

MEDIA 

CLASEI 

VIA 27 26 0 1 2 3 8 7 8 8,50 

VIB 25 25 0 0 0 2 5 10 8 8,96 

VIC 16 16 1 3 4 4 0 1 0 6,15 

VIIA 28 28 0 2 2 3 5 7 8 8,71 

VIIB 31 30 0 4 6 4 6 3 7 7,63 

VIIIA 28 28 0 0 1 2 11 10 4 8,85 

VIIIB 22 22 0 0 0 2 4 12 4 8,81 
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ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA Optionalul “Salvati natura” 

CLASA 

INSCRISI 

LA 

INCEPUT 

UL SEM. 

II 

INSCRISI 

LA 

SFARSITUL 

SEM. II 

MEDII 

DE 4 

MEDII 

DE 5 

MEDII 

DE 6 

MEDII 

DE 7 

MEDII 

DE 8 

MEDII 

DE 9 

MEDII 

DE 10 

MEDIA 

CLASEI 

VIIA 28 28 0 0 0 0 0 0 28 10 

VIIB 31 30 0 0 0 0 2 6 22 9,66 

 

Situatia scolara a elevilor, iunie 2018, la obiectul FIZICA 

CLASA PROFESOR 

INSCRISI LA 

INCEPUTUL 

SEMESTRULU

I II 

MEDII DE 4/ 

Numar  

corigenti pe 

semestrul II 

OBSERVATII/ Numar elevi 

transferati sau cu situatia 

scolara neincheiata pe semestrul 

II 

VIA Calin Aneta 26 0 
Transferat : Negoita Andrea 

Alexandra 

VIB Calin Aneta 25 0 
 

VIC Calin Aneta 16 

Corigent: 

Stanescu Daniel 

Constantin 

1 

 

Neprezentati la examenul de 

incheiere a situatiei scolare  

Badea Alexandru 

Badea Suraj 

Baloi Alexandru 

VIIA Calin Aneta 28 0 Optional “Salvati natüra! 

VIIB Calin Aneta 30 0 

Optional “Salvati natüra! 

Transferat: Constantinescu 

Alexandru Petrut 

VIIIA Cartu Silvia 28 0 
 

VIIIB Cartu Silvia 22 0 
 

TOTAL 175 1 3 

 

PROCENT PROMOVABILITATE=97,71% 

Promovati Corigenti 
Neprezentati  la examenul de 

incheiere a situatiei scolare 

174 1 3 
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3.2.2.5. ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA  OBIECTUL CHIMIE PE CLASE 
CLASA INSCRISI 

LA 

INCEPUT 

UL SEM. I 

INSCRISI 

LA 

SFARSITUL 

SEM. I 

MEDII 

DE 4 

MEDII 

DE 5 

MEDII 

DE 6 

MEDII 

DE 7 

MEDII 

DE 8 

MEDII 

DE 9 

MEDII 

DE 10 

MEDIA 

CLASEI 

VIIA 28 28 0 2 2 3 5 7 8 8,45 

VIIB 31 31 0 4 6 4 6 3 7 7,25 

VIIIA 28 28 0 0 1 2 11 11 3 8,59 

VIIIB 22 22 0 0 0 2 4 13 3 8,67 

CLASA 

INSCRISI 

LA 

INCEPUT 

UL SEM. 

II 

INSCRISI 

LA 

SFARSITUL 

SEM. II 

MEDII 

DE 4 

MEDII 

DE 5 

MEDII 

DE 6 

MEDII 

DE 7 

MEDII 

DE 8 

MEDII 

DE 9 

MEDII 

DE 10 

MEDIA 

CLASEI 

VIIA 28 28 0 2 2 3 5 7 8 8,71 

VIIB 31 30 0 4 6 4 6 3 7 8,54 

VIIIA 28 28 0 0 1 2 11 10 4 8,97 

VIIIB 22 22 0 0 0 2 4 12 4 8,90 
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3.2.2.6. ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA  OBIECTULBIOLOGIEPE CLASE 

 

CLASA INSCRISI 

LA 

INCEPUT 

UL SEM. I 

INSCRISI 

LA 

SFARSITUL 

SEM. I 

MEDII 

DE 4 

MEDII 

DE 5 

MEDII 

DE 6 

MEDII 

DE 7 

MEDII 

DE 8 

MEDII 

DE 9 

MEDII 

DE 10 

MEDIA 

CLASEI 

VA 21 21 0 0 7 6 4 1 3 7.72 

VB 25 25 0 3 5 3 4 5 6 7.55 

VIA 27 27 0 1 2 4 7 8 7 8,30 

VIB 25 25 0 0 0 2 5 12 6 8,76 

VIC 16 16 5 3 4 4 0 1 0 5,45 

VIIA 28 28 0 2 2 3 5 7 8 8,51 

VIIB 31 30 0 4 6 4 6 3 7 7,23 

VIIIA 28 28 0 0 1 2 11 11 3 8,15 

VIIIB 22 22 0 0 0 2 4 13 3 8,21 

CLASA 

INSCRISI 

LA 

INCEPUT 

UL SEM. 

II 

INSCRISI 

LA 

SFARSITUL 

SEM. II 

MEDII 

DE 4 

MEDII 

DE 5 

MEDII 

DE 6 

MEDII 

DE 7 

MEDII 

DE 8 

MEDII 

DE 9 

MEDII 

DE 10 

MEDIA 

CLASEI 

VA 21 21 0 0 7 6 4 1 3 7.72 

VB 25 25 0 3 5 3 4 5 6 7.75 

VIA 27 27 0 1 2 4 7 8 7 8,37 

VIB 25 25 0 0 0 2 5 12 6 8,87 

VIC 16 16 2 3 4 4 0 0 0 5,55 

VIIA 28 28 0 2 2 3 5 7 8 8,67 

VIIB 31 30 0 4 6 4 6 3 7 7,89 

VIIIA 28 28 0 0 1 2 11 11 3 8,67 

VIIIB 22 22 0 0 0 2 4 13 3 8,77 
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Situatia scolara a elevilor, iunie, la obiectul BIOLOGIE 

CLASA PROFESOR 

INSCRISI LA 

INCEPUTUL 

SEMESTRULUI 

II 

MEDII DE 4/ 

Numar  

corigenti pe 

semestrul II 

OBSERVATII/ Numar elevi 

transferati sau cu situatia 

scolara neincheiata pe semestrul 

II 

VA 
DINU 

MIHAELA 
21 0  

VB 
DINU 

MIHAELA 
25 1 CORIGENT Popescu Alexandru 

VIA 
DINU 

MIHAELA 
26 0 

Transferat : Negoita Andrea 

Alexandra 

VIB 
DINU 

MIHAELA 
25 0 

 

VIC 
DINU 

MIHAELA 
16 

Corigent: 

Stanescu Daniel 

Constantin 

1 

 

Neprezentati la examenul de 

incheiere a situatiei scolare  

Badea Alexandru 

Badea Suraj 

Baloi Alexandru 

VIIA 
DINU 

MIHAELA 
28 0 Optional “Salvati natüra! 

VIIB 
DINU 

MIHAELA 
30 0 

Optional “Salvati natüra! 

Transferat: Constantinescu 

Alexandru Petrut 

VIIIA 
DINU 

MIHAELA 
28 0 

 

VIIIB 
DINU 

MIHAELA 
22 0 

 

 

PROCENT PROMOVABILITATE=97,74% 

 

Promovati Corigenti 
Neprezentati  la examenul de 

incheiere a situatiei scolare 

221 2 3 
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3.2.2.7. ANALIZA REZULTATELOR ELEVILOR LA  OBIECTUL EDUCATIE TEHNOLOGICA PE 

CLASE 

Clasa/ 

sem I 

Medii 

Medii de 

5 

Medii de 

6 

Medii de 

7 

Medii de 

8 

Medii de 

9-10 
Nr. elevi 

Media 

anuala 

V A 1 - 2 2 16 21 9,08 

V B 1    23 24 9,55 

VI A - 2 1 4 19 26 9,43 

VI B - - - 2 23 25 9,23 

VI C 1 3 1 1 6 12 8,22 

VII A 3 2 7 2 14 28 8,34 

VIIB 3 1 8 6 12 30 8,02 

VIII A - - - 8 20 28 9,75 

VIII B - - - 6 16 22 9,11 

Clasa/ 

sem II 

Medii 

Medii de 

5 

Medii de 

6 

Medii de 

7 

Medii de 

8 

Medii de 

9-10 
Nr. elevi 

Media 

anuala 

V A 1 - 2 2 16 20 9,28 

V B 1    23 25 9,77 

VI A - 2 1 4 19 26 9,54 

VI B - - - 2 23 25 9,67 

VI C 1 3 1 1 6 12 8,52 

VII A 3 2 7 2 14 28 8,86 

VIIB 3 1 8 6 12 30 8,21 

VIII A - - - 8 20 28 9,83 

VIII B - - - 6 16 22 9,33 
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3.2.3.Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare: 

Membrii comisiei  au pregătit  elevii pentru participarea  la olimpiade şi concursuri şcolare, la activităţi 

extracurriculare la nivel de şcoală, localitate, judeţ, naţional, internaţional obţinând următoarele rezultate:  

NR. 

CRT 

NUME SI 

PRENUME 

ELEV 

CLS PROFESOR DENUMIRE CONCURS FAZA 

PREMIUL 

OBTINUT 

 

1.  
Negricea Radu 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană Premiul I 

2.  
Bănuţ Andrei 

Alexandru - 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană Premiul I 

3.  
Marcu Ştefan - 

 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană Premiul I 

4.  
Stamatie 

Mihnea - 

clasa 

a VIII 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană Premiul I 

5.  
Cîrpian Mihai - 

 

clasa 

a V a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 
Premiul II: 

 

6.  

Kristian Krista 

- 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 
Premiul II: 

 

7.  

Voroneţchi 

Alina - 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 
Premiul II: 

 

8.  
Gheorghe 

Rareş Teodor - 

clasa 

a V a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 
Judeţeană 

Premiul 

III: 
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9.  
Banţa Denisa- 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 

Premiul 

III: 

 

10.  
Cotea Elena- 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 

Premiul 

III: 

 

11.  
Petrescu Ariana 

 

-  

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 

Premiul 

III: 

 

12.  

Vlăduţu Sergiu 

- 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 

Premiul 

III: 

 

13.  
Cotea Maria 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 

Premiul 

III: 

 

14.  

Stănuţ Tina 

Daria  - 

 

clasa 

a V a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 
Menţiune: 

 

15.  
Braneţ Bianca - 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 
Menţiune: 

 

16.  
Duinea Anda - 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 
Menţiune: 

 

17.  

Rotaru 

Cosmina - 

 

clasa 

a VII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 
Menţiune: 

 

18.  
Ţaga Alessia - 

 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul Comper – etapa 

judeţeană  II 

 

Judeţeană 
Menţiune: 

 

19.  

Stamatie 

Mihnea 

 

 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul  de matematică 

„Gheorghe Dumitrescu” 28 

octombrie 2017 

interjude

ţean 

MENŢIU

NE 

20.  

Stamatie 

Mihnea 

 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul intejudeţean de 

matematică „Louis Funar” – 11 

noiembrie 2017 

 

 

judetean 
PREMIUL 

al II-lea – 

21.  

Stamatie 

Mihnea 

 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul naţional de matematică 

„Memorial Nicoliţă Sanda” 18 

noiembrie 2017 

 

judetean 
PREMIUL  

al II lea – 

22.  

Stamatie 

Mihnea 

 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Olimpiada de matematică – etapa 

judeţeană  10 martie 2018 

 

judetean 
MENŢIU

NE 

23.  

Stamatie 

Mihnea 

 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean de 

matematică „Mathematica-modus 

vivendi”  3 martie 2018 

 

interjude

ţean 

PREMIUL 

al II lea – 

24.  
Stamatie 

Mihnea 

clasa 

a VIII 

Mitran 

Raluca 

Concursul intejudeţean SFERA – 

31 martie 2018 

interjude

ţean 

MENŢIU

NE 
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 a  

25.  

Stamatie 

Mihnea 

 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean de 

matematică „Ion Ciolac”  21 

aprilie 2018 

 

interjude

ţean 

PREMIUL   

I  - 

26.  
Banţa Denisa  - 

 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean „Apă 

curată pentru un viitor durabil” 22 

martie 2018 

Judetean 
PREMIUL 

I – 

27.  Stamatie 

Mihnea Stefan 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean 
Premiul I 

28.  

Banut Andrei 

clasa 

a VIII 

a  

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean Premiul 

III 

29.  Marcu Stefan 

Cristian 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean 
Premiul II 

30.  

Predoi Manuel 

clasa 

a VIII 

a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean MENTIUN

E 

31.  

Florea 

Gheorghe 

Marius 

clasa 

aVII a 
Beer Maria 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean Premiul 

III 

32.  
Rotaru 

Cosmina 

clasa 

aVII a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean 
Premiul 

III 

33.  
Spita Alexandru 

clasa 

aVI a 
Beer Maria 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean Premiul I 

34.  
Mitrache Marius 

clasa 

aVI a 
Beer Maria 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean  Mentiune  

35.  
Badulescu Erik 

clasa 

aV a 
Beer Maria 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean 
Mentiune 

36.  Mihai Ovidiu 

Stefan 

clasa 

aV a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean 
Premiul II 

37.  Parvuleasa 

Amalia 

clasa 

aV a 
Beer Maria 

Concursul interjudeţean 

MINIMATH 

interjude

ţean 
Mentiune 

38.  Petrescu Ariana 
clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean „Apă 

curată pentru un viitor durabil” 22 

martie 2018 

 

judetean 

judetean 

PREMIUL  

al II lea –- 

39.  Cotea Elena 
clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean de creaţie 

şi interpretare „Mihai Eminescu-

magician al cuvântului” – 17 

ianuarie 2018 

Judetean 
PREMIUL 

I 

40.  
Ciocazan 

Ariana 

clasa 

a VI a 

Mitran 

Raluca 

Concursul interjudeţean de creaţie 

şi interpretare „Mihai Eminescu-

magician al cuvântului” – 17 

ianuarie 2018 

LOCAL 
PREMIUL 

I 

41.  

Tilinca Eric 

Avram 

Alexandru 

VII A Calin Aneta 

Concursul de fizica aplicata 

“Experimente simple realizate de 

elevi” 

Judetean Premiul I 

42.  Ionica Teodora VII A Calin Aneta 

Concursul de fizica aplicata 

“Experimente simple realizate de 

elevi” 

Judetean Premiul II 
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43.  Zotescu Vlad 
VIII 

A 
Calin Aneta 

Concursul de fizica aplicata 

“Experimente simple realizate de 

elevi” 

Judetean Premiul I 

44.  

Tilinca Eric 

Avram 

Alexandru 

VII A Calin Aneta 
Concursul “Experimente 

interdisciplinare” 
Judetean Premiul II 

45.  Zotescu Vlad 
VIII 

A 
Calin Aneta 

Concursul “Experimente 

interdisciplinare” 
Judetean Premiul I 

46.  

Popa Dragos 

Idita Dragos 

Voicu Robert 

Carjan Mario 

VII A Calin Aneta 
Concursul de robotica 

“Cybersfera” 
Judetean Premiul I 

47.  

Tilinca Eric 

Avram 

Alexandru 

VII A Calin Aneta 
Concursul de robotica 

“Cybersfera” 
Judetean Premiul II 

48.  Stanica Maria VII A Calin Aneta 
Concursul de robotica 

“Cybersfera” 
Judetean Premiul I 

49.  

Tilinca Eric 

Avram 

Alexandru 

Droanga 

Andrei 

VII A Calin Aneta 
Concursul “Zborul – visul de aur 

al omenirii” 

Interjud

etean 
Premiul II 

50.  Stanica Maria VII A Calin Aneta 
Concursul “Zborul – visul de aur 

al omenirii” 

Interjud

etean 
Mentiune 

51.  Ionica Teodora VII A Calin Aneta 
Concursul  “File din cartea 

naturii” 

Interjud

etean 
Premiul II 

52.  Ionica Teodora VII A Calin Aneta 

Concursul “Apa curata pentru un 

viitor durabil” 

 

Interjud

etean 
Premiul I 

53.  

Tilinca Eric 

Avram 

Alexandru 

Popa Dragos 

VII A Calin Aneta Concursul “Stiinte si tehnologii” National 
Premiu 

special 

54.  
Goae 

Alexandra 
VIII Beer Maria 

Concursul Judetean „Copilaria 

taramul sanselor egale” 
Judetean  Mentiune  

55.  
Gherghinescu 

Andrada 
VIII Beer Maria 

Concursul Judetean „Copilaria 

taramul sanselor egale” 
Judetean  Premiul I 

 

 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

4.1Proiectarea didactică 

 În proiectarea didactică a existat o deplină concordanţă între competenţele specifice ce trebuiau formate - 

obiectivele operaţionale - conţinuturi - activităţi de învăţare - metode didactice -mijloace didactice. În cadrul 

orelor au fost utilizate metode active (care presupun activitatea independentă, individuală sau în grupuri 

mici) în mai mult de jumătate din activităţile de învăţare. A fost alocat mai mult de jumătate din timpul 

aferent fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă, individuală sau de grup a elevilor; au 

fost realizate activităţi de învăţare autoconduse de către elevi (aplicaţii, proiecte individuale / de grup) în 

proporţie de cel puţin 20% din totalul activităţilor de învăţare.  
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Profesorii comisiei au întocmit  planificările programelor de pregătire suplimentară a elevilor capabili de 

performanţă, precum şi planificările programelor de recuperare a elevilor care întâmpină dificultăţi în 

învăţare. Au desfăşurat aceste programe având drept obiectiv recuperarea gradată a materiei, fără a perturba 

activităţile la nivelul clasei, evitând totodată suprasolicitarea elevilor. 

            În procesul de predare-învăţare-evaluare şi-au adaptat limbajul la mediul de provenienţă precum şi la 

nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor, iar numărul de concepte noi explicate acestora nu a fost mai mare 

de 3 pentru fiecare oră de curs. 

            Au fost utilizate manualele şcolare aprobate de minister,  precum şi auxiliarele curriculare existente 

în unitatea şcolară; a fost asigurat accesul tuturor elevilor la resursele şcolii (bibliotecă, sala multimedia-

3.1.), au fost procurate şi utilizate auxiliare curriculare adaptate caracteristicilor individuale, de grup, 

comunitare.  

 Au fost utilizate achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. Au fost revizuite planificările 

calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare pe baza rezultatelor obţinute de elevi la testările de la 

nivelul clasei, al şcolii, la nivel naţional. Profesorii comisiei au furnizat feed-back elevilor după fiecare 

unitate de învăţare, informând părinţii ori de câte ori a fost necesar despre progresul sau regresul înregistrat 

de elevi cel puţin o dată la trei luni. 

             În timpul activităţii şcolare toţi şi-au realizat obiectivele propuse şi s-au adaptat la situaţiile 

particulare apărute în timpul acesteia, astfel încât atingerea obiectivelor nu a fost afectată. S-au prezentat la 

timp la toate activităţile planificate, conform orarului proiectat.  

  Membrii comisiei au asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate prin formarea 

competenţelor de bază şi a capacităţii de învăţare pe tot parcursul vieţii, implicând elevii în proiecte 

individuale şi de grup, unde şi-au aplicat cunoştinţele însuşite. Au fost propuse teme pentru acasă care au 

reprezentat aplicaţii practice, activităţi de investigare sau de cercetare, individuală sau în grup (portofolii, 

proiecte, lecturi suplimentare). 

 Au fost respectate indicaţiile metodice din documentele curriculare şi au fost  adaptate conţinuturile 

unităţilor de învăţare şi ale aplicaţiilor practice la mediul de provenienţă al elevilor şi la specificul 

comunitar. De asemenea, au fost respectate toate prevederile legale privind drepturile  copilului şi drepturile 

omului şi a fost acordat respect egal tuturor elevilor, indiferent de mediul de provenienţă, capacitatea de 

învăţare şi rezultatele obţinute. 

 

4.2. Evaluarea: 

 

A fost asigurată transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, profesorii aplicând sistemul de 

notare prevăzut de legislaţia în vigoare şi utilizând la fiecare unitate de învăţare autoevaluarea şi 

interevaluarea elevilor. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie s-a făcut pe baza unor criterii clare şi 

cunoscute de către elevi şi părinţi privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite. A 
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fost demonstrat progresul pentru fiecare elev pe parcursul programului de învăţare, prin testele aplicate, prin 

răspunsurile date la orele de curs. 

       Având în vedere rezultatele obţinute la Simularea la Evaluarea Naţională in martie 2018, pentru 

îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură a elevilor  am adoptat următoarelor măsuri: 

-Planuri ameliorative la cele doua clase a VIII-a 

-Grafic de pregatire suplimentara pe teme de recapitulare de la inceputul semestrului I 

- Urmărirea progresului şcolar al elevilor şi realizarea unor analize comparative, 

- Conştientizarea elevilor în privinţa ponderii ocupate de notele de la evaluare în calcularea mediei de 

admitere la liceu; 

- Diseminarea şi prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor şi părinţilor; 

- Parcurgerea integrală a programei şcolare şi a programei de examen; 

- Elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru individuale specifice categoriilor la care elevul prezintă lacune; 

- Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri; 

- Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, în funcţie de 

posibilităţile intelectuale diferite ale elevilor, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al elevilor; 

- Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice; 

- Activităţi de monitorizare a frecvenţei elevilor atât la orele de curs, cât şi la orele de pregătire 

suplimentară; 

- Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării prin desfăşurarea unor activităţi didactice 

complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor activ-participative, asigurarea 

unui cadru propice învăţării, sistem echitabil de recompense – sancţiuni pozitive; 

- Implicarea familiilor elevilor în procesul de învăţare prin informare mai eficientă a acestora cu privire la 

regresul elevilor, efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru, participarea activă a elevilor la oră. 

   Ţinând cont de egalitatea de şanse, a fost aplicată învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse care să 

sprijine procesul de învăţare al elevilor cu rezultate mai slabe (au fost realizate programe de remediere). 

Profesorii au monitorizat permanent activitatea suplimentară pentru performanţă, remedială/recuperare 

pentru elevii cu nevoi speciale. A fost asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei, toţi elevii 

beneficiind de atenţie şi primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor s-a realizat printr-o evaluare 

formativă, continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoştinţă despre situaţia 

şcolară a copiilor. 

A fost urmărit permanent feed-back-ul tuturor activităţilor întreprinse, acesta fiind oglindit în rezultatele 

elevilor, la sfârşitul  anului şcolar. De asemenea, un feed-back a fost primit şi prin participarea la 

concursurile şcolare naţionale şi locale, unde elevii au obţinut rezultate bune. Evaluarea nivelului de 
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pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de evaluare (probe orale, probe scrise, probe 

practice), cât şi prin metode alternative de evaluare (observarea sistematică a comportamentuluielevului, 

portofolii, autoevaluare). De asemenea, s-au utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la 

începutul semestrului, pentru a vedea ce ştiu elevii la început de an şcolar, evaluarea formativă-pentru a 

descoperi unde întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea 

sumativă- la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar – pentru a observa cât anume s-a însuşit din 

materie. 

           A fost realizată evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale 

în vigoare, planificând activităţile de evaluare (iniţiale, curente, finale) conform reglementărilor legale şi 

conform deciziilor de la nivelul comisiei; am realizat activităţi de evaluare pe baza standardelor naţionale în 

vigoare, utilizând cu precădere stimulentele pozitive (lauda, încurajarea). A fost utilizat eficient materialul 

didactic şi mijloacele audiovizuale. S-a realizat notarea ritmică a elevilor, evaluându-se nivelul de pregătire 

al acestora, stabilindu-se tipul de evaluare, fixându-se şi utilizându-se toate instrumentele şi metodele puse la 

dispoziţie de regulamentul şcolar. Profesorii au asigurat transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare 

prin intermediul fişelor de evaluare îndosariate în portofoliul personal al elevului. De asemenea, notarea s-a 

făcut cu ritmicitate şi a fost adusă permanent la cunoştinţă părinţilor nu numai prin intermediul carnetului de 

elev ci şi în şedinţele cu părinţii. 

            S-au aplicat testări iniţiale, sumative şi cumulative pe parcursul întregului semestru, precum şi lucrări 

semestriale elaborate după modelul probei de matematică de la Simularea Evaluării Naţionale, apreciind şi 

valorificând rezultatele evaluării. 

           Astfel, la nivelul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Craiova, s-au aplicat evaluări iniţiale la 

disciplinele matematică, fizică, chimie, biologie. În primele săptămâni ale anului şcolar 2017-2018, la 

nivelul comisiei au fost realizate planurile de recapitulare a materiei din anii anteriori.  În proiectarea 

didactică există fişele de progres şcolar/a secvenţelor de motivare a rezultatelor evaluării. 

Pe tot parcursul anului scolar s-a avut în vedere pregătirea Evaluărilor Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a 

şi a VI-a prin: informarea elevilor şi cadrelor didactice cu privire la Ordinele MEN privind organizarea şi 

desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2017-2018 şi privind organizarea şi 

desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018; cunoaşterea 

metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale; parcurgerea materiei şi recapitularea 

cunoştinţelor din anii precedenţi; testări concepute după modelul Evaluărilor Naţionale la matematică, 

matematică şi ştiinţe, analiza şi luarea de măsuri corespunzătoare; monitorizarea consultaţiilor pentru 

Evaluările Naţionale conform graficelor stabilite la nivelul comisiei la începutul anului şcolar. 

        Membrii comisiei au pregătit elevii capabili de performanţă întocmind programe de pregătire 

suplimentară după ce elevii au fost selectaţi în urma unor testări. Programele întocmite au ţinut cont de 

programul de şcoală al elevilor, de programele stabilite de Inspectoratul Şcolar Dolj pentru olimpiadele şi 

concursurile şcolare.  
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4.3. Disciplina si frecvenţa la ore 

 

A fost realizatăîmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin: urmărirea frecvenţei şi analiza datelor statistice; 

consilierea elevilor problemă şi a părinţilor acestora; funcţionarea consiliului clasei, pentru o mai bună 

cunoaştere a elevilor pentru evitarea eşecului şi abandonului şcolar. S-a îmbunătăţit disciplina prin: buna 

funcţionare a sistemului video de supraveghere, a serviciului pe şcoală; asigurarea pazei şi securităţii şcolii; 

discutarea /sancţionarea elevilor indisciplinaţi în cadru organizat. De asemenea, s-a avut în vedere 

prevenirea şi rezolvarea conflictelor prin: cunoaşterea elevilor şi profesorilor şcolii prin: discuţii cu elevii, 

individual sau în grup, pentru cunoaşterea personalităţii lor, a aspiraţiilor; elaborarea/ aplicarea/ interpretarea 

de chestionare privind funcţionarea şcolii, adresate elevilor şi profesorilor; delegarea de sarcini în 

concordanţă cu capacităţile individuale; rezolvarea conflictelor elev-elev, profesor-profesor, profesor-părinţi 

prin: cunoaşterea cauzelor conflictului (discuţii, chestionare); eliminarea cauzelor; găsirea de soluţii 

alternative; negocierea conflictelor având ca scop “câştig-câştig” şi acceptarea soluţiei de ambele părţi; 

monitorizarea în timp a conflictelor şi intervenţia în caz de recidivă. S-a urmărit permanent educarea elevilor 

pentru viaţă prin combaterea infracţionalităţii juvenile şi lupta împotriva alcoolului, tutunului, drogurilor şi 

SIDA prin: întâlniri cu avocaţi şi cadre ale poliţiei pentru combaterea infracţionalităţii şi respectarea legilor; 

întâlniri cu reprezentanţi ai ONG-urilor; studii de caz, vizionări de filme. S-a realizat pregătirea elevilor 

pentru a face faţă cataclismelor naturale prin includerea în orele de dirigenţie a unor teme de protecţie civilă. 

Aspecte precum paza şi lupta împotriva incendiilor au fost abordate prin: teme dezbătute la dirigenţie şi prin 

verificarea echipamentelor pentru stingerea incendiilor. 

 

4.4. Activitati extracurriculare/extraşcolare 

         Au fost elaborate proiectele educaţionale extracurriculare în concordanţă cu planul managerial al 

coordonatorului de proiecte educaţionale şcolare şi extraşcolare cât şi cu planurile  manageriale ale 

directorilor. De asemenea, au fost elaborate planul de activităţi extracurriculare al claselor precum şi 

documentele manageriale privind parteneriatele cu părinţii (Comitetul de părinţi al clasei, Consiliul 

consultativ al părinţilor). S-au realizat proiectari ale întâlnirilor cu părinţii, tematicile fiecărei şedinţe sau 

fiecărui lectorat, precum şi procesele-verbale ale acestor întâlniri, la care părinţii au participat în proporţie de 

75 % de fiecare dată.  

          În planificarile activităţilor extraşcolare şi parteneriatelor de la clase, s-a ţinut cont de nevoile şi 

interesele copiilor, de activităţile realizate la nivelul unităţii şcolare, la nivel local şi naţional.  

 Prin sărbătorirea unor zile festive (1 Decembrie, Crăciun, 15 ianuarie, 24 Ianuarie) s-a urmărit 

dezvoltarea culturii organizaţionale, prin dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la cultura, tradiţia 

şi valorile şcolii. 

 Prin proiectarea activitatilor Scoala altfel, membrii comisiei au urmarit aplicativitatea notiunilor 

teoretice invatate in practica, realizate prin vizite tematice la societati / fabrici/ licee tehnologice. 
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 Prin orele de pregatire suplimentara, la obiectul matematica,  

o pentru elevii cu ritm lent de invatare,  

o pentru elevii capabili de performanta,  

o pentru toti elevii de clasa a VIII-a Evaluarea Nationala,  

s-a asigurat indrumarea (prin rezultate), ghidarea elevilor in invatare, corectarea oportuna a 

greselilor, remedierea (prin programe de recuperare) ori aprofundarea ( prin programe de imbogatire a 

cunostintelor) 

4.5. EVALUARE NATIONALA 2018 

I. ASPECTE EVIDENȚIATE: 

Organizarea Evaluării Naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a, an şcolar 2017-

2018: 

Evaluarea națională s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare 

a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII a, în anul şcolar 2017 – 2018, aprobată prin  art. 6 din 

O.M.E.N. nr. 4793 din 31.08.2017 si O.M.E.C.T.S. nr. 4801/2010 

Comisia pentru Evaluare Naţională de la Şcoala Gimnazială „MIHAI EMINESCU” a fost numită prin 

decizia I.S.J. Dolj nr. 825/09.06.2018. 

Participare, evaluare și rezultate obținute la Proba de MATEMATICA, din 13 iunie 

2018: 

Nu au fost elevi eliminaţi. 

Rezultatele obtinute de elevii scolii la proba de Matematică comparativ cu anii 

anterioriScoala Gimnaziala „MIHAI EMINESCU” 

Anul școlar 

Nr. 

elevi 

prezenți 

Note 

sub 

5 

Note între Cu note 

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

2015-2016 48 3 4 5 19 11 4 2 45 
2016-2017 56 13 2 6 4 9 21 1 43 
2017-2018 49 18 12 6 3 7 2 1 31 

Procent de promovabilitate 64 % 

MEDIA E.N.=5,88 

 

Rezultate obtinute de elevii scolii la Evaluarea Nationala 2018, pe clase 

 

CLASA

EFECTIV 

INSCRIS 

EVALUARE 

NATIONALA

ABSENTI

NOTE 

INTRE 

1-1.99

NOTE 

INTRE 

2-2.99

NOTE 

INTRE 

3-3.99

NOTE 

INTRE 

4-4.99

NOTE 

INTRE 

5-5.99

NOTE 

INTRE 

6-6.99

NOTE 

INTRE 

7-7.99

NOTE 

INTRE 

8-8.99

NOTE 

INTRE 

9-9.99

NOTE 

DE 

10.00

MEDIA 

CLASEI

VIIIB 21 0 0 2 2 6 3 3 0 4 1 0 5.63

VIIIA 28 0 0 0 1 7 9 3 3 3 1 1 6.14  
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Situaţia statistică, pe tranşe de note, MEDIA la Evaluare Nationala, clasa a-VIII-a, 

sesiunea iunie 2018 

 

Situaţia statistică, pe tranşe de note, MEDIA la Evaluare Nationala, clasa a-VIII-a, sesiunea iunie 2018, din 

unitatea noastră şcolară se prezintă astfel: 

Medii 
2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 
10 

% 

promovabilitate 
Media 

Nr 

candidati 
- 1 7 7 11 10 8 5 - 84% 6,90 

 

Rezultatele obţinute de candidaţi în urma reevaluării lucrărilor scrise la Matematică: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

candidatului 

Scoala de provenienta Nota 

iniţială 

Nota 

contestaţie 
Nota finală 

1 
BANUT C ANDREI 

ALEXANDRU 

Sc Gimn “Mihai 

Eminescu” 
8,00 8.35 8.35 

2 BILTEANU D. DENISA 
Sc Gimn “Mihai 

Eminescu” 
8,60 8.35 8.35 

3 BUDA EUSEBIU MIHAI 
Sc Gimn “Mihai 

Eminescu” 
5,85 5.75 5.75 

4 
TAGA G.D. MARIA 

ALESSIA 

Sc Gimn “Mihai 

Eminescu” 
8,45 8.30 8.30 

5 
VOICAN D. L. ROBERT 

FLORIAN 

Liceul Tehnologic Auto 
5,75 5.70 5.70 

 

Rezultatele obtinute de elevi vor fi analizate la nivelul CA, CP, Comisii metodice de specialitate, 

Comisiei de curriculum, CEAC, urmând ca fiecare comisie, cât și conducerea școlii, să elaboreze la 
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începutul anului școlar 2018 – 2019 Planuri de măsuri privind îmbunătățirea rezultatelor la Evaluarea 

Națională 2018. 

Concluzia  1 : 

Toti elevii scolii sunt in progres, rezultatele elevilor la EVALUAREA NATIONALA 2018, la proba de 

Matematica, sunt mai mari comparativ cu simularea la nivel national din luna martie 

Concluzia 2 : 

Rezultatele elevilor scolii noastre la Evaluarea nationala sunt peste media judetului. 

Concluzia 3: 

Numarul elevilor carea u obtinut note peste 9 la Evaluarea Nationala din acest an scolar este peste media 

judetului. 

4.6.ACTIVITĂŢI EDUCATIVE: 

Membrii comisiei s-au implicat in urmatoarele activitati educative 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE: 

- Campania Saptamana legumelor si fructelor donate” 14-18 noiembrie 2017 activitate SNAC de colectare a 

fructelor si legumelor ce au fost donate elevilor cu nevoi speciale si a celor dezavantajati din scoala. 

- Simpozion Naţional „Violenţa, o realitate a zilelor noastre” 25 noiembrie 2017 organizat la Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

- Masa rotundă interjudeţeană „Învăţ în clasă şi dincolo de hotarele ei” – 26 ianuarie 2018 organizată  la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” 

- Simpozionul  Internaţional „A,B,C, -ul educaţiei, univers deschis” 11 aprilie 2018 organizat la Şcoala 

Gimnazială „Mihai Eminescu” 

COORDONATOR prof MITRAN RALUCA : 

- activitatea educativă „Gândind la Eminescu...” 18 ianuarie 2018 

- activitatea  „Mănâncă sănătos! Trăieşte frumos!” campanie de educaţie medicală în şcoli 22 mai 2018 

- activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatului încheiat cu Asociaţia ENVIRON  - Campania de conştientizare, 

responsabilitate socială şi colectare selective “Baterel şi Lumea NON – E” Mitran Raluca, toti membrii 

comisiei 

5. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE in anul şcolar 2017-2018: 

 Proiect ABEEC- Erasmus plus 2017-2019, parteneriat: Romania, Bulgaria, Croatia, Portugalia si Polonia 

 ”Mathematics and not only on the banks of the Danube” încheiat cu Liceul Tehnic ”Decebal” – 

Drobeta Turnu severin, Liceul Tehnic ”Edmond Nicolau” - BucureŞti, Liceul Agricol - 

ScorniceŞti Şi Prymary and Secondary School ”Vuc Karadzic” – Donji Milanovac Serbia (prof. 

Cârțu Silvia, Nicolae Elena, Mitran Raluca, Beer Maria)- difuzare reviste de matematica 

MINIMATH si pregatirea concursului ce se va desfasura pe semestrul al II-lea 

 ”Educaţia rutieră, educaţie pentru viaţă” încheiat cu Inspectoratul de poliţie al jueţului Dolj – 

Poliţia municipiului Craiova – Secţia 3 (prof. Mitran Raluca); 
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PARTENERIATE prof MITRAN RALUCA: 

 

 „Violenţa – o realitate a zilelor noastre” cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj  Poliţia municipiului 

Craiova secţia 3  

 „Stil de viaţă sănătos” – Centrul regional de prevenire evaluare şi consiliere antidrog Craiova 

 Proiectul national educational ALWAYS – activităţi desfăşurate ca profesor coordinator MITRAN 

RALUCA 

          Au fost realizate activităţile extracurriculare pe baza documentelor proiective ale şcolii, planificând 

activităţi extracurriculare cu implicarea elevilor, părinţilor şi a altor membri ai comunităţii. S-a asigurat 

participarea grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite (olimpiade 

şi concursure şcolare), înregistrând şi rezultatele la activităţile extracurriculare realizate, inclusiv a 

impactului acestor activităţi asupra grupurilor ţintă. 

 

6. FORMARE CONTINUA: 

PARTICIPAREA MEMBRILOR COMISIEI LA CURSURI DE 

PERFECTIONARE 

 

NR. 

CRT. 

NUME SI 

PRENUME 

PROFESOR  

CURSURI DE PERFECTIONARE PERIOADA 

 

BEER 

MARIA 

1. Moving to Maths 2.0 – Rerun online platforma 

https://www.schooleducationgateway.eu , formare continua,  30 

ore 

2. Introducing Project-Based Learning in your Classroom – 

Rerun, curs  online, platforma 

https://www.schooleducationgateway.eu, formare continua,  16 

ore 

3. Erasmus+ funding opportunities for schools, online platforma 

https://www.schooleducationgateway.eu , formare continua,  20 

ore 

4. Learning in a Museum, curs online pe platforma 

https://www.schooleducationgateway.eu, formare continua,  16 

ore 

5. Metodica predarii matematicii in ciclul primar, online 

platforma didactic.ro, formare continua,  40 ore 

31.07.2017 - 

18.11.2017 

 

02.10.2017 - 

15.11.2017 

 

 

 

03.10.2017 - 

06.12.2017 

 

 

 

11.02.2018 - 

01.03.2018 

 

 

Aprilie 1018 

 
MITRAN 

RALUCA 

4. Learning in a Museum, curs online pe platforma 

https://www.schooleducationgateway.eu, formare continua,  16 

11.02.2018 - 

01.03.2018 
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ore 

1.  
CALIN 

ANETA 

Leadership si comunicare, CCDDJ, 24 ore,  

 

Mai 2018 

 

7. CONCLUZII 

       Analizând activitatea depusă de comisie în anul şcolar 2017-2018, reiese că responsabilităţile au fost 

îndeplinite în termenele şi în condiţiile cerute. Membrii comisiei au realizat o bună comunicare cu celelalte 

cadre didactice, cu elevii şi părinţii, cu directorii unităţii de învăţământ şi cu alte instituţii şi părţi interesate 

de la nivelul comunităţii, conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii şcolare. Au menţinut permanent 

legătura cu consiliile profesorale ale claselor şi cu părinţii elevilor prin participarea la şedinţele cu părinţii 

pentru informarea acestora privind situaţia la învăţătură şi disciplină, pentru consilierea părinţilor, pentru 

evitarea eşecului şi a abandonului şcolar. S-au implicat în dezvoltarea parteneriatului cu părinţii, cooptându-i 

în problemele şcolii şi în modernizarea bazei materiale. Au manifestat o atitudine de respect, prietenie şi 

colaborare faţă de personalul didactic, auxiliar şi de conducere. Au dovedit sociabilitate, conştiinciozitate, 

punctualitate, seriozitate, tact pedagogic, interes profesional şi echilibru emoţional. Relaţiile dintre cadrul 

didactic şi colegii din şcoală au avut la bază respectul reciproc şi deontologia profesională. Au fost 

completate documentele şcolare (cataloage, registre matricole, carnete de note, condici de prezenţă) conform 

prevederilor legale. Au fost respectate integral regulamentele interne şi procedurile stabilite la nivelul 

unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul calităţii). S-a respectat întocmai regulamentul de ordine 

interioară, normele de organizare şi funcţionare ale instituţiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor 

în cadrul şedinţelor sau orelor de  consiliere/săptămânale. 

Membrii comisiei  au promovat în comunitate o imagine pozitivă a unităţii de învăţământ, oferta 

educaţională, precum şi progresul şi rezultatele bune obţinute de elevi. 

8. PROPUNERI PENTRU ACTIVITATILEVIITOARE 

 

Pentru anul şcolar viitor ne propunem îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale, la 

concursuri şi olimpiade şcolare. Pentru aceasta este necesară monitorizarea parcurgerii  programei, a 

ritmicităţii notării şi a prezenţei elevilor la orele de  program suplimentar/ remedial; tratarea diferenţiată şi 

individualizarea predării - învăţării - evaluării astfel încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor; 

adaptarea elevilor la cerinţele şi tipul de subiecte specifice Evaluării Naţionale. De asemenea, se impune 

asigurarea unei mai bune colaborări cu familiile elevilor şi conştientizarea elevilor privind necesitatea 

implicării în propria formare şi a părinţilor în calitatea lor de principal partener educaţional al şcolii.  

Pentru obţinerea unor rezultate mai bune este importantă profesionalizarea cadrelor didactice prin 

participarea la cursuri de formare continuă în domeniul specialităţii. 



 111 

         Un alt obiectiv propus îl constituie implicarea în activităţi ce au ca tintadiminuarea absenteismului şi a 

riscului de abandon. 

         Importantă este şi realizarea de parteneriate educaţionale cu comunitatea care să contribuie la 

îmbogăţirea experienţelor de învăţare a elevilor. 

9. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII 

ACTIVITĂŢII DIN ŞCOALA 

 

9.1.Asigurarea calitatii: 

 

Membrii comisiei au asigurat un raport optim între resurse şi nevoi stiind ca aceasta constituie una 

din problemele centrale ale calităţii educaţiei şi a calităţii învăţământului. 

Toti profesorii din comisia MATEMATICA, STIINTE SI TEHNOLOGII au avut permanent in 

vedere evoluţia laturilor procesului educaţional - feedback-ul în cadrul lanţului „Planifică - Efectuează - 

Verifică - Acţionează” (P.D.C.A). 

9.2.Instrumente  pentru determinarea calităţii: 

 Existenţa documentelor curriculare aprobate de MEN: programe şcolare, standarde de evaluare  

 Existenţa planificărilor calendaristice anuale/semestriale, a planificărilor pe unităţi de învăţare şi a 

proiectelor didactice  

 Instruirea elevilor si semnarea fişelor de protecţia muncii in laboratoare/ Sali de clasa/ culoarele 

scolii/ curtea scolii.  

 Liste manualelor şi auxiliarelor selectate, avizate MEN  

 existenţa portofoliului personal  

 Existenţa programelor de educaţie diferenţială, programelor de educaţie remedială şi a planului de 

intervenţie personalizat  

 documente privind formarea profesională: diplome, certificate, atestate, adeverinţe  

 Fişe de inspecţie şi de evaluare la nivelul clasei, care reflecă calitatea actului predării.(fisa de 

interasistenta) 

 Fise de urmarire a progresului scolar (anexe raportarile periodice) 

 Elevii obtin rezultate bune la Evaluarea Nationalawww.edu.ro admitere 2018 

 Toti absolventii clasei a VIII-a urmeaza o forma de invatamant liceal/ profesional 

http://admitere.edu.ro/ 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ro/
http://admitere.edu.ro/
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Admiterea 2018- insertia scolara 
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Notă: Din cei 50 absolventi de clasa a VIII-a, 42 elevi au fost repartizati computerizat, conform optiunilor 

exprimate, 

Un elev Liceul Militar 

Doi elevi vocational /profil sportiv  

Coada Rebeka/ Handbal/Liceul Energetic 

Vezelovici Alexandru/Fotbal/  

Doi elevi invatamant profesional de stat: 

Gulie Marian /T Demetrescu 

Milos Octavian/T Demetrescu 

Doi elevi in etapa a doua de admitere in liceu 
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10.1. SITUATIA STATISTICA ADMITEREA 2018 

NR ELEVI 

REPARTIZARE 

COMPUTERIZATA 

NR ELEVI 

INVATAMANT 

VOCATIONAL 

PROFIL 

SPORTIV 

NR ELEVI 

INVATAMANT 

PROFESIONAL 

DE STAT 

NR ELEVI 

LOCURI 

SPECIALE 

PENTRU 

RROMI 

NR 

ELEVI 

LICEU 

MILITAR 

NR ELEVI 

IN ETAPA a 

II-a de 

admitere 

TOTAL 

ABSOLVENTI 

CLASA a VIII a 

42 2 2 1 1 2 
50 

84.00% 4.00% 4.00% 2.00% 2.00% 4.00% 
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ADMITEREA 2018, SITUATIA STATISTICA A REPARTIZARII COMPUTERIZATE IN URMA OPTIUNILOR ELEVILOR, PE FORME DE INVATAMANT

COLEGIUL 

NATIONAL

"FRATII 

BUZESTI"

CRAIOVA

COLEGIUL 

NATIONAL

"ELENA CUZA"

CRAIOVA

COLEGIUL 

NATIONAL

"CAROL I" 

CRAIOVA 

COLEGIUL 

NATIONAL

PEDAGOGIC 

"STEFAN 

VELOVAN" 

CRAIOVA

COLEGIUL 

NATIONAL

"NICOLAE 

TITULESCU"

CRAIOVA

COLEGIUL 

NATIONAL

ECONOMIC

"GHEORGHE 

CHITU"

CRAIOVA

COLEGIUL 

"STEFAN

ODOBLEJA" 

CRAIOVA 

LICEUL TEORETIC

"HENRI COANDA"

CRAIOVA

LICEUL TEORETIC

"TUDOR 

ARGHEZI"

CRAIOVA

LICEUL 

"TRAIAN 

VUIA" 

CRAIOVA 

LICEUL 

"MATEI

BASARAB" 

CRAIOVA

LICEUL 

"VOLTAIRE"

CRAIOVA

LICEUL 

"CHARLES

LAUGIER" 

CRAIOVA 

COLEGIUL 

TEHNIC DE

ARTE SI 

MESERII

"CONSTANTIN

BRANCUSI" 

COLEGIUL 

TEHNIC

ENERGETIC 

CRAIOVA 

LICEUL 

TEHNOLOGIC

TRANSPORTURI 

CAI FERATE 

CRAIOVA

LICEUL 

TEHNOLOGIC

AUTO CRAIOVA 
TOTAL 

ELEVI

2 1 4 3 1 4 4 4 3 3 2 3 1 3 1 1 2 42

4.76% 2.38% 9.52% 7.14% 2.38% 9.52% 9.52% 9.52% 7.14% 7.14% 4.76% 7.14% 2.38% 7.14% 2.38% 2.38% 4.76%  
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Din graficul de mai sus, se observa ca: 

 Sunt elevi cu medii mai mari decat ultimele medii din primele trei Colegii Nationale, care au 

preferat Colegiul Pedagogic „Stefan Velovan”   

 45,23% din elevii scolii au intrat in colegii nationale (real/uman/servicii), din care 21,43% din 

elevii scolii noastre au intrat in primele trei  colegii nationale 

 (Colegiul National "Fratii Buzesti", Colegiul National "Carol I" ,  Colegiul National "Elena Cuza") 

 38,10% din elevii scolii au intrat la licee teoretice (real/uman) 

 16,67% din elevii scolii noastre au optat si intrat la licee cu profil tehnologic. 

Concluzii: 

 

1. Elevii cu rezultate bune si foarte bune la Evaluarea Nationala la Proba de Matematica au intrat pe 

profil real. 

2. Elevii cu rezultate bune si foarte bune la Evaluarea Nationala la Proba de Limba si literatura 

romana, au intrat pe profil uman. 

3. Elevii cu rezultate slabe la Evaluarea Nationala 2018, au intrat la Licee tehnologice, profil tehnic 

sau servicii, respectiv Scoli Profesionale. 

4. Elevii cu aptitudini sportive, au intrat la licee cu profil sportiv. 

Prognoza pentru urmatorii ani pentru promotia 2018:  

Estimez un procent ridicat de promovabilitate la Bacalaureat, insa elevii care au obtinut note sub 5 la 

examenul de Evaluare Nationala 2018 si au intrat la licee cu profil tehnologic sau servicii, vor obtine in 

continuare note mici la obiectul matematica. 

Responsabil Comisie: 

Prof. BEER MARIA ADRIANA 

                      

 

       COMISIA METODICA: OM SI SOCIETATE 

 

  În anul școlar 2017– 2018, comisia metodică „Om şi societate”și-a desfasurat activitatea în 

următoarea componenţă : Tuca Lavinia-Felicia, profesor titular geografie şi responsabil al comisiei, 

Mitu Nicolae-Razvan, profesor titular istorie si cultura civica, Stanica Iliescu Mirela, profesor titular 

religie, Cazacu Lucian, profesor titular religie. 

 

Obiective 

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

societate” și-a propus atingerea urmatoarelor 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; 

-integrarea elevilor minoritari în comunitatea şcolară şi locală; 
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- creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup;  

- monitorizarea progresului şcolar;  

- educarea spiritului de disciplină şi colaborare; 

- impartialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii;  

- organizarea de activităţi extracurriculare;  

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

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

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

- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei;  

- sprijinirea integrării profesorului de religie; 

- perfectionarea continuă a  cadrelor didactice;  

- ameliorarea bazei material;  

- pregatirea elevilor pentru obtinerea de performante la  concursuri, precum si a celor cu rezultate 

nesatisfacatoare;  

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

desfășurări a activitățilo 

 

                I.ACTIVITATEA  MANAGERIALĂ: 

 

  La nivelul comisiei metodice, au fost realizate documentele de proiectare managerială: 

proiectarea managerială la dimensiunea sarcină şi la dimensiunea domeniu funcţional. Au fost întocmite 

de către responsabilul de comisie metodică, profesor Tucă Lavinia-Felicia, planul managerial al 

catedrei, programele manageriale pentru semestrul I şi II, graficul activităţilor metodice şi 

extracurriculare pentru semestrul I şi II, graficul interasisţentelor şi alte documente necesare 

portofoliului comisiei. În ceea ce priveşte managementul organizaţional a fost asigurată buna 

funcţionare a comisiei prin: proiectarea şi monitorizarea eficientă a activităţii, implicarea în evaluarea 

personalului şi realizarea unei comunicări rapide, eficiente şi pozitive cu conducerea şcolii şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi prin transmiterea informaţiei primite, în timp util. 

 În vederea proiectării activităţii didactice proprii, la începutul anului şcolar 2017-2018, în urma 

studierii aprofundate a curriculum-ului şcolar, toţi membrii Comisiei ,,Om şi Societate” şi-au proiectat 

activitatea desfăşurată în conformitate cu programa şcolară în vigoare, căutând să coreleze conţinuturile 

de învăţare cu obiectivele generale, prevederile programei, cu numărul de ore aferent, cu nivelul claselor 

sau grupelor de elevi, cu abordare inter, trans şi cross-curriculară a problemelor. Au fundamentat 

proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare ale elevilor, pornind de la testarea predictivă a acestora, 

utilizând strategia de dezvoltare-proiectare curriculară din unitatea şcolară, identificând pentru fiecare 

unitate de învăţare achiziţiile anterioare necesare (cunoştinţe, deprinderi, atitudini) asigurând corelări 

între obiectivele şi conţinuturile predate şi obiectivele şi conţinuturile corespunzătoare celorlalte 

discipline din aceeaşi arie curriculară. De fiecare dată au fost precizate obiective de evaluare urmărite şi 

pentru a avea o imagine corectă a situaţiei fiecărui elev la momentul respectiv, rezultatele testului au 

fost interpretate, stabilindu-se nivelul iniţial de plecare, fundamentul noilor achiziţii, nevoile de învăţare 

sau reînvăţare, stabilindu-se măsuri de remediere în acest sens.  

S-au respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de 

proiectare prin utilizarea planurilor de învăţământ şi a programelor aprobate de MENCŞ, precum şi prin 

realizarea planificării calendaristice şi a proiectării unităţilor de învăţare conform legislaţiei în vigoare. 

La nivelul comisiei a fost aplicată o evaluare continuă, obiectivă şi motivată, prin diversificarea 

metodelor de evaluare, cu accent pe competenţe. Au fost realizate mijloace de învăţământ auxiliare şi 

materiale didactice; fişe de lucru, planse, harti, machete.  

În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată de responsabilul Comisiei Metodice ,,Om şi 

Societate”, la începutul anului şcolar au fost repartizate responsabilităţile fiecărui membru al comisiei, 

organizându-se activitatea semestrial şi anual.    

În activitatea desfăşurată s-au identificat următoarele puncte tari:  

- cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, cu experienţă profesională;  

- toate cadrele didactice sunt calificate şi au gradul didactic I şi II; 
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- implicarea cadrelor didactice în conducerea operaţională, în elaborarea documentelor 

manageriale, a manualelor şi a mijloacelor de învăţământ omologate de M.E.C.Ş.;  

- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei educaţionale; 

- iniţierea de parteneriate educaţionale, prin programe specifice şi proiecte încheiate la nivel 

local ; 

Printre punctele slabe ale activităţii Comisiei ,,Om şi Societate”,    pot fi menţionate:  

- cadrul restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice; 

- dotarea insuficientă a unităţii şcolare cu echipament informatic, existenţa sălilor specializate 

dotate cu mijloace didactice specifice uzate din punct de vedere moral; 

- înregistrarea unor cazuri de absenteism şi de abandon şcolar (copii de etnie rromă); 

- insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala; 

- circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicarea oficială; 

- insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor cadre didactice în vederea 

obţinerii de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltare instituţională;   

- derularea unui număr mic de proiecte pentru grupurile dezavantajate-etnie rromă. 

 

     II.RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

În ceea ce priveşte baza materială a şcolii, profesorii din cadrul comisiei au întreţinut sala 

multimedia (3.1.) cu specific de activitate extracurriculară; au contribuit la reamenajarea sălilor de clasa. 

În calitate de profesori diriginţi toţi membrii comisiei au întreţinut baza materială a şcolii, reparând 

stricăciunile provocate în sălile de clasă cu ajutorul contribuţiei băneşti a părinţilor elevilor.  

În ceea ce priveşte resursele financiare a fost respectat bugetul de venituri şi cheltuieli, s-au 

acordat premii şi cadouri de Crăciun.  

 

III. RESURSE  UMANE 

3.1. Personal didactic 

S-a realizat încadrarea cu personal didactic specializat: patru titulari. A fost înfăptuit procesul de 

selecţie şi dezvoltare prin: cunoaşterea şi integrarea cadrelor nou venite în colectivul şcolii, 

reactualizarea fişelor pentru fiecare post din organigramă; semnarea acestora, a contractelor individuale 

de muncă pentru personalul didactic nou angajat.  

De asemenea, s-a avut permanent în vedere profesionalizarea cadrelor didactice prin: 

cunoaşterea nevoii de formare, perfecţionare a personalului;  participarea la perfecţionări la nivelul 

comisiei  prin şedinţe lunare cu temă, asistenţe şi interasistenţe la ore, lecţii deschise, dezbaterea unor 

teme interdisciplinare, cunoaşterea metodologiilor de organizare şi desfăşurare a  examenelor, a 

concursurilor şi a olimpiadelor şcolare, dezbateri, consilii profesorale cu temă; organizarea şi 

participarea la cercurile pedagogice; acordarea de şanse egale tuturor membrilor comisiei metodice prin 

asigurarea unui climat de înţelegere şi cooperare, a bazei materiale necesare desfăşurării procesului 

instructiv- educativ, prevenirea conflictelor, motivarea morală şi financiară în funcţie de rezultate. 

Permanent s-a avut în vedere, realizarea unui climat de colaborare şi colegialitate între cadrele didactice 

ale şcolii, de respect şi libertate de opinie, de dialog permanent, de responsabilitate şi implicare liber 

consimţită. 

În ceea ce priveşte valorificarea competenţelor știinţifice, didactice şi metodice dobândite prin 

participarea la programe de formare continuă / perfecţionare, activitatea de perfecţionare şi formare 

continuă, toţi membrii comisiei metodice au participat la cercurile pedagogice conform planificării I.S.J. 

Dolj, la activităţi metodice şi ştiinţifice.  

Membrii comisiei au participat la programele de formare, aplicând în activitatea didactică rezultatele 

participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare.  

       Astfel, D-na  Lavinia Tucă a participat la Simpozionul Interjudeţean „ÎNVAŢ ÎN CLASĂ ŞI 

DINCOLO DE HOTARELE EI” , desfășurat la Școala Gimnazială. „Mihai Eminescu”; la 

Simpozionul Naţional ,,VIOLENŢA- O REALITATE A ZILELOR NOASTRE”, la Simpozionul 

Internaţional  A.B.C- ALFABETUL EDUCAŢIEI, UNIVERS DESCHIS".  

        A participat la diverse concursuri, la nivel judeţean, unde a obţinut numeroase premii: 
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- Premiul I a fost obţinut de eleva Pârvuleasa Amalia Gabriela la Concursul Judeţean ,, Apă 

curată pentru un viitor durabil”; 

- Premiul I a fost obţinut de către grupul vocal din clasa a V-a A la Concursul Judeţean de 

Creaţie şi Interpretare ,,Mihai Eminescu- Un magician al cuvântului”; 

         În cadrul concursului judeţean ,, Un plus de siguranţă pentru viata noastră” elevii  au 

obţinut rezultate foarte bune: Ionică Teodora, Guţă Andrei, Negricea Radu- Premiul I; Mihai Ovidiu, 

Enache Bianca- Premiul al II-lea;  Cotea Elena, Grigoraşcu Izabela, Vivoran Sorana- Premiul al III- 

lea. 

        În perioada Şcoala Altfel am organizat un concurs intitulat ,, Vânătorul de imagini”, unde 

elevele Bîldea Daria, Bel Lorena, Didă Anamaria, Pârvuleasa Amalia şi Răţoiu Corina au obţinut 

Premiul I. 

            D-na Stanică Iliescu Mirela a participat la Simpozionul Judeţean „EDUCAŢIA 

SUSTENABILĂ- O NECESITATE”, desfasurat la Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu, precum și la 

Simpozionul Interjudeţean „ÎNVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI DINCOLO DE HOTARELE EI”, desfășurat la 

Școala Gimnazială. „Mihai Eminescu”. De asemenea a participat si  la simpozioanele nationale  

,,OBICEIURI LOCALE, VALORI NATIONALE” desfasurat la Școala Cotofenii din Dos si 

,,VIOLENTA- O REALITATE A ZILELOR NOASTRE” desfăşurat la Școala Gimnaziala ,,Mihai 

Eminescu”, la Conferinta naţională „IMPORTANŢA DISCIPLINELOR OPŢIONALE”  desfăşurată la 

Şcoala Gimnazială Goiesti , Simpozion internaţional „ FLORILE NE ÎNVAŢĂ” , Simpozionul 

Internaţional „A.B.C.- ALFABETUL EDUCATIEI- UNIVERS DESCHIS” . A participat la cursul de 

perfecţionare „PROFESORUL MILENIULUI III” 

A participat şi la concursuri, cum ar fi: Concursul Interjudeţean ,,HRISTOS SE NAŞTE, 

SALVAŢI-L!”, obţinând premiul I, cu Corul ,,Luceafarul”, Festivalul Concurs Judeţean „DATINI ŞI 

OBICEIURI DE IARNĂ”, obţinând  premiul III, Festivalul Concurs Interjudeţean „GLAS DE ÎNGER” 

, obţinând premiul II cu eleva Cotea Elena.     

A urmat cursul ,, EDUCATOR SPECIALIZAT’’ desfăşurat în  perioada 15.11-22.12.2017 cu 

durata de 180 de ore organizat de Abilty development - Profesor mileniul III – 2017. 

 D-nul Mitu Razvan a participat la Simpozionul International „ Europe in the Great War(1914-

1918)’’, desfășurat la Belgrad in perioada 7-9 decembrie 2017.     

      Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate” in  anul şcolar 2017-2018 a 

cuprins :  

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

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

educativ;  

- a fost analizată activitatea comisiei din anul scolar 2017-2018 şi au fost stabilite 

responsabilităţile fiecărui membru pentru noul an şcolar ;  

- a fost dezbatut si adoptat planul managerial si cel operational la nivelul comisiei;  

- au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului 

instructiv-educativ;  

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

metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor; 

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

(planificari, proiecte didactice, teste initiale, teste de evaluare sumativa), inregistrarea de observatii in 

fisele de asistenta la lectiile deschise, realizarea unor dezbateri in cadrul sedintelor catedrei, procese 

verbale ale activitatilor extracurriculare;  

- strategiile didactice au fost adaptate la particularitatile de varsta ale elevilor ; 

- atat cadrele didactice, cat  si elevii și-au întocmit portofolii personale;  

- elevii au fost sprijiniti în atingerea performanțelor școlare prin activitati de pregatire 

suplimentara;  

- procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cat si prin metode alternative ;  
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- au existat preocupări pentru îmbogățirea bazei materiale (cu ajutorul elevilor au fost realizate 

planșe, hărți)  

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

fiecare disciplină ;  

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

demonstrative :  

Pe tot parcursul anului şcolar membri comisiei metodice au participat la următoarele activităţi 

metodice: 

 Referat pe tema ,, Familia creştină” susţinut în data de 24.11.2017 de către Prof. Stanică Iliescu 

Mirela; 

 Masa rotunda cu tema ,,Craciunul- sărbatoarea romanilor” , activitate  susţinuta în data de 

15.12.2017, în cadrul careia Prof. Cazacu Lucian şi Mitu Nicolae- Razvan au prezentat referate; 

 Dezbatere pe tema ,, Brazilia”, din data de 23.01.2018, condusă de Prof. Tucă Lavinia-Felicia, 

care a prezentat un proiect în Power Point; 

 Masa rotundă cu tema ,,Cultura romana în secolul al XIX-lea”, activitate  susţinută în data de 

29.01.2018, în cadrul căreia Prof. Cazacu Lucian şi Mitu Nicolae- Răzvan au prezentat referate; 

 Dezbatere pe tema ,, Insulele Canare”, din data de 23.02.2018 condusă de Prof. Tucă Lavinia-

Felicia, care a prezentat un proiect în Power Point; 

  Masa rotundă pe tema ,,Romania-după al II-lea război mondial”, din data de 15.03.2018 

susţinută de Prof. Mitu Răzvan; 

  Dezbatere pe tema ,,Utilizarea calculatorului la religie”, din data de 03.05.2018 sustinută de 

Prof. Cazacu Lucian  ;  

  Masa rotundă pe tema ,, Religia-ca obiect de învaţămant”, din data de 06.06.2018 în cadrul 

careia Prof. Cazacu Lucian şi Stănică Iliescu Mirela au prezentat referate; 

  

Planificările şi proiectarea activităţii didactice  au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au 

fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice diverse şi 

metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în 

realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie şi geografie. 

A fost asigurată transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare, profesorii aplicând sistemul 

de notare prevăzut de legislaţia în vigoare şi utilizând la fiecare unitate de învăţare autoevaluarea şi 

interevaluarea elevilor. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie s-a făcut pe baza unor criterii 

clare şi cunoscute de către elevi şi părinţi privind succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare 

deosebite. A fost demonstrat progresul pentru fiecare elev pe parcursul programului de învăţare, prin 

testele aplicate, prin răspunsurile date la orele de curs.  

La sfârşitul anului şcolar 2017-2018 procentul de promovabilitate al elevilor a fost ridicat. La 

nivelul celor 9 clase de gimnaziu  s-au înregistrat 4 elevi cu situaţia şcolară neîncheiată şi un corigent, 

după cum urmează: 

 

Situaţia statistică la disciplina Istorie  Cultură Civică şi Educaţie Socială la clasele din 

încadrare la sfârşitul anului şcolar 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Număr 

elevi 

Promovaţi 

 

Corigenţi 

 

Situaţia şcolară 

neîncheiată  

Media anuala 

Istorie 

1 clasa a V-a A 21 21 - - 9.42 

2 clasa a V -a B 25 23 

Popescu  

Cătălin 

Alexandru 

Szandu Cornel 9.84 

3 clasa a VI-a A 26 26 - - 9.19 

4 clasa a VI-a B 24 24 - - 9.48 

5 clasa a VI-a C 16 13 - Badea Alexandru 7.42 
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Badea Suraj 

Băloi Antonio 

Banderas 

6 clasa a VII-a A 28 28 - - 9.44 

7 clasa a VII-a B 30 30 - - 8.60 

8 clasa a VIII-a A 27 27 - - 9.80 

9 clasa a VIII-a B 21 21 - - 9.84 

Educaţie Socială  +  Cultură civică 

1 clasa a V-a A 21 21 - - 9.00 

2 clasa a V-a B 25 23 

Popescu  

Cătălin 

Alexandru 

Szandu Cornel 9.86 

3 clasa a VII-a A 28 28 - - 9,83 

4 clasa a VIII-a A 27 27 - - 10.00 

5 clasa a VIII-a B 21 21 - - 9,97 

 

                    

   

Situaţia statistică la disciplina Geografie la clasele din încadrare la sfârşitul anului şcolar 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Număr 

elevi 

Promovaţi 

 

Corigenţi 

 

Situaţia şcolară 

neîncheiată 

Media anuala 

1 clasa a V-a A 21 21 - - 
9.28 

2 clasa a V -a B 25 23 

Popescu 

Cătălin 

Alexandru 

Szandu Cornel  

9.43 

3 clasa a VI-a A 26 26 - - 8.19 

4 clasa a VI-a B 24 24 - - 8.78 

5 clasa a VI-a C 16 13 - - 6.88 

6 clasa a VII-a A 28 28 - - 7.87 

7 clasa a VII-a B 30 30 - - 7.76 

8 clasa a VIII-a A 27 27 - - 8.19 

9 clasa a VIII-a B 21 21 - - 9.18 

 
La Opţionalul Integrat  numit ,, Capitalele lumii”,  din totalul de 46 de elevi, 44 au media 10, 

un singur elev are media 7.5- Popescu Cătălin Alexandru , iar un elev are situaţia neîncheiată -

Szandu Cornel . 

 

 

Situaţia statistică la disciplina Religie la 

clasele din încadrare la sfârşitul anului şcolar 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Număr 

elevi 

Promovaţi 

 

Corigenţi 

 

Situaţia şcolară 

neîncheiată 

 

Media anuală 

1 clasa a V-a A 21 21 - 
- 

9.95 

2 clasa a V –a B 25 24 - Szandu Cornel 10 

3 clasa a VI-a A 26 26 - - 10 
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4 clasa a VI-a B 24 24 - - 10 

5 clasa a VI-a C 16 13 - 

Băloi Antonio 

Banderas 

Badea Alexandru 

Badea Suraj 

10 

6 clasa a VII-a A 28 28 - - 10 

7 clasa a VII-a B 30 30 - - 10 

8 clasa a VIII-aA 27 27 - - 10 

9 clasa a VIII-a B 21 21 - - 10 

 

                   

A fost realizată îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin: urmărirea frecvenţei şi analiza datelor 

statistice; consilierea elevilor problemă şi a părinţilor acestora; funcţionarea consiliului clasei, pentru o 

mai bună cunoaştere a elevilor pentru evitarea eşecului şi abandonului şcolar. S-a îmbunătăţit disciplina 

prin: buna funcţionare a sistemului video de supraveghere, a serviciului pe şcoală; asigurarea pazei şi 

securităţii şcolii; discutarea /sancţionarea elevilor indisciplinaţi în cadru organizat. De asemenea, s-a 

avut în vedere prevenirea şi rezolvarea conflictelor prin: cunoaşterea elevilor şi profesorilor şcolii prin: 

discuţii cu elevii, individual sau în grup, pentru cunoaşterea personalităţii lor, a aspiraţiilor; elaborarea/ 

aplicarea/ interpretarea de chestionare privind funcţionarea şcolii, adresate elevilor şi profesorilor; 

delegarea de sarcini în concordanţă cu capacităţile individuale; rezolvarea conflictelor elev-elev, 

profesor-profesor, profesor-părinţi prin: cunoaşterea cauzelor conflictului (discuţii, chestionare); 

eliminarea cauzelor; găsirea de soluţii alternative; negocierea conflictelor având ca scop “câştig-câştig” 

şi acceptarea soluţiei de ambele părţi; monitorizarea în timp a conflictelor şi intervenţia în caz de 

recidivă.  

S-a urmărit permanent educarea elevilor pentru viaţă prin combaterea infracţionalităţii juvenile şi 

lupta împotriva alcoolului, tutunului, drogurilor şi SIDA prin: discutii in cadrul orelor de dirigentie 

întâlniri cu cadre ale poliţiei pentru combaterea infracţionalităţii şi respectarea legilor; întâlniri cu 

reprezentanţi ai ONG-urilor; studii de caz, vizionări de filme. S-a realizat pregătirea elevilor pentru a 

face faţă cataclismelor naturale prin includerea în orele de dirigenţie a unor teme de protecţie civilă. 

Aspecte precum paza şi lupta împotriva incendiilor au fost abordate prin: teme dezbătute la dirigenţie, 

prin discutii cu reprezentantii ai I.S.U. Dj şi prin verificarea echipamentelor pentru stingerea incendiilor. 

Au fost elaborate proiectele educaţionale extracurriculare în concordanţă cu planul managerial al 

coordonatorului de proiecte educaţionale şcolare şi extraşcolare cât şi cu planurile  manageriale ale 

directorilor. De asemenea, au fost elaborate planul de activităţi extracurriculare al clasei precum şi 

documentele manageriale privind parteneriatul cu părinţii (Comitetul de părinţi al clasei, Consiliul 

consultativ al părinţilor). S-a realizat proiectarea întâlnirilor cu părinţii, tematicile fiecărei şedinţe sau 

fiecărui lectorat, precum şi procesele-verbale ale acestor întâlniri, la care părinţii au participat în 

proporţie de 95 % de fiecare dată.  

În planificarea activităţilor extraşcolare şi parteneriate de la clasă s-a ţinut cont de nevoile şi 

interesele copiilor, de activităţile realizate la nivelul unităţii şcolare, la nivel local şi naţional. Prin 

sărbătorirea unor zile festive s-a urmărit dezvoltarea culturii organizaţionale, prin dezvoltarea 

sentimentului de apartenenţă la cultura, tradiţia şi valorile şcolii. Astfel, la nivelul comisiei ,,Om si 

Societate” au fost organizate urmatoarele activitati:  

Sem. I: 

-Masa rotunda cu ocazia Zilei Internationale a Educatiei;  

-Activitate cu ocazia Zilei europeana a limbilor; 

- O noapte în bibliotecă; 

- Exercitiu de simulare in caz de cutremur si incendiu; 

- Halloween - Sărbătoarea celtica; 

-Sfântul Andrei;  

-Campania SNAC- Saptamana  legumelor si fructelor; 
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- Masa rotunda cu ocazia zilei de - 1 Decembrie; 

-A venit Mos Nicolae!!!!; 

- Craciunul in familie;  

-Mihai Eminescu- “expresia integrală a sufletului românesc” ; 

-24 ianuarie 1859 – primul pas sprea Marea Unire”;  

-Activitati desfasurate in colaborare cu I.S.U. Dj :( "13 octombrie - Ziua Internaţională pentru 

Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale", Lecţie de informare: "Voluntariatul în situaţii de urgenţă.", 

Lecţie de informare preventivă: Crăciun Fericit!); 

   

Sem al II-lea:  

               - "28 februarie - Ziua Protecţiei Civile din România"- Concurs ,,Un plus de siguranta pentru       

               viata  noastra” ; 

-  Exercitiu de simulare in caz de cutremur si incendiu;  

            - Dragobetele – ziua dragostei şi a bunăvoinţei;      

            - Mărţişorul – vestitor al primăverii; 

             -Ziua Porţilor Deschise la subunităţile ISU Dolj, "4 martie 1977 – 41  de ani de la    

              cutremurul devastator"; 

            - 8 Martie- Ziua Internațională a Femeii; 

            - Ziua Internaţională a Francofoniei; 

            - 9 mai: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al     

              doilea război mondial; 

            - Cum ne comportam in caz de dezastre; 

            - Mâini dibace! – pictură pe tricouri; 

            - Ziua Mondială a Sănătăţii – Proiect “Vreau să fiu sănătos!” –expozitie de   

             desene şi pictură; 

            -,,Lecţie de viaţă- O zi în penitenciar” ; 

             -Vizită în Parcul ,,Nicolae Romanesc’’, Natura privită prin ,,ochi de copil’’; 

            -Activităţi sportive;  

            -Concurs ,,Vânătorul de imagini ’’ ; 

            -LET’ S  PARTY- Karaoke Show ; 

            -Mănâncă sănătos! Trăieşte frumos! –Campanie de educaţie medicală în şcoli; 

            -1 Iunie-Ziua Copilului- Jocuri, cantece si voie buna!!!;  

            -Ziua Intrnaţională a dascălului; 

            -Festivitatea de încheiere a anului şcolar 

             În cadrul orelor de dirigenţie s-au realizat activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de 

prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase: „Strada şi capcanele ei”, „Ce înseamnă şi unde 

poate duce un comportament agresiv”, „Violenţa şi urmările ei”, „Sănătatea cea mai de preţ avuţie – 

Cum acordăm primul ajutor?”, „Efectele alcoolului, tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii”.   

            În cadrul Clubului de Geografie, elevii au realizat revista cu nr. 2 ,, Planeta Albastră”.  

  Este de remarcat o bună colaborare cu doamna bibliotecară Giurca Daiana, care s-a implicat în 

cadrul organizării activităţilor educative, precum şi prin organizarea de expoziţii cu ocazia marcării 

evenimentelor din istoria neamului.       

IV. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV 

În proiectarea didactică a existat o deplină concordanţă între competenţele specifice ce trebuiau 

formate - obiectivele operaţionale - conţinuturi - activităţi de învăţare - metode didactice -mijloace 

didactice. În cadrul orelor  au fost utilizate metode active (care presupun activitatea independentă, 

individuală sau în grupuri mici) în mai mult de jumătate din activităţile de învăţare. A fost alocat mai 

mult de jumătate din timpul aferent fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă, 

individuală sau de grup a elevilor; au fost realizate activităţi de învăţare autoconduse de către elevi 

(aplicaţii, proiecte individuale / de grup). Au fost  întocmite planificările programelor de pregătire 

suplimentară a elevilor capabili de performanţă, precum şi planificările programelor de recuperare a 

elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare. Au desfăşurat aceste programe având drept obiectiv 
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recuperarea gradată a materiei, fără a perturba activităţile la nivelul clasei, evitând totodată 

suprasolicitarea elevilor.     

În procesul de predare-învăţare-evaluare şi-au adaptat limbajul la mediul de provenienţă precum 

şi la nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor, iar numărul de concepte noi explicate acestora nu a fost 

mai mare de 3 pentru fiecare oră de curs. 

Au fost utilizate manualele şcolare aprobate de MENCŞ, precum şi auxiliarele curriculare 

existente în unitatea şcolară; a fost asigurat accesul tuturor elevilor la resursele şcolii (bibliotecă, 

laboratorul de informatică, sala multimedia-3.1.), au fost procurate şi utilizate auxiliare curriculare 

adaptate caracteristicilor individuale, de grup, comunitare. Pentru aceasta profesorii au colaborat cu 

editurile pentru popularizarea şi difuzarea materialelor auxiliare şi a cărţii şcolare: harti, atlase. 

Permanent, membrii comisiei metodice au fost preocupaţi de realizarea de mijloace de învăţământ 

auxiliare şi de materiale didactice (fişe de lucru, tabele sintetice, variante de teste, subiecte pentru 

lucrările semestriale). 

Au fost utilizate achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. Au fost revizuite planificările 

calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare pe baza rezultatelor obţinute de elevi la testările de la 

nivelul clasei. Profesorii  au furnizat feed-back elevilor după fiecare unitate de învăţare, informând 

părinţii ori de câte ori a fost necesar despre progresul sau regresul înregistrat de elevi cel puţin o dată la 

trei luni. 

În timpul activităţii şcolare toţi şi-au realizat obiectivele propuse şi s-au adaptat la situaţiile 

particulare apărute în timpul acesteia, astfel încât atingerea obiectivelor nu a fost afectată. S-au prezentat 

la timp la toate activităţile planificate, conform orarului proiectat.  

Membrii comisiei metodice au asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate prin formarea 

competenţelor de bază şi a capacităţii de învăţare pe tot parcursul vieţii, implicând elevii în proiecte 

individuale şi de grup, unde şi-au aplicat cunoştinţele însuşite. Au fost propuse teme pentru acasă care 

au reprezentat aplicaţii practice, activităţi de investigare sau de cercetare, individuală sau în grup 

(portofolii, proiecte, machete, lecturi suplimentare). 

Au fost respectate indicaţiile metodice din documentele curriculare şi au fost  adaptate 

conţinuturile unităţilor de învăţare şi ale aplicaţiilor practice la mediul de provenienţă al elevilor şi la 

specificul comunitar. De asemenea, au fost respectate toate prevederile legale privind drepturile  

copilului şi drepturile omului şi a fost acordat respect egal tuturor elevilor, indiferent de mediul de 

provenienţă, capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute. 

Ţinând cont de egalitatea de şanse, a fost aplicată învăţarea centrată pe elev şi s-au folosit resurse 

care să sprijine procesul de învăţare al elevilor cu rezultate mai slabe (au fost realizate programe de 

remediere). A fost asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei, toţi elevii beneficiind de 

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

continuă, urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoştinţă despre situaţia şcolară a 

copiilor.  

A fost urmărit permanent feed-back-ul tuturor activităţilor întreprinse, acesta fiind oglindit în 

rezultatele elevilor, la sfârşitul semestrului I. Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât 

prin metode tradiţionale de evaluare (probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode 

alternative de evaluare (observarea sistematică a comportamentului elevului, portofolii, autoevaluare). 

De asemenea, s-au utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la începutul semestrului, 

pentru a vedea ce ştiu elevii la început de an şcolar, evaluarea formativă-pentru a descoperi unde 

întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă - la final 

de unitate de învăţare, semestru – pentru a observa cât anume s-a însuşit din materie. 

A fost realizată evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor 

naţionale în vigoare, planificând activităţile de evaluare (iniţiale, curente, finale) conform 

reglementărilor legale şi conform deciziilor de la nivelul catedrei; am realizat activităţi de evaluare pe 

baza standardelor naţionale în vigoare, utilizând cu precădere stimulentele pozitive (lauda, încurajarea). 

A fost utilizat eficient materialul didactic şi mijloacele audiovizuale. S-a realizat notarea ritmică a 

elevilor, evaluându-se nivelul de pregătire al acestora, stabilindu-se tipul de evaluare, fixându-se şi 

utilizându-se toate instrumentele şi metodele puse la dispoziţie de regulamentul şcolar. Profesorii au 

asigurat transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare prin intermediul fişelor de evaluare 
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îndosariate în portofoliul personal al elevului. De asemenea, notarea s-a făcut cu ritmicitate şi a fost 

adusă permanent la cunoştinţă părinţilor nu numai prin intermediul carnetului de elev ci şi în şedinţele 

cu părinţii. 

S-au aplicat testări iniţiale, sumative şi cumulative pe parcursul întregului semestru, apreciind şi 

valorificând rezultatele evaluării. 

Astfel, la nivelul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Craiova, s-au aplicat evaluări iniţiale la 

disciplinele menţionate în foaia de parcurs ca şi în anul şcolar trecut. În primele săptămâni ale anului 

şcolar 2017-2018, la nivelul catedrei au fost realizate planurile de recapitulare a materiei din anii 

anteriori şi s-a validat câte un test de evaluare iniţială. În proiectarea didactică există fişele de progres 

şcolar/a secvenţelor de motivare a rezultatelor evaluării. 

 

    V.PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

În anul şcolar 2017-2018 s-au iniţiat şi desfăşurat următoarele parteneriate educaţionale:  

- CUM  NE PROTEJĂM  ÎN  SITUAŢII DE URGENŢĂ ?  incheiat cu INSPECTORATUL  

PENTRU SITUATII DE URGENTA ”OLTENIA” AL JUDEŢULUI DOLJ – Prof. Tuca Lavinia, Prof. 

Rusu Alina-Beatrice. În cadrul acestui parteneriat s-au desfasurat urmatoarele activitati: ,,13 octombrie - 

Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale", Ziua Porţilor Deschise la 

subunităţile ISU Dolj, "4 martie 1977 – 41  de ani de la cutremurul devastator";Lecţie de informare: 

"Voluntariatul în situaţii de urgenţă.", Lecţie de informare preventivă: Crăciun Fericit! De asemenea s-

au dezbatut teme in cadrul orelor de dirigentie si s-au efectuat exercitii de simulare in caz de cutremul si 

incendiu.   

- ÎN LUMEA MINUNATĂ A CĂRŢILOR, încheiat cu BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 

”ALEXANDRU ŞI ARISTIA AMAN” – Prof. Tuca Lavinia. În cadrul acestui parteneriat au avut loc 

vizite la bibliotecă, au fost vizionate filme (O noapte în bibliotecă) şi au fost organizate ore de lectură. 

-,,BISERICA- PUNTE DE CREDINTA INTRE OAMENI’’ incheiat cu BISERICA EROII 

NEAMULUI.-  Prof. Stanica- Iliescu Mirela.  În cadrul acestui parteneriat s-au desfasurat urmatoarele 

activitati: , Ziua Eroilor", spectacol sustinut de Corul ,, LUCEAFARUL’’.  

S-a urmărit permanent dezvoltarea parteneriatului cu părinţii prin: şedinţe lunare cu Biroul 

Consiliului Reprezentativ pentru informarea reciprocă şi luarea deciziilor; formarea unor echipe mixte 

profesori- diriginţi-părinţi pentru monitorizarea frecvenţei, disciplinei şi a conflictelor;  contribuţia 

părinţilor la păstrarea, repararea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii. De asemenea, s-a 

avut în vedere dezvoltarea parteneriatului cu sindicatele prin informare bilaterală, prin participarea 

liderului de sindicat la şedinţele Consiliului de Administraţie, la evaluarea activităţii personalului 

didactic şi nedidactic, la prevenirea şi rezolvarea conflictelor. 

 

VI. CONCLUZII 

Analizând activitatea depusă de Comisia ,,Om is Societate” în anul şcolar 2017-2018, reiese că 

responsabilităţile au fost îndeplinite în termenele şi în condiţiile cerute. Profesorii de istorie, geografie si 

religie au realizat o bună comunicare cu celelalte cadre didactice, cu elevii şi părinţii, cu directorii 

unităţii de învăţământ şi cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii, conform 

procedurilor stabilite la nivelul unităţii şcolare. Au menţinut permanent legătura cu consiliile profesorale 

ale claselor şi cu părinţii elevilor prin participarea la şedinţele cu părinţii pentru informarea acestora 

privind situaţia la învăţătură şi disciplină, pentru consilierea părinţilor, pentru evitarea eşecului şi a 

abandonului şcolar. S-au implicat în dezvoltarea parteneriatului cu părinţii, cooptându-i în problemele 

şcolii şi în modernizarea bazei materiale. Au manifestat o atitudine de respect, prietenie şi colaborare 

faţă de personalul didactic, auxiliar şi de conducere. Au dovedit sociabilitate, conştiinciozitate, 

punctualitate, seriozitate, tact pedagogic, interes profesional şi echilibru emoţional. Relaţiile dintre 

cadrul didactic şi colegii din şcoală au avut la bază respectul reciproc şi deontologia profesională. Au 

fost completate documentele şcolare (cataloage, registre matricole, carnete de note, condici de prezenţă) 

conform prevederilor legale. Au fost respectate integral regulamentele interne şi procedurile stabilite la 

nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul calităţii). S-a respectat întocmai regulamentul de 

ordine interioară, normele de organizare şi funcţionare ale instituţiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi 

părinţilor în cadrul şedinţelor sau orelor de  consiliere/săptămânale. 
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Profesorii din cadrul comisiei(Cazacu Lucian, Mitu Nicolae-Razvan, Stanica- Iliescu Mirela, 

Tuca Lavinia- Felicia) au colaborat şi au participat cu plăcere la toate activităţile şi acţiunile organizate 

şi desfăşurate în comun, la nivelul şcolii noastre. Au avut o comunicare bună şi eficientă cu echipa 

managerială a şcolii.  

Profesorii din comisie au promovat în comunitate o imagine pozitivă a unităţii de învăţământ, 

oferta educaţională, precum şi progresul şi rezultatele bune obţinute de elevi. 

 

VII.PROPUNERI PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE 

Pentru anul şcolar 2018-2019, ne propunem îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi. Pentru 

aceasta este necesară monitorizarea parcurgerii  programei, a ritmicităţii notării şi a prezenţei elevilor la 

orele de program suplimentar/ remedial; tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării - 

evaluării astfel încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor. De asemenea, se impune 

asigurarea unei mai bune colaborări cu familiile elevilor şi conştientizarea elevilor privind necesitatea 

implicării în propria formare şi a părinţilor în calitatea lor de principal partener educaţional al şcolii.  

Pentru obţinerea unor rezultate mai bune este importantă profesionalizarea cadrelor didactice 

prin participarea la cursuri de formare continuă în domeniul specialităţii. 

Un alt obiectiv propus îl constituie implicarea în activităţi de strângere de fonduri materiale şi 

financiare necesare dezvoltării şi întreţinerii bazei materiale a şcolii, donaţii în vederea diminuării 

absenteismului şi a riscului de abandon. 

Importantă este şi realizarea de parteneriate educaţionale cu comunitatea care să contribuie la 

îmbogăţirea experienţelor de învăţare a elevilor. 

 

VIII. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII 

ACTIVITĂŢII DIN ŞCOALĂ 

Pe tot parcursul anului şcolar 2017-2018, s-a realizat responsabilizarea membrilor comisiei 

metodice pentru asigurarea calităţii în educaţie, implicarea acestora în realizarea politicilor educaţionale 

din şcoală, prin conceperea şi implementarea unor programe de îmbunătăţire a calităţii. Astfel, la nivelul 

comisiei metodice s-a dovedit: 

- existenţa documentelor curriculare aprobate de MECŞ: programe şcolare, standarde de evaluare 

; 

- existenţa planificărilor calendaristice anuale/semestriale, a planificărilor pe unităţi de învăţare 

şi a proiectelor didactice; 

- semnarea fişelor de protecţia muncii în timpul desfăşurării orelor;; 

- listele manualelor şi auxiliarelor selectate; 

- existenţa portofoliului personal; 

- existenţa programelor de educaţie diferenţială, programelor de educaţie remedială; 

- documente privind formarea profesională: diplome, certificate, atestate, adeverinţe. 

 

                                                                               Responsabilul Comisiei ,,Om si Societate” 

                                                                      Prof.TUCA LAVINIA FELICIA 

 

                  COMISIA  APTITUDINI 

 

 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

 

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

precum şi adaptarea acesteia la particularităţile clasei 

      Pentru proiectarea activităţilor membrii comisiei metodice au studiat  programele şcolare în 

vigoare şi alte documente ajutătoare necesare existente  în portofoliul personal.                            

            La începutul fiecarui  semestru al anului şcolar 2017-2018 am  întocmit   la timp si cu 

profesionalism  documentele de planificare, care reprezinta suportul activitatii didactice, am continuat  
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cu activitati cuprinse in calendarul competitional al anului scolar 2017-2018,cu lectii demonstrative la 

cele trei discipline, cu interasistente la ore. 

            Proiectarea didactică s-a bazat pe un studiu aprofundat al curriculum-ului scolar, continutul 

lectiilor si activitătilor fiind corelat cu obiectivele generale, cu prevederile programei si numărul de ore 

alocat fiecărei teme, unităti de învătare.       Mijloacele didactice au fost selectate în functie de nivelul de 

pregătire ale elevilor.  Planificările  calendaristice  au  fost  elaborate  în  acord  cu  metodologia 

recomandată, urmărindu-se atingerea competentelor generale si specifice. 

   

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

documentelor manageriale 

      

      Fiind responsabila a Comisiei metodice Aptitudini , am intocmit la timp si cu responsabilitate 

documentele comisiei astfel incat activitatea comisiei s-a desfasurat in conditii optime.     

  

1.3. Folosirea TIC  în activitatea de proiectare 

         Redactarea materialelor de proiectare a activităţilor, atât a celor de la clasă, cât şi a celor de 

parteneriat şi extraşcolare, au fost realizate de catre toti membrii comisiei metodice pe calculator, 

folosind softuri specializate de editare de text. 

 

1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele educabililor, planul managerial al unităţii  

Membrii comisiei metodice au proiectat si realizat activitati extracurriculare precum : Colinde  de 

Craciun unde corul scolii impreuna cu d-na prof. Radu Liana ne-au bucurat sufletul cu un frumos 

program de colinde, dna Lacatus Rodica a realizat pe tot parcursul anului scolar expozitii tematice si a 

participat cu elevii scolii la numeroase concursuri de specialitate ;  

Prof .de educatie fizica si sport au pregatit dansuri moderne la tóate clasele de gimnaziu si au 

participat la tóate competitiile sportive din calendarul competitional al acestui an scolar. 

 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 

     În proiectarea didactică  membrii comisiei au căutat să existe o deplină concordanţă între 

competenţele specifice ce trebuiau formate - obiectivele operaţionale – conţinuturi - activităţi de 

învăţare - metode didactice -mijloace didactice.   

      În  vedera  unei  bune  organizări  a  procesului  de  învățare  în  clasă  au  fost selectate acele situații 

care au dus la crearea și dezvoltarea deprinderilor elevilor. S-au  selectat  activități  ținându-se  cont  de:  

obiective,  metode,  mijloace ; îndrumarea și supravegherea elevilor; s-a urmărit de asemenea, utilizarea 

eficientă materialului  didactic,  a  mijloacelor  audio-video,  utilizarea mijloacelor  TIC în orele de curs 

specifice. 

       Avand in vedere importanta desfasurarii exercitiilor fizice in aer liber, noi profesorii de educatie 

fizica si sport am profitat la maxim de vremea frumoasa desfasurand in aer liber majoritatea orelor de 

educatie fizica si sport si urmarind obtinerea unui randament maxim atat in ceea ce priveste conditia 

fizica si dezvoltarea armonioasa a organismului cat si in dezvoltarea deprinderilor motrice si a calitatilor 

motrice.     

      În cadrul activităţilor didactice utilizez strategii didactice care transformă elevul într-un factor activ 

al propriei formări, construiesc situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor 

elevi. Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive folosesc, alături de metodele tradiţionale şi metode 

moderne, activ-participative membrii comisiei  au căutat să aduca, la diferite ore, materiale didactice pe 

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

instructiv educativ şi să adopte strategii variate pe parcursul orei – lucrul individual, lucrul în grup, 

lucrul în perechi, pentru ca toţi elevii să fie activaţi, să stimulez cooperarea şi/sau spiritul competiţiei.  

 Au utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispuneau în activitatea 

didactică, metodică şi ştiinţifică. 
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 Au adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor, prin explicarea noţiunilor şi 

folosirea unui limbaj corect, decent şi adecvat statutului de cadru didactic;  

          Pe tot parcursul orelor au căutat să introduca şi să folosesca atât metode tradiţionale, dar mai ales 

metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi plăcerea de a învăţa a elevilor. 

 Au conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau deja elevii  şi au stabilit 

astfel şi modul diferenţiat de predare, realizând totodată  activităţi de remediere şi dezvoltare.  

      

2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice, inclusiv resurse TIC 

      În  vedera  unei  bune  organizări  a  procesului  de  învățare  în  clasă  au  fost selectate acele situații 

care au dus la crearea și dezvoltarea deprinderilor elevilor. S-au  selectat  activități  ținându-se  cont  de:  

obiective,  metode,  mijloace ; îndrumarea și supravegherea elevilor; s-a urmărit de asemenea, utilizarea 

eficientă materialului  didactic,  a  mijloacelor  audio-video,  utilizarea mijloacelor  TIC în orele de curs 

specifice. 

            

2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate 

     Am realizat activităţi comune părinţi-elevi-profesor, în cadrul cărora părinţii au putut vedea cum se 

desfăşoara activităţile noastre în şcoală.       

Periodic, mai ales la intalnirile  cu părinţii ce ne insotesc frecvent la competitiile desfasurate in cadrul 

ONSS sau la concursurile de muzica si desen ,  am purtat discutii pentru a  da afla  dacă părinţii şi copiii 

lor sunt mulţumiţi de munca noastră, de rezultatele obţinute şi pentru a ne face o părere despre ceea ce 

am putea face în plus pentru ca aceştia să fie pe deplin mulţumiţi. 

 

2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat 

       

- prof. Trusca Maria 

Sem I a pregatit echipe de dans modern la nivelul claselor a VII-a A, a VI-a C, a V-a B; a pregatit 

echipe de handbal feminin si masculin la clasele V-VIII si echipe de fotbal la clasele V-VIII. Echipa de 

handbal baieti a obtinut locul II LA FAZA JUDETEANA A OLIMPIADEI GIMNAZIILOR. 

Sem. II: -am participat cu un numar de 14 elevi la faza municipala a concursului de fotbal din cadrul 

concursului Cupa Tymbark junior; 

- am participat la concursul judetean de dans unde am obtinut locul I la sectiunea dans de caracter si 

locul II la dans modern(08.06 2018) 

  -am participat cu echipa de fotbal la  concursul national ,,Cupa Hagi Danone”  

- prof. Radu Liana : 

1. Sem I: Festivalul – Concurs judetean „Datini si obiceiuri de iarnă”, editia a XXIII-a, din 19 

decembrie 2017, desfăsurat în sala de spectacol a Liceului de Arte „Marin Sorescu”, Craiova: 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

2. Concursul interjudetean „Hristos se naste slăviti-L!”, editia a IV-a, din 19 decembrie 2017, 

desfășurat în sala de spectacole a Cercului Militar, Craiova: 

- PREMIUL II – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

3. Festivalul-Concurs interjudetean „Glas de Înger”, editia a XVI-a, din 21 decembrie 2017: 

- PREMIUL SPECIAL – COTEA ELENA (cls a VI-a A), Scoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

Sem II:  
Participare la concursuri scolare: 
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4. Festivalul – Concurs judetean „Datini si obiceiuri de iarnă”, editia a XXIII-a, din 19 decembrie 

2017, desfăsurat în sala de spectacol a Liceului de Arte „Marin Sorescu”, Craiova: 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

5. Concursul interjudetean „Hristos se naste slăviti-L!”, editia a IV-a, din 19 decembrie 2017, 

desfăturat în sala de spectacole a Cercului Militar, Craiova: 

- PREMIUL II – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

6. Festivalul-Concurs interjudetean „Glas de Înger”, editia a XVI-a, din 21 decembrie 2017: 

- PREMIUL SPECIAL – COTEA ELENA (cls a VI-a A), Scoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

7. Concursul interjudetean de creatie si interpretare „Mihai Eminescu – Magician al cuvântului”, 

sectiunea interpretare muzicală, 17 ianuarie 2018: 

- PREMIUL I – Grupul vocal „Luceafărul” Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

- PREMIUL I – RĂTOIU CORINA (5A) Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

- PREMIUL I – DECĂ MARIANA GEORGIANA (6A) Scoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

- PREMIUL II – DUETUL ROTARU COSMINA si STĂNICĂ-ILIESCU ANDREEA (7A) 

Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Festivalul - Concurs  National  „Sfintele Pasti-Sărbătoarea luminii si a bucuriei” editia a 

IV-a, din 26 aprilie 2018 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

8. Festivalul-Concurs „Art-Craiova” din 9 iunie 2018: 

-  PREMIUL I- Cotea Elena, Sc Gimn „Mihai Eminescu”, sectiunea muzică populară 

 PREMIUL I- Decă Georgiana, Sc Gimn „Mihai Eminescu”, sectiunea muzică populară. 

 

- prof Lacatus Rodica: 

Sem I : Participare cu elevii la: 

- Concursul Judetean de Creatie si Interpretare „Mihai Eminescu - un magician al 

cuvântului”, concurs cuprins în C.A.E.J. Dolj cu nr 479/28.01.2016, la pozitia nr. 12, pag. 2, 

domeniul Cultural Artistic 

- Organizarea expozitiei ,, Toamna aurie” 

- Concurs expozitie: ,,Halowen”; 

- Concurs ,, Traditii romanesti” 

- Expozitie ,, Sarbatorile de iarna”                                    

 

Sem II: a participat cu elevi ai scolii noastre la concursuri: 

- Expozitie ,,Dragobetele romanesc”; 

- Expozitie ,, 1 Martie”; 

- Expozitie ,,Chipul mamei mele”(8 martie); 

- Expozitie ,,Primavara romaneasca”; 

- Expozitie ,,Un Paste fericit!”; 

- ,,Mihai Eminescu”- expozitie la Biblioteca Judeteana 

- Realizarea de lucrari cu elevii pentru revista scolii.  

- Participare la concursul interjudetean,,De vorba cu timpul”(Ionica T., Stanica M., Rotaru 

C.); 

- Participare la concursul national de mascote- premiul III    (, Stanica M., Rotaru C., 

Gulie);   
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- Participare la concursul international ,,Interferente in context european”; 

- Participare la concursul ,,Un plus de siguranta pentru viata noastra” (28 febr. 2018) : 

Premiul II( Cotea Elena .Mihai Ovidiu, Enache Bianca); 

- Premiul III (Grigorascu Izabela, Stoichitescu 

 Vladut); 

                 -  Participare la concursul judetean de robotica ,,Cibersfera”:  

premiul I (Neagoe Valentina, Cotea Elena); 

premiul II (Stanica Maria, Dabu Robert) ; 

premiul III(Rotaru Cosmina, Nitu Bianca, Iacob Maria) ; 

mentiune (Ionica Teodora, Bucur Maria, Parvu Eduard Andrei, Petrescu Ariana) ; 

- Participare la concursul interjudetean ,,Apa curata pentru un viitor durabil”: premiul I ( Popa 

Oana), premiul II(Ionica Teodora); 

- Participare la concursul interjudetean ,, Mihai Eminescu – magician al cuvantului”: premiul I 

( Duinea Anda, Kristian Krista, Iancu Rares); 

-  Certificate of competition ERASMUS.                                     

      

  

2.5.Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării 

competenţei de “a învăţa să înveţi” 
     Ţinând cont de egalitatea de şanse,membrii comisiei au aplicat învăţarea centrată pe elev şi au folosit 

resurse  care să sprijine procesul de învăţare al tuturor elevilor. 

     Au asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei,  toţi elevii beneficiind de atenţie şi 

primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor au realizat-o prin evaluare formativă, continuă, 

urmată de verificarea confirmării de către părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor obţinute la evaluări.  

 

3. EVALUAREA  REZULTATELOR  ÎNVĂŢĂRII 

 

3.1. Asigurarea transpareţei criteriilor, a procedurilor de evaluare 

      De fiecare data membrii comisiei  si-am propus obiective specifice vârstei şcolarilor pe care-i 

pregătesc şi în conformitate cu programa şcolară în vigoare şi  cu nivelul de dezvoltare intelectuală şi 

motrică al acestora. Criteriile de evaluare au fost stabilite concis şi anunţate pe înţelesul lor împreună cu 

obiectivele urmărite prin tipul de evaluare aplicat.  

       Încă de la începutul anului şcolar elevii au aflat că vor învăţa multe lucruri noi, pe care pe parcurs 

va trebui să facă dovada în ce măsură ei le-au înţeles pentru ca altfel eu să ştiu unde va trebui să mai 

insist. Acest lucru au aflat că se face prin evaluarea  cunoştinţelor însuşite  

       Pentru  a  stabili  nivelul  de  pregătire  al  elevilor  s-au  avut  în  vedere următoarele: stabilirea 

timpului de evaluare; alegerea materialului didactic adecvat; înregistrarea, aprecierea rezultatelor 

elevilor; valorificarea rezultatelor. S-a  urmarit  o  evaluare  continuă  prin  notare  privind  asigurarea  

transparentei criteriilor , a procedurei lor de evaluare urmărind obiectivele si criteriile evaluării în 

functie de comportament elev-elev, elev-profesor si elev-clasă.      Accentul  s-a  pus  pe  respectul  

partenerului  de  lucru  asigurând  o consiliere corectă a elevilor (acolo unde a fost cazul am folosit lauda 

si încurajarea si acolo unde a fost nevoie am impus mustrarea). De asemenea s-a anuntat procedura 

aceasta de evaluare a elevilor înca de la începerea anului scolar. S-a urmărit pentru o notare mai bună si 

posibilitatea de a se anunta atunci când a săvârsit o activitate de voluntariat (fară a fi răsplătit). 

 

     

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor 

         Pentru fiecare evaluare practică am formulat clar itemii de evaluare respectând întocmai 

obiectivele stabilite  pentru a putea verifica  conţinuturile învăţării şi standardele de performanţă atinse 

de fiecare elev.  

         Privind aplicarea testelor predictive s-au utilizat itemi în concordantă cu obiectivele  evaluării,  

continuturile  evaluării  si  standardele  de  performantă, prezentând baremele de raportare si notare. S-a 

constatat de fiecare dată progresul elevilor, dovada fiind mediile mari de la sfarsitul anului scolar. 

Comunicarea rezultatelor s-a făcut individual cu precizarea că trebuie să-si afiseze rezultatul în fata 
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părintilor. A fost intiata o nouă metodă de evaluare, aceea de a se autoevalua în cadrul unui grup de 

lucru urmărind ceea ce a gresit si ce urmează să schimbe. 

          Rezultatele elevilor consemnate în documentele şcolare mi-au dat măsura în care elevii mei au 

progresat sau au mers în regres pe parcursul întregului an şcolar, ajutându-ne să ne bucurăm sau să 

tragem un semnal de alarmă dacă a fost cazul. Părinţii au fost anunţaţi în diversele situaţii problemă şi 

astfel am putut interveni la timp, împreună reuşind să trecem peste anumite probleme apărute.           

          Prin intermediul Carnetelor de elevi   au fost trecute în mod constant/ritmic, iar felul în care elevul 

a fost verificat şi notat s-a comunicat şi individual părinţilor interesaţi sau celor care au copii care 

întâmpină unele probleme.                      

     

       

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

evaluare unică 

    Pe tot parcursul anului şcolar s-au folosit modalităţi diverse de evaluare a progresului copiilor şi s-a 

acordat atenţie implicării copiilor în procesul evaluării. 

     Dintre modalităţile alternative de evaluare amintesc: probe practice, aprecierile verbale, 

autoevaluarea, expoziţii cu fotografii, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări, medalii, trofee etc. 

De asemenea fiindcă jocul didactic este o metodă specifică acestei vârste am folosit-o şi ca metodă de 

evaluare adeseori la clasă.  

          

3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării 

           

      Folosind uneori metode moderne de predare-învăţare-evaluare, în care elevii au lucrat în perechi sau 

pe grupe, după rezolvarea sarcinilor de lucru, aceştia au schimbat partenerii  între ei. Astfel evaluarea 

colegilor contribuie la realizarea unei aprecieri obiective şi din perspectiva copilului, nu numai din 

partea cadrului didactic.  

      Interevaluarea la nivelul clasei am realizat-o pentru activităţile desfasurate prin probe. 

 

3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali 

       Am aplicat părinţilor diverse chestionare pentru cunoaşterea situaţiilor familiale, a 

comportamentului acestora cu copiii, dar şi pentru a cunoaşte cum consideră ei activitatea cadrelor 

didactice cu elevii de la clasă. Informaţiile culese din chestionare m-au ajutat foarte mult în a relaţiona şi 

lucra cu elevii.  

            

4. MANAGEMANTUL CLASEI 

 

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

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi 

         

         În sala de sport am afişat, prezentat si prelucrat normele care trebuie respectate în timpul orelor 

decurs, am intervenit pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale, atunci când a fost necesar, am 

consiliat în permanenţă elevii, am întocmit procese-verbale cu normele de securitate şi PSI. 

     Regulile stabilite împreună cu elevii, a fi respectate în sala de sport, au fost discutate cu aceştia de la 

începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate prin imaginile şi 

textele postate pe peretele clasei. Astfel, am promovat în special la clasă egalitatea de şanse. Având în 

mijlocul nostru şi copii de etnie rromă, dar şi copii defavorizaţi social, nu am permis celorlaţi copii să-i 

marginalizeze, având puţin de lucru în acest sens. Pot spune că  la finele anului aceşti elevi sunt integraţi 

perfecţi în colectivele claselor.       

      Regulamentul şcolii şi al clasei a fost prezentat şi prelucrat şi părinţilor, în prima şedinţă cu părinţii, 

aceştia semnând procesul verbal de luare la cunoştinţă a celor prezentate.      

       A fost  asigurat caracterul aplicativ al cunoştinţelor predate, au fost selectate conţinuturile şi 

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

elevilor, indiferent de mediul de provenienţă, de caracteristicile culturale sau de alte particularităţi; au 
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fost  implicati toţi elevii, fără discriminare, în activităţile de învăţare, au fost  antrenati în activităţile 

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

.               

4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale 

         Membrii comisiei au  verificat frecvenţa elevilor la orele de curs, notând în catalog absenţele.  

         Au realizat monitorizarea comportamentului fiecărui elev. Ameliorarea/stoparea situaţiilor 

conflictuale a fost posibilă şi datorită activităţilor săptămânale de consiliere a părinţilor, prin care aceştia 

au fost informaţi sistematic de comportamentul copiilor,  contribuind eficent. 

      Membrii comisiei   si-am respectat îndatoririle ca profesor de serviciu.    

  

         Pentru o mai bună organizare a colectivelor de elevi in cadrul orelor membrii comisiei  au impartit  

anumite responsabilităţi elevilor.  

 

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor 

      Elevii au fost consiliaţi pe tot parcursul anului şcolar, atât în grup, cât şi individual, atât cei cu 

probleme diverse, cât şi ceilalţi. De asemenea  membrii comisiei metodice au desfăşurat diverse 

activităţi şi jocuri în care au discutat permanent despre comportamentul bun/rău pe care-l pot avea în 

contact cu colegii, părinţii, vecinii, ceilalţi profesori etc.  

      Membrii comisiei au creat copiilor condiţii pentru a se lucra în ritm propriu (au formulat sarcini 

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

posibilitatea de a termina sarcina folosind cât timp au nevoie, dar i-au şi stimulat să se încadreze alteori 

în timpul dat).  

    Au situat elevul în centrul procesului de predare –învăţare. În cadrul lecţiilor practice au  stabilit un 

raport echilibrat între îndrumare, libertate şi creativitate,  astfel încât fiecare elev să se regăsească, să-şi 

descopere şi să-şi îmbunătăţească cele mai bune aptitudini.  

 

           

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 

      În activităţile pe care le-am propus şi la care a participat membrii comisiei, atât în cadrul 

parteneriatelor, cât şi în cadrul activităţilor de la clasă, au implicat elevii în realizarea unor activităti de 

bună practică precum:atragerea atenţiei asupra protecţiei mediului, prin utilizarea materialelor 

reciclabile etc.  

     Cu diverse ocazii am reuşit să responsabilizam elevii, care au învăţat ce înseamnă să iubeşti şi să 

ocroteşti natura, să-ţi iubeşti semenii etc. 

    

         

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTARII PROFESIONALE 

 

5.1.Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la 

programele de formare continuă/perfecţionare  : 

 

* prof. TRUSCA MARIA MAGDALENA: 

 

Pe parcursul anului a   participat la sesiuni de comunicări  ştiinţifice şi simpozioane:  

Semestrul I 

   - Simpozion national : ,,Violenta- o realitate a zilelor noastre »                                             

 -  Masă rotundă la nivel interjudetean –  „Invat in clasa si dincolo de hotarele ei ! ; 

Semestrul II : 

- -participare la Simpozionul International ,,A.B.C. –alfabetul educatiei- univers deschis” 
din cadrul proiectului european „Artistic approach to business education, entrepreneurship 

and culture –A Bee C” cu nr. Ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4, Erasmus+, Actiunea 

Cheie 2. 
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*prof STEF SEBASTIAN : 

Pe parcursul anului a   participat la sesiuni de comunicări  ştiinţifice şi simpozioane:  

Semestrul I 

   - Simpozion national : ,,Violenta- o realitate a zilelor noastre »                                             

 -  Masă rotundă la nivel interjudetean –  „Invat in clasa si dincolo de hotarele ei ! ; 

Semestrul II : 

- -participare la Simpozionul International ,,A.B.C. –alfabetul educatiei- univers deschis” din 
cadrul proiectului european „Artistic approach to business education, entrepreneurship and culture –

A Bee C” cu nr. Ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4, Erasmus+, Actiunea Cheie 2. 

 

 prof. RADU LIANA : 

Semestrul I 

 Simpozion national „Violenta, o realitate a zilelor noastre” din 25 noiembrie 2017, organizat de 

Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

 Masa rotundă interjudeteană „Învăt în clasă si dincolo de hotarele ei” din 26 ianuarie 2018, 

organizat de Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu”  

 Activitatea desfăsurată la Sc Gimnz „Gh. Titeica” 15 ianuarie-Ziua Natională a Culturii „Cu 

gândiri si cu imagini...” si activitate pe 23 ianuarie 2018, „24 ianuarie-Mica Unire”. 

 Participarea Corului „Luceafărul” la activitatea „Gândind la Eminescu” desfăsurată în parteneriat 

cu Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” si Biblioteca Judeteană „Alexandru si Aristia Aman”, 

în data de 18 ianuarie 2018 

Curs de formare continuă „Profesor în Mileniul III”, cu durata de 102 ore, 22 credite trandsferabile 

acreditat prin OM 4586/09.08.2017. 

Semestrul II 

participare la Simpozionul International ,,A.B.C. –alfabetul educatiei- univers deschis” din 
cadrul proiectului european „Artistic approach to business education, entrepreneurship and 

culture –A Bee C” cu nr. Ref. 2017-1-BG01-KA219-036227_4, Erasmus+, Actiunea Cheie 2, cu 

lucrarea Proiectul educational „Mediu sănătos, viată sănătoasă” publicată –CD, ISSN 2702-

0685, Craiova, 11 aprilie 2018; 

- Participare la Conferinta Natională „Promovarea educatiei de calitate în învătământul 

românesc în concordantă cu cerintele europene” cu lucrarea „Evolutia conceptului de 

calitate a educatiei” din 16 mai 2018. 

- Participare la Masa Rotundă Natională „Păstrarea traditiilor pascale prin 

activităti scolare si extrascolare” din 20 mai 2018. 

- Participarea  Corului „Luceafărul” la activitatea „Gândind la Eminescu” desfăsurată în 

parteneriat cu Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” si Biblioteca Judeteană „Alexandru si 

Aristia Aman”, în data de 18 ianuarie 2018 

- Participare la Cercul pedagogic al profesorilor de muzică din 17 martie 2018, de la Sc Gimn 

„Nicolae Romanescu”, tema „Predarea educatiei muzicale prin integrarea softurilor 

specializate” 

- Participare la elaborarea metodologiei si a regulamentului Simpozionului International „O 

mână întinsă pentru fiecare-editia I” din 30 martie 2018. 

- Participare în calitate de organizator, evaluator, elaborare metodologie si regulament a 

Concursului interjudetean de creatie si interpretare „Mihai Eminescu – Magician al 

cuvântului”, 17 ianuarie 2017. 

 prof LACATUS RODICA : 
-participare la Simpozionul International ,,A.B.C. –alfabetul educatiei- univers deschis”; 

 



 135 

     Membrii comisiei au  completat consecvent condica de evidenţă a activităţii didactice şi a 

activităţilor extracurriculare. De asemenea, au predate la timp documentele şcolare solicitate la nivelul 

şcolii. 
    Au participat la şedinţele Consiliului profesoral. 

5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 
      Profesorii de educatie fizica si sport au participat la    Cercul pedagogic al profesorilor de educaţie 

fizică pe sem I  . 

 In cadrul   comisiei metodice, in semestrul  I membrii comisiei au desfasurat urmatoarele activitati:  

1. prof. Trusca Maria: 

  Sem I  : -     -Repere ale activitatii comisiei metodice . Organizare. Aspecte pozitive , aspecte ce 

necesita imbunatatire( 16 septembrie) 

Lectie deschisa- 

        ,, Organizarea colectivului de elevi ;Alinierea;Intoarceri si deplasari la semnal;Exercitii de front si 

formatii „   (30 septembrie); 

- Metode si mijloace de predare a educatiei fizice la ciclul primar”-referat(10 noiembrie); 

- Lectie deschisa- 

 Însuşirea elementelor acrobatice statice şi a elementelor dinamice prevazute in progr. sc. (18 

decembrie); 

- amenajarea expozitiei cu tema ,,Frumosi si buni –asa suntem noi”(15 ianuarie); 

Sem II: 

ANALIZA ACTIVITATILOR desfasurate la nivelul COMISIEI METODICE in semestrul I ; 

- IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI SI SLABE; 

 

- DISCUTAREA SI AVIZAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE PENTRU SEMESTRUL II(18 febr.) 

 

REFERAT: Rolul jocului de miscare la clasele primare(23 febr 2018); 

Tema:   Deprinderi sportive elementare – cu specific jocurilor sportive: 

   Aruncarea şi prinderea mingii în perechi din mers şi alergare 

   Joc aplicativ: „Fuga în sac” 

Tipul lecţiei: Consolidare(30 martie); 

SECVENTA DIDACTICA 

Lectie de educatie fizica: 

Consolidarea driblingului multiplu (fete) (19 mai): 

- amenajarea expozitiei cu tema ,,Frumosi si buni –asa suntem noi”(14 iunie); 

 

2. prof. Stef Sebastian: 

Sem I: 

-         -,,Descoperirea elevilor cu deficiente si masuri de combatere a acestora” 

              -referat (30 septembrie); 

- Lectie deschisa - 

- Tema:,,Dezvoltarea vitezei. Aruncarea mingii de oina la distanta. Driblingul multiplu 

(baschet);(10 noiembrie); 

-        Lectie deschisa(14 ianuarie) 

          ,, T1 : Gimnastica acrobatică 

     Invatarea elementului acrobatic static, semisfoara, urmarind ca partea anterioara a coapseisa fie in 

contact direct cu salteaua. 

              T2 : Deprinderi motrice utilitar-aplicative  

     Invatare - ridicare si transpor de obiecte, cu accent pe apucarea si prinderea  corecta a obiectelor 

- amenajarea expozitiei cu tema ,,Frumosi si buni –asa suntem noi”(15 ianuarie); 

Sem II: 

- lectie de educatie fizica;                                                     
  1. Însuşirea elementelor acrobatice statice şi a elementelor acrobatice dinamice prevăzute în 

programa şcolară; 
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2. Însuşirea săriturilor cu sprijin la aparat , prevăzute în programa scolara la ciclul gimnazial  

  - trambulină semielastică ;                                          

      - scări fixe ;   (23 febr.) 

Tipul lecţiei: Consolidare(30 martie)  

- amenajarea expozitiei cu tema ,,Frumosi si buni –asa suntem noi”(14 iunie); 

 

3. prof. Radu Liana: 

Sem I: 

1. ,,Cantarea practica si auditia muzicala”- referat 

referat(9 oct) 

- Lectie deschisa: 

,, Cantece in tonalitatea FA major”(26 nov) 

-  

 Colinde  de Craciun  cu corul scolii( 21 decembrie) 

-   

Sem II: 

Lectie deschisa ,, Opereta”- clasa a  VII-a A (26 martie) 

Referat: ,,Cantarea practica si auditia muzicala” (13  aprilie)  

- amenajarea expozitiei cu tema ,,Frumosi si buni –asa suntem noi”(14 iunie); 

  

- amenajarea expozitiei cu tema ,,Frumosi si buni –asa suntem noi”(23 iunie); 

 

4. prof Lacatus Rodica: 

Sem I: 

         - Lectie deschisa: 
,,Amestecuri cromatice”(9 octombrie) 

- ,, Arta romaneasca in sec. al- XIX-lea” 
- - referat-(26 noiembrie) 

-  amenajarea expozitiei cu tema ,,Frumosi si buni –asa suntem noi”(15 ianuarie); 

Sem II: 

- Lectie deschisa: 

LECTIE DESCHISA- 

TEMA: Tratarea picturala prin suprapunere grafica(14 martie) 

Lectie deschisa: 

Tema - ,,Tehnica modularii culorilor” – natura statica (16 aprilie) 

 

5.3. Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional şi dosarul personal 

Membrii comisiei metodice si-au realizat şi actualizat portofoliul personal conform legilor în 

vigoare, a metodologiilor folositoare clasei, diplome, curriculum vitae etc.  

                

5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu elevii, 

personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile şcolarilor 

      Au comunicat şi comunica permanent cu celelalte cadre didactice din cadrul şcolii, mai ales cu 

colegele de la ciclul primar.  Colaboreaza cu colegii profesori pentru orice activitate desfăşurată în 

şcoală, au răspuns întotdeauna pozitiv la solicitarea   conducerii  unităţii.     

                 

      Responsabilităţile si le-au îndeplinit în termenele şi în condiţiile cerute. 

      Au respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de organizare şi funcţionare ale 

institutiei, acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor în cadrul şedinţelor. 

       Au colaborat şi participat cu plăcere la toate activităţile şi acţiunile organizate şi desfăşurate în 

comun, la nivelul şcolii noastre, după posibilităţile claselor pe care le  îndruma         

      S-au arătat disponibili de fiecare dată când era nevoie de noi în cadrul şcolii şi chiar în afara ei.  

      Activităţile extraşcolare de la clase le-am desfăşurat în colaborare strânsă cu părinţii, aceştia fiind 

dispuşi să finanţeze  mare parte a acestor activităţi.  
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5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi 

promovarea deontologiei profesionale 

Întotdeauna membrii comisiei  au avut o vestimentaţie decentă si specifica disciplinei predate. 

      Atitudinea morală pe care  o au membrii comisiei în calitate de  cadre didactice, consider că este una 

bazată pe  respect faţă de elevi, părinţi, faţă de colege , faţă de conducerea unităţii, dar şi faţă de  

personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, acest lucru reflectându-se în feed-back-ul pozitiv pe care-l 

primim la rândul nostru de la cei din jur.           

      Atunci când au avut ocazia  membrii comisiei au promovat deontologia profesională şi respectul faţă 

de cei din jur, acest lucru putând să-l susţin mai ales prin atitudinea şi comportamentul personal.  

     

  

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale 

      Membrii comisiei au colaborat foarte strâns în parteneriat cu părinţii elevilor, pe care i-au atras în 

activităţile noastre.  

     Organizând şi participând la diferite proiecte educaţionale, uneori în colaborare cu părinţii, familiile 

elevilor, prietenii acestora, ne-am făcut cunoscută munca noastră, a dascălilor din această unitate, cu 

dorinţa ca tot mai mulţi copii/preşcolari să se îndrepte spre această unitate, cu o activitate şcolară şi 

extraşcolară intensă. 

 

D-na Trusca Maria : 

 

Sem I a pregatit echipe de dans modern la nivelul claselor a VII-a A, a VI-a C, a V-a B; a pregatit 

echipe de handbal feminin si masculin la clasele V-VIII si echipe de fotbal la clasele V-VIII. Echipa de 

handbal baieti a obtinut locul II LA FAZA JUDETEANA A OLIMPIADEI GIMNAZIILOR. 

Sem. II: -am participat cu un numar de 14 elevi la faza municipala a concursului de fotbal din cadrul 

concursului Cupa Tymbark junior; 

- am participat la concursul judetean de dans unde am obtinut locul I la sectiunea dans de caracter si 

locul II la dans modern(08.06 2018) 

  -am participat cu echipa de fotbal la  concursul national ,,Cupa Hagi Danone”  

D-nu Stef Sebastian: 

Sem I a pregatit echipele de fotbal pentru invatamantul primar; a participat cu elevii claselor 3-4 la 

,,Cupa Traian” unde a ocupat locul III. 

Sem. II: -am participat cu un numar de 14 elevi la faza municipala a concursului de fotbal din cadrul 

concursului Cupa Tymbark junior; 

- am participat la concursul judetean de dans unde am obtinut locul I la sectiunea dans de caracter si 

locul II la dans modern(08.06 2018) 

  -am participat cu echipa de fotbal la  concursul national ,,Cupa Hagi Danone”  

D-na Radu Liana:  

9. Sem I: Festivalul – Concurs judetean „Datini si obiceiuri de iarnă”, editia a XXIII-a, din 19 

decembrie 2017, desfăsurat în sala de spectacol a Liceului de Arte „Marin Sorescu”, Craiova: 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

10. Concursul interjudetean „Hristos se naste slăviti-L!”, editia a IV-a, din 19 decembrie 2017, 

desfășurat în sala de spectacole a Cercului Militar, Craiova: 
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- PREMIUL II – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

11. Festivalul-Concurs interjudetean „Glas de Înger”, editia a XVI-a, din 21 decembrie 2017: 

- PREMIUL SPECIAL – COTEA ELENA (cls a VI-a A), Scoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

Sem II:  
Participare la concursuri scolare: 

12. Festivalul – Concurs judetean „Datini si obiceiuri de iarnă”, editia a XXIII-a, din 19 decembrie 

2017, desfăsurat în sala de spectacol a Liceului de Arte „Marin Sorescu”, Craiova: 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

13. Concursul interjudetean „Hristos se naste slăviti-L!”, editia a IV-a, din 19 decembrie 2017, 

desfăturat în sala de spectacole a Cercului Militar, Craiova: 

- PREMIUL II – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

14. Festivalul-Concurs interjudetean „Glas de Înger”, editia a XVI-a, din 21 decembrie 2017: 

- PREMIUL SPECIAL – COTEA ELENA (cls a VI-a A), Scoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

15. Concursul interjudetean de creatie si interpretare „Mihai Eminescu – Magician al cuvântului”, 

sectiunea interpretare muzicală, 17 ianuarie 2018: 

- PREMIUL I – Grupul vocal „Luceafărul” Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

- PREMIUL I – RĂTOIU CORINA (5A) Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

- PREMIUL I – DECĂ MARIANA GEORGIANA (6A) Scoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

- PREMIUL II – DUETUL ROTARU COSMINA si STĂNICĂ-ILIESCU ANDREEA (7A) 

Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Festivalul - Concurs  National  „Sfintele Pasti-Sărbătoarea luminii si a bucuriei” editia a 

IV-a, din 26 aprilie 2018 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

16. Festivalul-Concurs „Art-Craiova” din 9 iunie 2018: 

-  PREMIUL I- Cotea Elena, Sc Gimn „Mihai Eminescu”, sectiunea muzică populară 

 PREMIUL I- Decă Georgiana, Sc Gimn „Mihai Eminescu”, sectiunea muzică populară. 

 

-      D-na prof. Lacatus Rodica a realizat si expus  impreuna cu elevii scolii noastre lucrari de 

desen si pictura care au marcat cu succes toate evenimentele din viata scolii si a societatii in 

general :  

Sem I : Participare cu elevii la: 

- Concursul Judetean de Creatie si Interpretare „Mihai Eminescu - un magician al 

cuvântului”, concurs cuprins în C.A.E.J. Dolj cu nr 479/28.01.2016, la pozitia nr. 12, pag. 2, 

domeniul Cultural Artistic 

- Organizarea expozitiei ,, Toamna aurie” 

- Concurs expozitie: ,,Halowen”; 

- Concurs ,, Traditii romanesti” 

- Expozitie ,, Sarbatorile de iarna”                                    

 

Sem II: a participat cu elevi ai scolii noastre la concursuri: 

- Expozitie ,,Dragobetele romanesc”; 
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- Expozitie ,, 1 Martie”; 

- Expozitie ,,Chipul mamei mele”(8 martie); 

- Expozitie ,,Primavara romaneasca”; 

- Expozitie ,,Un Paste fericit!”; 

- ,,Mihai Eminescu”- expozitie la Biblioteca Judeteana 

- Realizarea de lucrari cu elevii pentru revista scolii.  

- Participare la concursul interjudetean,,De vorba cu timpul”(Ionica T., Stanica M., Rotaru 

C.); 

- Participare la concursul national de mascote- premiul III    (, Stanica M., Rotaru C., 

Gulie);   

- Participare la concursul international ,,Interferente in context european”; 

- Participare la concursul ,,Un plus de siguranta pentru viata noastra” (28 febr. 2018) : 

Premiul II( Cotea Elena .Mihai Ovidiu, Enache Bianca); 

- Premiul III (Grigorascu Izabela, Stoichitescu 

 Vladut); 

                 -  Participare la concursul judetean de robotica ,,Cibersfera”:  

premiul I (Neagoe Valentina, Cotea Elena); 

premiul II (Stanica Maria, Dabu Robert) ; 

premiul III(Rotaru Cosmina, Nitu Bianca, Iacob Maria) ; 

mentiune (Ionica Teodora, Bucur Maria, Parvu Eduard Andrei, Petrescu Ariana) ; 

- Participare la concursul interjudetean ,,Apa curata pentru un viitor durabil”: premiul I ( Popa 

Oana), premiul II(Ionica Teodora); 

- Participare la concursul interjudetean ,, Mihai Eminescu – magician al cuvantului”: premiul I 

( Duinea Anda, Kristian Krista, Iancu Rares); 

-  Certificate of competition ERASMUS.                                

 

 

6.2. Promovarea ofertei educaţionale 

      Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la clasă) a şcolii am promovat-o prin intermediul   

părintilor ce recomandă unitatea, datorită modului (bun) în care sunt trataţi şi educaţi elevii din şcoala 

noastră.   

 

          

6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participare şi rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

 

Profesorii de educatie fizica si sport au participat cu elevii scolii la toate activitatile sportive desfasurate 

la nivelul municipiului : 

Prof. TRUSCA MARIA MAGDALENA  

 

Sem I a pregatit echipe de dans modern la nivelul claselor a VII-a A, a VI-a C, a V-a B; a pregatit 

echipe de handbal feminin si masculin la clasele V-VIII si echipe de fotbal la clasele V-VIII. Echipa de 

handbal baieti a obtinut locul II LA FAZA JUDETEANA A OLIMPIADEI GIMNAZIILOR. 

Sem. II: -am participat cu un numar de 14 elevi la faza municipala a concursului de fotbal din cadrul 

concursului Cupa Tymbark junior; 

- am participat la concursul judetean de dans unde am obtinut locul I la sectiunea dans de caracter si 

locul II la dans modern(08.06 2018) 

  -am participat cu echipa de fotbal la  concursul national ,,Cupa Hagi Danone”  

Prof. STEF SEBASTIAN: 

Sem I a pregatit echipele de fotbal pentru invatamantul primar; a participat cu elevii claselor 3-4 la 

,,Cupa Traian” unde a ocupat locul III. 
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Sem. II: -am participat cu un numar de 14 elevi la faza municipala a concursului de fotbal din cadrul 

concursului Cupa Tymbark junior; 

- am participat la concursul judetean de dans unde am obtinut locul I la sectiunea dans de caracter si 

locul II la dans modern(08.06 2018) 

  -am participat cu echipa de fotbal la  concursul national ,,Cupa Hagi Danone” . 

 

Prof. RADU LIANA:  

17. Sem I: Festivalul – Concurs judetean „Datini si obiceiuri de iarnă”, editia a XXIII-a, din 19 

decembrie 2017, desfăsurat în sala de spectacol a Liceului de Arte „Marin Sorescu”, Craiova: 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

18. Concursul interjudetean „Hristos se naste slăviti-L!”, editia a IV-a, din 19 decembrie 2017, 

desfășurat în sala de spectacole a Cercului Militar, Craiova: 

- PREMIUL II – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

19. Festivalul-Concurs interjudetean „Glas de Înger”, editia a XVI-a, din 21 decembrie 2017: 

- PREMIUL SPECIAL – COTEA ELENA (cls a VI-a A), Scoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

Sem II:  
Participare la concursuri scolare: 

20. Festivalul – Concurs judetean „Datini si obiceiuri de iarnă”, editia a XXIII-a, din 19 decembrie 

2017, desfăsurat în sala de spectacol a Liceului de Arte „Marin Sorescu”, Craiova: 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

21. Concursul interjudetean „Hristos se naste slăviti-L!”, editia a IV-a, din 19 decembrie 2017, 

desfăturat în sala de spectacole a Cercului Militar, Craiova: 

- PREMIUL II – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

22. Festivalul-Concurs interjudetean „Glas de Înger”, editia a XVI-a, din 21 decembrie 2017: 

- PREMIUL SPECIAL – COTEA ELENA (cls a VI-a A), Scoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

23. Concursul interjudetean de creatie si interpretare „Mihai Eminescu – Magician al cuvântului”, 

sectiunea interpretare muzicală, 17 ianuarie 2018: 

- PREMIUL I – Grupul vocal „Luceafărul” Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

- PREMIUL I – RĂTOIU CORINA (5A) Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

- PREMIUL I – DECĂ MARIANA GEORGIANA (6A) Scoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” 

- PREMIUL II – DUETUL ROTARU COSMINA si STĂNICĂ-ILIESCU ANDREEA (7A) 

Scoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Festivalul - Concurs  National  „Sfintele Pasti-Sărbătoarea luminii si a bucuriei” editia a 

IV-a, din 26 aprilie 2018 

- PREMIUL I – Corurile reunite „Luceafărul” al Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” si 

„Crystal” al Scolii Gimnaziale „Gheorghe Titeica”  

24. Festivalul-Concurs „Art-Craiova” din 9 iunie 2018: 

-  PREMIUL I- Cotea Elena, Sc Gimn „Mihai Eminescu”, sectiunea muzică populară 

 PREMIUL I- Decă Georgiana, Sc Gimn „Mihai Eminescu”, sectiunea muzică populară. 

 

   Prof. LACATUS RODICA a realizat si expus  impreuna cu elevii scolii noastre lucrari de desen si 

pictura care au marcat cu succes toate evenimentele din viata scolii si a societatii in general :  

Sem I : Participare cu elevii la: 
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- Concursul Judetean de Creatie si Interpretare „Mihai Eminescu - un magician al 

cuvântului”, concurs cuprins în C.A.E.J. Dolj cu nr 479/28.01.2016, la pozitia nr. 12, pag. 2, 

domeniul Cultural Artistic 

- Organizarea expozitiei ,, Toamna aurie” 

- Concurs expozitie: ,,Halowen”; 

- Concurs ,, Traditii romanesti” 

- Expozitie ,, Sarbatorile de iarna”                                    

 

Sem II: a participat cu elevi ai scolii noastre la concursuri: 

- Expozitie ,,Dragobetele romanesc”; 

- Expozitie ,, 1 Martie”; 

- Expozitie ,,Chipul mamei mele”(8 martie); 

- Expozitie ,,Primavara romaneasca”; 

- Expozitie ,,Un Paste fericit!”; 

- ,,Mihai Eminescu”- expozitie la Biblioteca Judeteana 

- Realizarea de lucrari cu elevii pentru revista scolii.  

- Participare la concursul interjudetean,,De vorba cu timpul”(Ionica T., Stanica M., Rotaru 

C.); 

- Participare la concursul national de mascote- premiul III    (, Stanica M., Rotaru C., 

Gulie);   

- Participare la concursul international ,,Interferente in context european”; 

- Participare la concursul ,,Un plus de siguranta pentru viata noastra” (28 febr. 2018) : 

Premiul II( Cotea Elena .Mihai Ovidiu, Enache Bianca); 

- Premiul III (Grigorascu Izabela, Stoichitescu 

 Vladut); 

                 -  Participare la concursul judetean de robotica ,,Cibersfera”:  

premiul I (Neagoe Valentina, Cotea Elena); 

premiul II (Stanica Maria, Dabu Robert) ; 

premiul III(Rotaru Cosmina, Nitu Bianca, Iacob Maria) ; 

mentiune (Ionica Teodora, Bucur Maria, Parvu Eduard Andrei, Petrescu Ariana) ; 

- Participare la concursul interjudetean ,,Apa curata pentru un viitor durabil”: premiul I ( Popa 

Oana), premiul II(Ionica Teodora); 

- Participare la concursul interjudetean ,, Mihai Eminescu – magician al cuvantului”: premiul I 

( Duinea Anda, Kristian Krista, Iancu Rares); 

-  Certificate of competition ERASMUS.                                

 

           

6.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de Prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate 

       

 Am promovat în cadrul activităţilor de la clasă sau în cele desfăşurate cu părinţii comportamente 

sănătoase, activităţi de combatere a discriminării şi a vilolenţei în şcoală, dar şi în afara ei.       

         

 

6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi ISUJ pentru 

toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor 

suplimentare 

     Am desfăşurat activităţi despre sănătatea copiilor, protecţia sănătăţii, atât la clasă,  cât şi în cadrul 

activităţilor de consiliere şi prin legătura permanentă pe care o păstrăm cu cabinetul medical al şcolii şi 

uneori chiar al medicilor de familie.  

     Am colaborat cu cabinetul medical al şcolii noastre; 

     

6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii în nivelul organizaţiei  
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      Am încercat să fim cât mai responsabili cu atribuţiile la clasele cu care lucram fiecare dintre noi, dar 

ne-am arătat în acelaşi timp disponibili spre a ni se atribui oricând şi alte responsabilităţi de către 

conducerea unităţii.  

 

7.CONDUITA PROFESIONALĂ 

 

7.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament) 

 

      Atitudinea morală pe care  o au membrii comisiei  în calitate de  cadre didactice, consider că este una 

bazată pe  respect faţă de elevi, părinţi, faţă de colege şi faţă de conducerea unităţii, dar şi faţă de  

personalul auxiliar/de ingrijire/sanitar, acest lucru reflectându-se în feed-back-ul pozitiv pe care-l primim 

la rândul nostru de la cei din jur. 

 

7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale 

 

       Atunci când au avut ocazia  membrii comisiei au promovat deontologia profesională şi respectul 

faţă de cei din jur.  

 

   

                                                                                           Responsabil comisie, 

                                                                                      Prof. TRUSCA MARIA MAGDALENA 

 

           COMISIA DIRIGINȚILOR 

 

  I. CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ 

         Domeniul a avut ca obiectiv specific, optimizarea managementului organizațional în vederea 

asigurării unui mediu școlar și educațional potrivit standardelor  de referință, organizarea, coordonarea, 

monitorizarea și evaluarea activității din școală pe principiile calității. 

 

1. Managementul strategic 

       Referitor la aspectele privind activitatea instructiv-educativă pentru   anul școlar 2017-2018 

cuprinse în Programul managerial al Comisiei Dirigintilor,  se poate constata din următorul tablou 

operațional că acestea au fos tîndeplinite în mare măsură 

 

Strategiipropuse Activitățirealizate Activităținerealizate/ 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 

a) 

Stabilireaobiectivelorsemestrialeș

ianualealeactivitățiiComisieiDirig

intilor. 

 ameliorarea rezultatelor la 

examenele naţionale;  

 acces egal şi sporit la 

educaţie;  

 asigurarea calităţii şi 

stimularea excelenţei;  

 descentralizarea reală şi 

creşterea autonomiei şcolii şi 

a autonomiei profesionale a 

cadrelor didactice;  

 reducerea abandonului şcolar 

şi eliminarea violenţei in 

unitatea şcolară;   

 

 

 Realizarea uno rsimulari ale Evaluarii 

Nationale pentru 

identificarea nivelului de pregatire al 

elevilor; 

 

 Asigurarea unor planuri de dezvoltare 

suplimentara pentru  

copiii capabili de performanta,dar si 

pentru cei cu dificultati de 

 invatare. 

 

 Acces egal la educatie pentru toate 

categoriile vulnerabile; 

integrarea  eficienta a copiilor cu CES 
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 realizarea unui parteneriat 

corect cu autorităţile 

administraţiei publice locale;  

 dezvoltarea resursei umane 

implicate în procesul 

instructiv-educativ;  

 asigurarea transparenţei în 

procesul decizional;  

 promovarea imaginii unităţii 

şcolare.  

 Desfasurarea de activitati in cadrul 

proiectelor”Cunoastere  

si dezvoltare personala” si ”Prevenirea si 

combaterea  

abandonului scolar” 

 

 Desfasurarea de activitati in cadrul 

Proiectului 

”Prevenirea si combaterea actelor de 

violenta in scoala.” 

 

2.Managementul organizațional 

 

Strategii propuse Activități realizate Activități nerealizate 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 

a) Buna funcţionare a  

ComisieiDirigintilorprin: 

- comunicare eficientăîntremembrii ei 

(pe verticală/orizontală,oblica) 

 

 

b) Monitorizarea activităţii educative de 

către comisia diriginţilor prin: 

interasistențe la ore, ședințele comisiei 

 

 

 

 

 Dirigintii au colaborat cu tot 

colectivul de profesori,cu 

profesorul consilier scolar si cu 

echipa manageriala. 

 S-au efectuat interasistente la 

ore; 

 S-au desfasurat activitati de 

consiliere a dirigintilor; 

 S-au abordat teme variate in 

cadrul sedintelor Comisiei 

Dirigintilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Managementul personalului 

       Acest aspect a fost operaționalizat prin alegerea indicatorilor de performanță și anume: utilizarea 

potențialului fiecărei persoane, demonstrarea unui grad de implicare ridicat din partea cadrelor didactice, 

asigurarea cadrului corespunzător ce oferă sprijin în dezvoltarea personală și profesională a profesorilor.  

4. Bazamaterială 

Strategii propuse Activități realizate Activități nerealizate/ 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 

a)Dezvoltarea,moderni-

zarea şi întreţinerea 

bazei materiale 

 Dirigintii s-au preocupat de intretinerea 

si dezvoltarea bazei materiale a scolii. 

 

 

 

5. Curriculum 

Strategiipropuse Activitățirealizate Activități nerealizate/ 

Aspecte care necesită 

îmbunătățiri 

a) Proiectarea activităţii 

didactice 

 

 

 

 

 

 

Toţi diriginţii au elaborat planificările 

semestriale şi proiectarea pe unităţi de învăţare 

în conformitate cu programa în vigoare la 

disciplina „Consiliere şi orientare”. La 

începutul anului şcolar diriginţii au ales 

comitetul de părinţi menţinand legătura în 

permanenţă cu părinţii elevilor. Diriginţii au 

ales Consiliul elevilor din fiecare clasă, 
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b) Pregătirea Evaluarii 

Nationale pentru elevii 

clasei a-VIII-a.  

Informarea elevilor şi 

cadrelor didactice cu 

privire la Metodologia 

de admitere in 

invatamantul liceal si 

profesional de stat.. 

 

c) Obţinerea de 

performanţe la 

concursurile şi 

olimpiadele şcolare 

 

alegandu-se apoi Consiliul elevilor la nivelul 

şcolii precum şi preşedintele acestuia. În cadrul 

şedinţelor cu părinţii, diriginţii au prezentat 

regulamentul de ordine interioară, au realizat 

dezbateri pe diferite teme la propunerea 

părinţilor. În cadrul orelor de consilere şi 

orientare s-a pus accent pe dezvoltarea 

capacităţilor de comunicare, selectand 

modalităţile optime de comunicare, încurajand 

relaţia de comunicare elev-elev, elev-profesor. 

Temele propuse au urmărit dezvoltarea 

personalităţii şi orientarea în carieră, educaţia 

pentru valori, pentru securitate personală. 

Obiectivele urmărite au fost clar precizate la 

fiecare oră, asigurandu-se un feedback eficient. 

Diriginţii şi-au elaborat orarul la dispoziţia 

părinţilor, orar care a fost adus la cunoştinţa 

acestora. Au realizat tematica activităţilor 

extracurriculare şi tematica lectoratelor cu 

părinţii. 

 Realizarea unor simulari ale 

EvaluariiNationale la nivelul școlii pentru 

pregătirea elevilor de clasa a VIII-a. 

 Informarea elevilor privindcalculul mediei 

de admitere, calendarul de admitere. 

 Informarea si consilierea parintilor cu 

privire la Metodologia de  admitere in 

invatamantul liceal si profesional de stat. 

 Realizarea de vizite in liceele din Craiova si 

participarea la ”Bursa ofertelor 

scolare”pentru informarea elevilor privind 

oferta educationala a liceelor. 

 

 

 

 

 

 

Elevii au obtinut calificari la olimpiade si 

premii la concursurile scolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PERFECŢIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC 
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           Cererea crescandă pentru un învăţământ de calitate şi impactul noilor tehnologii determină 

sporirea importanţei formării continue a cadrelor didactice. Activităţile metodice la nivelul catedrelor pe 

linia perfecţionării cadrelor didactice au fost organizate temeinic şi s-au desfăşurat într-o manieră 

modernă, având o eficienţă sporită,  în deplină concordanţă cu direcţiile asigurării calităţii în educaţie.. 

            În ceea ce priveşte activitatea de perfectionare a cadrelor didactice, aceasta s-a realizat prin mai 

multe forme: 

1) Prin activitatea în cadrul comisiilor metodice 

2) Prin activitatea in cadrul cercurilor pedagogice 

        3) Prin cursuri de formare si perfectionare organizate de CCD sau M.E.N. 

 

 

III. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

Activităţile extracuriculare au constat în vizite în Parcul Romanescu, Grădina Botanică, vizite la 

Biblioteca Judeţeană. Elevii împreună cu diriginţii au participat la spectacole de teatru la Teatrul 

Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, au participat la acţiuni caritabile. Au organizat spectacole cu 

ocazia unor sărbători sau evenimente speciale precum spectacole de colinde, spectacol de Halloween, 

spectacol cu ocazia  Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a Romaniei,spectacol cu  ocazia Zilei de 1 

Iunie 

 

IV.PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

S-au desfasuratactivitatiincadrulparteneriatelorurmatoare: 

 Parteneriat ISU- ”Cum ne protejam in caz de situatii de urgenta” 

 Parteneriat cu Biserica 

 ”Sarbatorile crestine prinsuflet de copil” 

 Parteneriat ISU ”Cum ce protejămîncaz de situatii de urgenta?” 

 ParteneriatPolitiaRutiera 

 ”Înlumeaminunată a cărţilor” încheiat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şiAristiaAman”; 

 „Sănătatea este lucrulcel mai de preţ” încheiat cu SocietateaNaţională de CruceRoşie, filialaDolj; 

 „Arta de a fi spectator” încheiat cu Teatrulpentrucopiişitineret „Colibri”; 

 „Pe aripilemuzicii” încheiat cu Opera Română Craiova; 

 „Muzeul – punte întretrecut, prezentşiviitor” încheiat cu MuzeulOlteniei Craiova; 

 „Lumeateatrului – teatrullumii” încheiat cu teatrulNaţional „Marin Sorescu” Craiova. 

 7). „Paşispreviitor” încheiat cu ColegiulNaţional „ŞtefanOdobleja” Craiova. 

 

Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii: 

 

Diriginţii au colaborat cu consiliul profesoral al clasei, discutand probleme legate de rezultatelor şcolare 

şi frecvenţa la ore a elevilor. De asemenea au dezbătut probleme organizatorice şi educative: ţinuta 

elevilor (uniformele şcolare, telefoanele mobile); respectarea ordinii şi disciplinei.  

             În ceea ce priveşte comunicarea cu elevii au selectat modalităţi de comunicare eficiente 

urmărind permanent dezvoltarea competenţelor de comunicare, elev-elev, elev-grup, asigurand astfel 

consilierea corectă a elevilor. Toţi diriginţii au relaţionat armonios cu colectivul de elevi şi cu părinţii, 

avand un comportament decent, care s-a încadrat în exigenţele mediului şcolar. 

 

                                                                  Responsabil  Comisia Diriginților, 

Prof. consilier școlar Enache Cristina 

 

    COMISIA  ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 

În anul școlar 2017-2018 activitatea comisiei de „Orientare şcolară şi profesională” a avut 

următoarele direcţii:  

 

1.  Prezentarea ofertei şcolare a liceelor din Craiova 
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2. Consilierea şi orientarea în vederea alegerii liceului 

3. Diseminarea activităţilor din cadrul proiectului CSAP: „Consilierea carierei” 

 

    1.   Prezentarea ofertei şcolare a liceelor din Craiova 

La nivelul claselor a VIII-a s-au desfăşurat, în colaborare cu diriginţii claselor a VIII –a, activităţi de 

consiliere de grup pe problematica orientării şcolare, activităţi care au vizat familiarizarea elevilor cu 

oferta liceelor din Craiova. Elevii au fost informaţi despre profilele şi specializările existente în fiecare 

liceu, despre mediile de intrare în fiecare liceu. Li s-a prezentat şi Codul ocupaţiilor din Romania 

(COR), pentru a se realiza o corelare între alegerea liceului şi o posibilă carieră.   

Elevii au vizitat Liceul Traian Vuia,Colegiul ”Stefan Odobleja”,Colegiul National”Stefan 

Velovan”,Liceul”Henri Coanda”,unde au primit informatii despre profilele si specializarile din cadrul 

liceelor. 

2.   Consilierea şi orientarea în vederea alegerii liceului 

Consilierea elevilor în vederea alegerii liceului a vizat două aspecte:  

- consilierea inividuală 

- consilierea de grup. 

În cadrul consilierii de grup s-au abordat teme care au vizat autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, 

identificarea tipului de carieră potrivit fiecărei personalităţi, s-au aplicat chestionare de OSP, fişe de 

lucru, teste.  

Elevii au participat la actiunea ”Bursa ofertelor scolare”,care s-a desfasurat la Centrul Multifunctional 

Craiova in data de 18. 05.2018.Prin intermediul acestei actiuni,elevii si-au procurat pliante cu informatii 

despre licee,au cunoscut oferta educationala a liceelor din Craiova. 

3.   Diseminarea activităţilor din cadrul proiectului CSAP: „Consilierea carierei”. 

Scopul proiectului:  
Informarea, consilierea, şi orientarea privind cariera elevilor din cls. A VIII –a. 

Oiective generale şi specifice:  

 Formarea unei atitudini pozitive faţã de sine şi faţã de viitoarea carierã în cadrul 

colectivelor de elevi. 

 Cunoaşterea/autocunoaşterea psihopedagogicã a elevului/grupului de elevi prin :  

 Identificarea opţiunilor şcolare şi profesionale 

 Analiza criteriilor de alegere a profesiei 

 Dezvoltarea sistemului de atitudini realiste (faţã de sine şi faţã de profesii) 

 Asigurarea planificãrii şi a deciziei în domeniul carierei 

 Informarea privind caracterul procesual al luãrii unei decizii privind viitoarea carierã. 

 Asigurarea materialelor necesare unei bune orientãri privind cariera. 

 Mediatizarea reţelelei şcolare şi universitare (profile, specializãri etc.) 

 Prezentarea lumii profesiilor şi analiza dinamicii sociale în general şi a dinamicii pieţei 

muncii în special. 

 

                                                     Responsabil comisie   Orientare şcolară şi profesională, 

                                                              Prof. Enache Cristina  

 

COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII a urmarit:  

 

 1.Analiza pe sistem de comunicare (organigrama).   Circulatia informatiei  la nivelul Scolii 

Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Craiova 

2. Campania de relatii publice pentru mentinerea unei imagini pozitive a unitatii de invatamant – 

Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” Craiova    

3. Organizarea paginii Web a Scolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Craiova 

4.Managementul conflictului si situatiile de criza.  Proceduri  pentru situatiile de criza 

5 Relatia cu presa . Procedura pentru realizarea unei conferinte de presa 

 

                                                                                           Purtator de cuvant, 
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COMITETUL  DE  SECURITATE  SI  SĂNĂTATE  ÎN  MUNCĂ 

 

În acest an școlar ca secretar/lucrător  desemnat am desfășurat activitatea după cum urmează: 

- am stabilit împreună cu membrii  Comitetului de sănătate și securitate în muncă atribuțiile acestora în 

conformitate cu prevederile art. 67 din Normele metodologice de aplicare  a prevederilor Legii 

Securității și Sănătății în Muncă; 

- am întocmit Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Securitate și Sănătate în 

Muncă; 

 - am întocmit tematica de desfășurare a activității comitetului astfel: 

1. Instruire introductiv generală 

2.Instruire pe locuri de muncă 

3.Instruire  periodică. 

- am efectuat instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă (la 3 luni pentru personalul 

TESA, la începutul fiecărui semestru pentru personalul didactic, didactic auxiliar). Totodată am urmărit 

efectuarea instructajului de protecția muncii efectuat de către fiecare profesor colectivelor de elevi. 

- am completat fișele  de instruire individuale  privind securitatea și sănătatea în muncă pentru angajații 

școlii noastre și grădinița – structură a școlii; 

- am avut o bună comunicare cu colegii în vederea eliminării riscurilor de traseu și analiza măsurilor de 

prevenire a accidentelor de traseu. 

- am colaborat cu domnul inspector Florin Popescu de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj în 

vederea îmbunătățirii activității comisiei în acest an școlar. 

 

                                            Prof. Raluca Mitran – lucrător desemnat –secretar al  

                                                                               Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă 

 

COMISIA ”CIRCULAŢIE RUTIERĂ” 

 

Comisia şi-a propus dezvoltarea colaborării cu instituţiile din domeniu în vederea atragerii 

elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter educativ şi extracurricular care să ducă la diminuarea 

numărului accidentelor rutiere şi a antrenării elevilor, cadrelor didactice,  a părinţilor  în manifestarea 

unor comportamente și atitudini corecte în trafic. 

 Obiectivele propuse se referă la cunoașterea sensului și semnificația unor concepte și 

norme din sfera traficului rutier, exersarea și aplicarea normelor de circulație rutieră, formarea și 

dezvoltarea unor atitudini adecvate privind respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice și în 

mijloacele de  transport, identificarea modalităților concrete de prevenire și combatere a accidentelor în 

care sunt implicați elevii. 

Responsabilii comisiei p.i.p. Ioana Mîndră și prof. Raluca Mitran au inițiat  Proiectul de 

parteneriat educațional ”Strada – prieten sau duşman!” încheiat cu Inspectoratul de poliţie Dolj – 

serviciul poliţiei rutiere  în cadrul căruia  s-au  derulat activități  de educare a elevilor în vederea 

conștientizării lor privind siguranța în trafic și diminuarea accidentelor rutiere în caresunt implicați 

elevii. Activitățile derulate împreună cu membri comisiei Bistriceanu Daniela, Brătăşanu Daniela, 

Cimpoeru Elena au urmărit programul propus spre derulare de inițiatorii de proiect. 

 În octombrie 2017 în cadrul ședinței comisiei s-au prezentat proiectele educaționale și au 

fost distribuite responsabilitățile.  

 În noiembrie 2017 activitatea organizată cu elevii ciclului gimnazial de responsabilii 

comisiei,  a avut ca invitați reprezentanți ai Inspectoratului de poliție.  Elevii din ciclul primar și 

gimnazial  au participat la discuții punând întrebari pertinente privind siguranța rutieră.  

 În ianuarie 2018 având ca temă ”Indicatoare și marcaje rutiere” s-a desfășurat o nouă 

întâlnire cu agentul șef Jugravu Leontin ce s- a concretizat într-o discuție liberă între elevii claselor  a 

VIII –a A,B și  reprezentantul poliției iar la final au fost date chestionare  elevilor  și au fost distribuite 

pliante tematice 

 În martie 2087 a fost organizată de către doamna Ioana Mîndră  confecţionarea de semne 

de circulaţie cu tema „Învăţăm să traversăm”. 
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 În martie 2018 în cadrul săptămânii Şcoala altfel  ”Să știi mai multe, să fii mai bun”  a 

fost organizat un concurs în Parcul Romanescu  cu tema ”Indicatoare și marcaje  rutiere ” – regulile de 

circulație ne protejează. 

                 Elevii cicului primar împreună cu doamnele prof. Bistriceanu Daniela, Mîndră Ioana, 

Brătăşanu Daniela , Cimpoeru Elena au desfăşurat şi  următoarele activităţi: 

-“ABC-ul circulaţiei” prezentarea unor reguli de circulaţie pentru pietoni 

- “Agentul de circulaţie ne sfătuieşte” – dezbatere pe teme de circulaţie 

-“Hai la drum mici pietoni” - concurs 

In luna iunie fiecare diriginte și învățător, în cadrul activităților de educație rutieră, sub titlul 

,,Unde ne jucam în vacanță?” a dezbatut regulile ce trebuie respectate pe timpul vacanței de vară, 

atragând atenția elevilor asupra locurilor de joacă, transportului în comun în siguranță, plimbarilor cu 

bicicletele, rolele, asupra respectării regulilor de circulație corectă indiferent unde se află și cu cine, 

pentru câtă vreme. 

                                                                                                           P.i.p.Ioana Mîndră 

                                                                                                               Prof. Raluca Mitran 

COMISIA  PENTRU  SITUATII  DE  URGENTA 

     Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Scolii Gimnaziale   ,, Mihai Eminescu” are ca misiune 

asigurarea şi coordonarea unitară şi permanentă a activităţilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de 

urgenţă din cadrul unităţii .                                                                                     În activitatea de 

planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor pentru anul analizat s-au avut în vedere situaţia 

operativă şi experienţa acumulată din anii precedenţi, concluziile reieşite din analizele de final de an 

precum şi principalele direcţii de acţiune şi sarcini stabilite pentru perioada viitoare. 

         Obiectivul fundamental al anului scolar  2017-2018 s-a axat pe  măsurile de prevenire şi reducere a 

riscurilor si  eficientizarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă.  

I. PREVENIREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ   

         Prevenirea situaţiilor de urgenţă a reprezentat axa principală a sistemului integrat de măsuri 

tehnice şi organizatorice, precum şi de acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în 

scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a 

consecinţelor acestora, protecţiei elevilor, a personalului didactic si nedidactic al unitatii de invatamant, 

bunurilor şi valorilor de patrimoniu. A fost urmărită, în mod prioritar, asigurarea măsurilor de prevenire 

şi stingere a incendiilor.  Periodic au fost verificate salile de clasa, sala de informatica, biblioteca, 

panoul de curent electric, instalatiile, culoarele de acces. În toate activităţile de pregătire organizate, 

unitatea a beneficiat de sprijinul constant şi direct al I.S.U. Dj  si al Primariei judetului Dolj,  instituţii şi 

structuri cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă. Pentru informarea elevilor, a cadrelor 

didactice şi personalului auxiliar privind principalele cauze de incendiu şi celelalte situaţii de urgenţă 

produse, lunar s-au  dezbătut teme în cadrul orelor de dirigentie, s-au  susţinut dezbateri şi s-au  

prezentat materiale video, semstrial s-au  desfăşurat exerciţii de evacuare, au fost instruite cadrele 

didactice şi personalul auxiliar(lunar). 

II. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

           Activitatea de management a situaţiilor de urgenţă de către Celula de Urgenţă a unităţii de 

învăţământ  a vizat în principal îndeplinirea permanentă a funcţiilor de monitorizare, înştiinţare, 

avertizare, alarmare, conducere, coordonare şi executare tehnică operaţională a intervenţiilor pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă. Intervenţia C.U.  a urmărit permanent îndeplinirea criteriilor 

operaţionale vizând timpii de alertă şi timpii de răspuns realizaţi din momentul primirii apelului de 

urgenţă.  

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  

            Conducerea şi cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale   ,, Mihai Eminescu”, Craiova au răspuns 

pozitiv apelului I.S.U. al unitaţii, sprijinind C.U. în toate actiunile întreprinse. 

IV. MANAGEMENTUL LOGISTIC ŞI FINANCIAR-CONTABIL                                              

            Activitatea logistică a avut ca obiectiv prioritar menţinerea în funcţiune a tehnicii de intervenţie 

din dotare, crearea condiţiilor materiale de muncă, pregătire. Activitatea a vizat asigurarea materială şi 

s-a bazat pe gestionarea legală şi eficientă a resurselor avute la dispoziţie.  
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V. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI  SECRETARIAT 

               Pe linie de secretariat  activitatea s-a desfăşurat conform  procedurilor specifice, nefiind 

înregistrate probleme deosebite. 

VI. ACTIVITATEA DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

            Această activitate a urmărint promovarea unui parteneriat  cu reprezentanţii ai I.S.U. Dj şi ai 

mass-media şi a avut ca obiectiv principal aducerea, cât mai aproape de cetăţean, a informaţiilor legate 

de prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, a dezastrelor, pentru a-l pregăti pe acesta în luarea, în 

cunoştinţă de cauză, a deciziilor în acest domeniu, respectiv creşterea nivelului de conştientizare a 

populaţiei privind riscurile cu care se confruntă, precum şi măsurile de prevenire şi de atenuare a 

acestora.  

         In cadrul parteneriatului ,,CUM NE PROTEJĂM ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ ?” s-au desfasurat 

urmatoarele activitati: "13 octombrie - Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor 

Naturale", Lecţie de informare: "Voluntariatul în situaţii de urgenţă", Lecţie de informare preventivă: 

Crăciun Fericit!, "28 februarie - Ziua Protecţiei Civile din România"-Ziua Porţilor Deschise la 

subunităţile ISU Dolj, "4 martie 1977 – 41  de ani de la cutremurul devastator". Lecţie de informare 

preventivă: Reguli de comportare în cazul producerii unui cutremur, Cum ne comportam in caz de 

dezastre, Simulare in caz de cutremur, ("Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun"),"1 iunie - Ziua  

copilului" -Expozitie de pictura. 

 

VII. EVALUAREA REZULTATELOR 

         Anual,  Şcoala Gimnaziala ,, Mihai Eminescu” este gazda concursului ,,Un plus de siguranţă 

pentru viaţa noastră”. În cadrul acestui concurs, elevii  au obţinut rezultate deosebite:  

 PREMIUL  I: Guţă Andrei, Ionică Teodora, Negricea Radu,  

 PREMIUL  al II–lea: Mihai Ovidiu, Enache Bianca 

PREMIUL  al III–lea: Cotea Elena, Grigoraşcu Izabela, Vivoran Sorana,  

                                              

                                                                      Întocmit, Inspector Situaţii de Urgenţă, 

                                                                                                          Lavinia TUCĂ 

 

 

COMISIA “NOTAREA RITMICĂ, FRECVENŢAŞI ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE” 

 

                      Comisia pentru notare ritmică, frecvenţă şi încheierea situaţiei şcolare îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

- monitorizarea notării ritmice a elevilor; 

- monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu numărul ore acordat 

disciplinei respective; 

- diversificarea metodelor şi a instrumentelor de evaluare; 

- verificarea sistematică a corectitudinii cu care sunt completate cataloagele şcolare; 

- colaborarea cu diriginţii pentru realizarea unei bune monitorizări; 

- realizarea unor scurte informări lunare privind ritmicitatea notării, situaţia frecvenţei elevilor şi 

măsurile luate de către profesorii diriginţi, precum şi prezentarea acestor informări conducerii şcolii; 

- verificarea situaţiei de promovare, a celei de amânare, de repetenţie sau de abandon şcolar în cazul 

fiecărui elev, înainte de prezentarea acesteia, spre validare în şedinţele consiliului profesoral ; 

- realizarea unor rapoarte semestriale şi anuale privind ritmicitatea notării, situţia frecvenţei elevilor şi 

măsurile luate de către profesorii diriginţi în cauză. 

     În ceea ceea ce priveşte notarea ritmică s-a constatat că aceasta este realizată ritmic la majoritatea 

disciplinelor, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor şcolare, care reprezintă o componentă 

importantă a procesului de învăţământ, este efectuată conform programei şcolare. Notarea nu s-a realizat 

ritmic doar în unele situaţii, din cauza nefrecventării de către elevi a orelor de curs. 

          Referitor la monitorizarea absenţelor, am acţionat conform procedurii elaborate, aprobate de către 

consiliul profesoral şi asumate de toate cadrele didactice, anul şcolar trecut. La sfârşitul fiecărei luni, 

profesorii diriginţi şi învăţătorii descarcă în tabelele de monitorizare a absenţelor, absenţele fiecărei 

clase. Responsabilii Comisiei pentru notarea ritmică, frecvenţă şi încheierea situaţiei şcolare trimit 
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către secretariatul şcolii tabelele privind absenţele elevilor, urmând ca acestea sa fie trimise către ISJ 

Dolj .  

          Am  comunicat eficient cu profesorii diriginţi, aceştia  

- au prelucrat la început de an şcolar şi de câte ori a fost necesar regulamentele şcolare la clase şi în 

şedinţele cu părinţii; 

- au monitorizat absenţele elevilor, le-au centralizat şi le-au transmis responsabililor comisiei ; 

- au informat lunar (telefonic sau direct) părinţii elevilor prvind situaţia frecvenţei copiilor lor ; 

- au informat prin scrisori părinţii ai căror copii au un număr mare de absenţe sau care chiulesc ; 

- au organizat lectorate cu părinţii care să abordeze şi problematica absenteismului şcolar. 

Responsabil pentru învăţământul gimnazial,           

                                                             Prof. Alina Rusu     

                     CONSILIILE CLASELOR au funcţionat intermitent, exercitându-şi funcţiile numai în 

situaţii problemă sau de conflict. Se impune activarea lor pentru o mai bună monitorizare a frecvenţei, 

disciplinei şi performanţelor şcolare, pentru o mai bună cunoaştere a elevilor şi orientare şcolară şi 

profesională adecvată 

           CONSILIUL  ELEVILOR  şi CONSILIUL  REPREZENTATIV  AL PĂRINŢILOR au 

constituit partenerul de discuţii privind curriculum-ul şcolii, desfăşurarea procesului instructiv- educativ, 

al disciplinei, frecvenţei şi activităţilor extracurriculare. Este necesară o mai mare implicare a 

Consiliului consultativ al elevilor în proiectare, negociere, decizie, asumare de responsabilităţi, simţ 

civic, educaţie ecologică, spirit de echipă. 

              În anul şcolar 2017-2018, activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, s-a desfăşurat 

urmărind realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de activitate elaborat la începutul anului şcolar, 

adica: implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în managementul unităţii şcolare, asigurarea 

comunicării între unitatea şcolară şi părinţi, asigurarea comunicării cu O.N.G.- uri, comisii de ocrotire a 

minorilor, cu comunitatea locală, dar şi  ţinându-se seama de atribuţiile ce îi revin din Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământul Preuniversitar şi Regulamentului de Ordine 

Interioară al Şcolii. 

C.R.P. a participat la organizarea unor acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii de la şcolile 

speciale  “Sf. Vasile”  şi “Sf. Mina” în preajma sărbătorilor de iarnă, precum şi pentru ajutorarea copiii 

cu nevoi speciale din diverse clase ale şcolii noastre.  

 A atras contribuţii financiare din partea unor persoane juridice ,din care s-au oferit cadouri 

copiilor  din Centrul de Plasament nr. 4 de la Dioşti cu ocazia sărbătorilor de iarnă.    

  A colaborat eficient cu: 

 Organizaţia  ,, Salvaţi copiii ! ,, ; 

 Asociatia Romana a Tinerilor cu Initiativa; 

 Fundatia „Terre des Hommes” 

în vederea soluţionării situaţiei unor elevi care necesitau ocrotire .  

 S-a implicat în desfăşurarea serbărilor de început şi de sfârşit de an şcolar, de Crăciun şi Paşti, 

precum şi în activităţile desfăşurate de : 1 Decembrie, Ziua Şcolii, 24 Ianuarie, Ziua Europei, Ziua 

Eroilor, 1 Iunie, ceremonia de absolvire a elevilor claselor a VIII-a ... 

 A susţinut unitatea de învăţământ în activităţile propuse privind consilierea şi orientarea socio-

profesională, astfel încât în anul şcolar trecut, toţi absolvenţii clasei a VIII-a au fost cuprinşi într-o formă 

de învăţământ. 

 A sprijinit unitatea de învăţământ în realizarea de  parteneriate educationale între  scoala si 

institutiile cu rol educativ in plan local. 

 Profesorii diriginţi şi învăţătorii au fost sprijiniţi în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor şi 

lectoratelor cu părinţii pe teme educţionale atât pentru adulţi, cât şi pentru copii, pentru a face cunoscute 

problemele de curriculum şi activităţi extracurriculare în vederea atingerii standardelor educaţionale. 

 Astfel, putem spune ca unitatea  şcolara a asigurat o bună colaborare cu părinţii , că a reuşit să 

creeze un veritabil parteneriat educaţional cu familia, că a răspuns adecvat sugestiilor şi propunerilor 

părinţilor, că a utilizat eficient resursele materiale şi financiare furnizate de către părinţi  

 Propunându-ne diversificarea relaţiei şcoală - familie, ne dorim optimizarea influenţei 

educaţionale a şcolii asupra copiilor noştri. 
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                                                                                                     Preşedinte C.R.P.,  

                                                                                             Ec. DUINEA ELENA                               
           

   Consiliul reprezentativ al părinţilor ar trebui să se implice mai mult în rezolvarea problemelor şcolii, 

să vină cu soluţii, să ajute la promovarea imaginii şcolii, să se implice sufleteşte şi material în viaţa 

acestei instituţii. 

 

INFORMARE ASUPRA ACTIVITATII DESFASURATE IN CADRUL 

COMISIEI  DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII 

  

În anul scolar 2017-2018   Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea 

componenţă:  

NUMELE SI PRENUMELE STATUT FUNCTIA 

 

P.I.P. VOICAN VICTORIA  

Coordonator desemnat de director  

Coordonator  

P.I.P.P. GONGEA 

GEORGIANA 

Reprezentant al Consiliului profesoral  

Membru 

 

P.I.P. CIMPOERU ELENA 

Reprezentant al Consiliului profesoral  

Membru 

PROF. DINU MIHAELA Reprezentant al Consiliului profesoral  

Membru 

 

PROF.  BRETAN SIMONA 

Reprezentant al sindicatului   

Membru 

 

DUINEA OLIVIA 

Reprezentant al  Consiliului reprezentativ al 

parintilor  

 

Membru 

 

BARAGAN STELIAN  

Reprezentant al Consiliului Local 

 

 

Membru 

 

După constituire  Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a preluat  strategia şi 

regulamentul de funcţionare ale comisiei elaborate de CA.  

 Prin Regulament  Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:  

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de 

conducerea scolii; 

 b) elaborează raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei din scoala.   

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.  

 La inceputul anului scolar CEAC a realizat  RAEI pe care l-a adus la cunoştinţă tuturor 

beneficiarilor prin afişare  la AVIZIERUL  CEAC. 

 Analizand rezultatele obtinute a elaborat   Planul operaţional anual  ce cuprinde  activităţi de 

evaluare şi asigurare a calităţii ,  procedurile necesare bunei desfasurari a activitatii din scoala , dar si  

Planul anual de îmbunătăţire  a calitatii.  

 In aceste documente au fost  specificate termenele  și responsabilitățile (persoanele)  pentru 

realizarea activităților, indicatorii de performanță pentru evaluarea activităților  și pentru a se urmări 

atingerea obiectivelor  țintei strategice propuse. 

   S-a intocmit urmatorul  PLAN DE ACŢIUNE AL  CEAC dupa care comisia si-a desfasurat 

activitatea: 

 

DENUMIREA ACŢIUNII 
PERIOADA 

 Verificarea  preliminară a documentelor şcolii (vezi lista în Anexa 3 din Ghidul 

CEAC Partea a II a )Sortarea, pastrarea si verificarea materialelor si dovezilor 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP pentru anul scolar anterior  

 Întocmirea RAEI  pentru anul şcolar anterior . Completarea lui in platforma ARACIP. 

Listare  din platforma, inregistrarea lui, aprobarea de catre CA, afisarea la avizier a 

SEPTEMBRIE 
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DENUMIREA ACŢIUNII 
PERIOADA 

partii aIII-a. 

 Intocmirea planului  de imbunatatire pentru anul scolar curent; detalierea activitatilor 

propuse   in RAEI- partea a IV-a si pe baza structurii date de ARACIP;  inaintarea lui 

spre aprobare  catre CA; 

 Reactualizarea componenţei comisiei si distribuirea sarcinilor de lucru 

 Preluarea de la CA  a Regulamentului de funcţionare şi Strategiei de evaluare şi 

asigurarea a calităţii 

 Intocmirea planului operational  pentru anul scolar in curs (cuprinde activităţi de 

evaluare şi asigurare a calităţii si proceduri. Are o structura stabilita de ARACIP). 

Inaintarea lui catre CA pentru aprobare. 

 Intocmirea planului de actiune pentru anul scolar in curs 

  Demersul de autoevaluare – pasul I  

 Proiectarea autoevaluării :Stabilirea domeniilor şi subdomeniilor  ce vor fi supuse 

autoevaluării ; Stabilirea indicatorilor ce vor fi urmăriţi pentru fiecare domeniu şi 

subdomeniu; Proiectarea instrumentelor de evaluare (formulare, etc.)- Aprobarea 

instrumentelor de evaluare  

 A.a.2.1.4.functionarea curenta a organizatiei scolare fara perturbari 

majore(verificarea respectarii orarului scolii, verificarea  desfasurarii serviciului pe 

scoala, verificarea corelantei dintre proiectare si desfasurare a activitatii, conform 

orarului scolii) 

 C.e.1.1.3. Existenţa progresului în privinţa accesului corpului profesoral la resursele 

educaţionale ale şcolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte şi alte materiale din 

bibliotecă / centrul de documentare, tehnologia informatică şi de comunicare 

(inclusiv accesul la Internet) etc.(-Intocmirea si afisarea graficelor de asistenta si 

interasistenta la ore;-Centralizarea auxiliarelor existente la nivelul scolii) 

 Initializarea RAEI pentru anul scolar  curent; Completarea   bazei de date din 

platforma ARACIP (consultarea tuturor documentelor şcolii, înregistrând electronic 

datele obţinute) 

 Revizuire, avizare proceduri (daca este cazul) 

OCTOMBRIE 

 Informarea întregului personal, a elevilor şi a celorlalţi beneficiari ai serviciilor 

oferite de unitate în ceea ce priveşte scopurile autoevaluării, aria de cuprindere, cum 

se va realiza autoevaluarea şi termenele ; 

 Monitorizarea implicarii elevilor/parintilor in proiectarea activitatilor de predare, 

invatare si evaluare; 

 Observarea lectiilor si completarea fiselor de observare(conform graficelor ) 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP 

 Revizuire, avizare proceduri(daca este cazul) 

 Activitate de imbunatatire 1- imbunatatirea frecventei elevilor-( constituirea comisiei,  

elaborarea procedurii,  elaborarea, aprobarea instrumentelor necesare pentru identificarea 

stării reale a scolii faţă de cerinţele sistemului de învăţământ, formulate în descriptorii de 

performanţă.) 

NOIEMBRIE 

 Masurarea  cantitativa si calitativa privind  ritmul parcurgerii  continuturilor din 

programele scolare 

 Monitorizarea prezenţei la ore a cadrelor didactice si a elevilor  

 Masurarea  cantitativa si calitativa privind  ritmicitatea notarii 

 Observarea lectiilor si completarea fiselor de observare(conform graficelor ) 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP 

 Revizuire, avizare proceduri(daca este cazul) 

Activitate de imbunatatire 1- imbunatatirea frecventei elevilor-( aplicarea 

instrumentelor) 

DECEMBRIE 

 Inregistrarea  progresului scolar si luarea de masuri privind imbunatatirea 

procentului inregistrat 
IANUARIE 



 153 

DENUMIREA ACŢIUNII 
PERIOADA 

 Monitorizarea  desfasurarii progamului de pregatire suplimentara a elevilor 

 Raportul activitatii CEAC pentru semestrul I 

 Observarea lectiilor si completarea fiselor de observare(conform graficelor ) 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP 

 Revizuire, avizare proceduri(daca este cazul) 

Activitate de imbunatatire 1-imbunatatirea frecventei elevilor-( interpretarea 

rezultatelor) 

 Monitorizarea promovarii ofertei educationale 

 Monitorizare orar 

 Monitorizarea prezenţei la ore a cadrelor didactice si a elevilor  

 Observarea lectiilor si completarea fiselor de observare(conform graficelor ) 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP 

 Revizuire, avizare proceduri(daca este cazul) 

Demersul de autoevaluare – pasul II  

Diagnoza nivelului de realizare; Judecarea nivelului de realizare. Identificarea punctclor tari 

si a punctelor slabe; Crearea grupului de lucru si dezbaterea rezultatelor. 

FEBRUARIE 

Demersul de autoevaluare – pasul III 

Modificarea şi optimizarca proiectului de dezvoltare şi a planurilor operaţionalc; 

Desfasurarea activitătilor de dezvoltare. 

 Masurarea  cantitativa si calitativa a desfasurarii activitatilor cu parintii 

 Monitorizare aparticiparii cadrelor dicactice la programe de formare continua 

 Observarea lectiilor si completarea fiselor de observare(conform graficelor ) 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP 

 Revizuire, avizare proceduri(daca este cazul) 

 Activitate de autoevaluare -imbunatatirea frecventei elevilor -reaplicarea  

instrumentelor pentru a masura progresul 

MARTIE 

 Inregistrarea  progresului scolar si luarea de masuri privind imbunatatirea 

procentului inregistrat 

 Observarea lectiilor si completarea fiselor de observare(conform graficelor ) 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP 

 Revizuire, avizare proceduri(daca este cazul) 

 Masurarea  cantitativa si calitativa privind  ritmicitatea notarii 

APRILIE 

Demersul de autoevaluare – pasul IV 

Reaplicarea instrumcntului de autoevaluarc pentru evidcnticrea progrcsului 

 Masurarea  cantitativa si calitativa privind  ritmul parcurgerii  continuturilor din 

programele scolare 

 Monitorizarea prezenţei la ore a cadrelor didactice si a elevilor 

 Verificarea portofoliilor cadrelor didactice/ comisiilor metodice 

 Observarea lectiilor si completarea fiselor de observare(conform graficelor ) 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP 

 Revizuire, avizare proceduri(daca este cazul) 

MAI 

 

 Monitorizarea completării documentelor şcolare (cataloage, condică) 

 Completarea   bazei de date din platforma ARACIP 

 Analiza  rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice/cadrelor didactice auxiliare 

 Raportul activitatii CEAC pentru semestrul al II-lea 

IUNIE 

 

 In urma  analizarii rezultatelor din RAEI , CEAC a propus,  iar conducerea scolii a aprobat urmatorul  
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PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE 

Imbunatatirea frecventei elevilor din perspectiva  prevenirii si combaterii abandonului scolar  si a 

parasirii timpurii a scolii 

Ţ
IN

T
E

 

Acţiuni necesare Rezultate măsurabile  

R
es

p
o

n
sa

b

il
i 

p
en

tr
u

 

in
d

ep
li

n
ir

e

a 
ac

ti
u

n
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o
r 

P
ri

o
ri

ta
te

a 

ac
ti

u
n

ii
  

 

Termene si 

obiective 

intermediare 

 

Monitoriza

re si 

evaluare  

 

Cost şi 

resurse 

suplime

ntare 

In
it

ie
re

a 
d

em
er

su
lu

i 
 

Constituirea grupului de lucru  cu  

membrii CEAC si ai  Comisiei 

pentru notarea ritmică, frecvenţa şi 

încheierea situaţiei şcolare 

 Existenta 

grupului de lucru 

V
o

ic
an

 V
. 

M
ed

ie
  

Noiembrie 

2017 

Existenta 

unei 

comunicari 

interne 

Fisa de 

monitoriz

are  

- 

Analiza  documentelor existente la 

nivelul scolii pe problematica 

urmarita: 

 ROFUI si RI 

 Statutul elevului 

 Planurile operationale din 

PDI; 

 Documentatia Comisiei 

pentru notarea ritmică, frecvenţa şi 

încheierea situaţiei şcolare; 

 Procedurile operationale 

existente 

 Raportari  lunare catre ISJ  

de  catre serviciul Secretariat .  

 Analize  periodice in CP si 

CA, conform tematicilor propuse; 

Implementarea  

OS 2. 

 DEZVOLTAREA 

CALITATII 

INSTITUTIONALE 

SI 

EDUCATIONALE-  

 P. O1. Imbunatatirea 

frecventei si a 

disciplinei in scoala   

 

R
ad

u
t 

L
. 

 V
o

ic
an

 V
. 

M
ed

ie
  

Noiembrie 

2017 

Existenta 

unei legaturi 

logice intre 

documentel

e scolii. 

Identificarea 

punctelor 

slabe. 

Fisa de 

monitoriz

are  

- 

Identificarea  situatiilor de chiul si 

absenteism  precum si a cauzelor 

acestora  

 Centralizarea  

situatiilor  

P
o

p
es

cu
 L

. 

M
ed

ie
  

Noiembrie 

2017 

Stabilirea 

gradului de 

risc privind 

abandonul 

scolar  

Fisa de 

monitoriz

are  

 

P
ro

ie
ct

ar
ea

 d
em

er
su

lu
i 

d
e 

im
b
u
n
at

at
ir

e 
a 

fr
ec

v
en

te
i 

el
ev

il
o
r 

Revizuirea procedurii ,, 

Monitorizarea si raportarea 

absentelor elevilor”; 

Existenta 

procedurii 

C
im

p
o

er
u

 

E
. 

M
ed

ie
  

Noiembrie 

2017 

Fisa de 

monitoriz

are  

 

Elaborarea, aprobarea, aplicarea 

instrumentelor  propuse  pentru 

aplicarea procedurii;  

Existenta 

instrumentelor: 

registru de  

inregistrare a 

absentelor  si 

rapoarte 

periodice.  

C
im

p
o

er
u

  

E
. 

M
ed

ie
  

Noiembrie 

2017 

Fisa de 

monitoriz

are  

 

Informarea persoanelor implicate 

cu procedura si instrumentele 

aprobate; 

Lista de difuzare 

a procedurii 

C
im

p
o

er
u

  

E
. 

M
ed

ie
  

Noiembrie 

2017 

Fisa de 

monitoriz

are  
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Ţ
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T
E

 

Acţiuni necesare Rezultate măsurabile  

R
es

p
o

n
sa

b

il
i 

p
en

tr
u

 

in
d

ep
li

n
ir

e

a 
ac

ti
u

n
il

o
r 

P
ri

o
ri

ta
te

a 

ac
ti

u
n

ii
  

 

Termene si 

obiective 

intermediare 

 

Monitoriza

re si 

evaluare  

 

Cost şi 

resurse 

suplime

ntare 

D
es

fa
su

ra
re

a 
ac

ti
v
it

at
ii

 

Consemnarea  absentelor in catalog 

la fiecare oră de curs . Dupa ce au 

fost parcurse toate etapele in baza 

carora se stabilesc situatiile de 

abandon scolar (inregistrarea 

absentelor in perioada 15.09-1.11., 

corespondenta cu familia elevului, 

obtinerea de declaratii din partea 

familiilor in cauza sau a rudelor 

familiilor respective din care sa 

reiese ca elevul este plecat din tara ) 

elevilor aflati in aceasta situatie nu 

le mai sunt inregistrate absente in 

catalog.  

Legătura 

permanentă 

diriginte - 

profesori 

P
o

p
es

cu
 L

. 

M
ed

ie
  

Decembrie 

2017 

Monitorizar

ea strictă a 

absenţelor 

fiecarui 

elev; 

Fisa de 

monitoriz

are  

 

  Realizarea  unei activitati de 

supracontrol saptamanal   de catre o  

persoana desemnata de catre 

conducerea scolii ,  care 

centralizeaza  absentele  elevilor 

din acea zi  cu scopul de a constata 

corectitudinea inregistrarii 

absentelor in catalog de catre 

fiecare  cadru didactic . 

Inregistrarea elevilor absenti in ziua 

respectiva se face intr-un  registru 

de  monitorizare a absentelor. 

Completarea  de 

Registrului  

de monitorizare a 

absenţelor  
R

ad
u

t 
L

 

M
ed

ie
  

Decembrie 

2017 

Monitorizar

ea strictă a 

absenţelor 

pe discipline 

şi pe clase;  

Fisa de 

monitoriz

are  
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Ţ
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T
E

 

Acţiuni necesare Rezultate măsurabile  

R
es

p
o

n
sa

b

il
i 

p
en

tr
u

 

in
d

ep
li

n
ir

e

a 
ac

ti
u

n
il

o
r 

P
ri

o
ri

ta
te

a 

ac
ti

u
n

ii
  

 

Termene si 

obiective 

intermediare 

 

Monitoriza

re si 

evaluare  

 

Cost şi 

resurse 

suplime

ntare 

Monitorizarea săptămânală, de 

catre profesorul diriginte,  a 

absentelor elevilor: 

– stabilirea cauzei absentelor 

– bilete de învoire, semnate de 

diriginte, pentru iesirea din scoală 

pe parcursul orelor de curs pentru 

probleme strict personale sau la 

solicitarea parintilor ( telefonic sau 

pe baza de cerere); 

In cazul in care elevul nu solicita 

bilet de invoire pentru a parasi 

incinta scolii la o  anumita ora din 

programul zilei  si inregistreaza 

absenta , va da nota explicativa 

profesorului care l-a depistat. 

- acceptarea adeverintelor medicale 

în termen de maxim o săptămână de 

la revenirea elevilor si avizarea 

acesteia de catre medicul scolar 

- informarea dirigintelui, in termen 

util,  asupra participarii elevilor la 

competitii sportive  sau  concursuri 

scolare  de catre profesorul 

coordonator; 

- Confirmarea oficială a legitimării 

elevului la vreun club sportiv şi 

anunţarea prealabilă a programului 

competiţional; aprobarea motivării 

absenţelor pentru  participarea 

elevului la competiţiile sportive de 

către conducerea şcolii 

- identificarea de măsuri 

ameliorative 

Dosarele  cu 

scutiri şi învoiri 

pentru fiecare 

elev în parte; 

 

P
o

p
es

cu
 L

. 

M
ed

ie
  

Decembrie 

2017 

Monitorizar

ea strictă a 

absenţelor 

pe discipline 

şi pe clase  

 

Fisa de 

monitoriz

are  

 

Completarea Fişei lunare de 

monitorizare a absenţelor pentru a 

fi transmisa la ISJ pe data de 5 a 

fiecarei luni. 

Fişe lunare de 

monitorizare a 

absenţelor 

P
o

p
es

cu
 L

. 

M
ed

ie
  

Pana  pe 

data de 3 ale 

fiecarei luni 

; 

Monitorizar

ea strictă a 

absenţelor 

pe discipline 

şi pe clase şi 

raportarea la 

I.S.J.; 

Fisa de 

monitoriz

are  
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Acţiuni necesare Rezultate măsurabile  

R
es

p
o

n
sa

b

il
i 

p
en

tr
u

 

in
d

ep
li

n
ir

e

a 
ac

ti
u

n
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o
r 

P
ri

o
ri

ta
te

a 

ac
ti

u
n

ii
  

 

Termene si 

obiective 

intermediare 

 

Monitoriza

re si 

evaluare  

 

Cost şi 

resurse 

suplime

ntare 

Comisia pentru notarea ritmică, 

frecvenţa şi încheierea situaţiei 

şcolare  

-  centralizeaza cauzele 

producerii absentelor  de la 

fiecare diriginte/ invatator in 

vederea  elaborarii 

Raportului periodic solicitat 

de catre CA/ CP.  

- intocmeste baza de date cu 

elevii care absenteaza 

frecvent cat si cu informarea 

parintilor/ reprezentantilor 

legali  cu privire la 

frecventa scolara a elevilor 

realizata lunar de catre 

profesorul diriginte/ PIP 

- transmiterea bazei de date 

catre conducerea scolii in 

vederea elaborarii  planului 

de masuri privind 

ameliorarea  absenteismului. 

Existentarapoartel

or  

E
n

ac
h

e 
C

. 

M
ed

ie
  

Cand este 

cazul 

Introducerea 

elevilor cu 

multe 

absenţe 

nemotivate 

într-un 

program de 

consiliere 

psihologică; 

Organizarea 

şedinţelor 

de consiliere 

cu elevii 

problemă şi 

părinţii; 

Fisa de 

monitoriz

are  

 

      Profesorii diriginti ai claselor in 

care se inregistreaza absenteism 

abordeaza,  în cadrul orelor de 

dirigentie cat si in sedintele cu 

parintii,  problematica 

absenteismului 

      Discuţii formale şi informale 

profesor psihopedagog- elevi 

privind  participarea la cursuri, 

dezbateri referitoare la cauzele 

absenteismului şi la consecinţele pe 

termen scurt şi lung; 

       Realizarea  de catre consilierul 

educativ de activitati educative  

extrascolare ( mese rotunde,  

panouri tematice privind cauzele 

abandonului scolar) 

Reducerea   

numărului de  

absențe 

nemotivate; 

 

P
o

p
es

cu
 L

 

M
ed

ie
  

Cand este 

cazul 

Micșorarea    

riscului de 

abandon 

școlar; 

 

Fisa de 

monitoriz

are  
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Acţiuni necesare Rezultate măsurabile  

R
es

p
o

n
sa

b

il
i 

p
en

tr
u

 

in
d
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li

n
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e

a 
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ti
u

n
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o
r 

P
ri

o
ri

ta
te

a 

ac
ti

u
n

ii
  

 

Termene si 

obiective 

intermediare 

 

Monitoriza

re si 

evaluare  

 

Cost şi 

resurse 

suplime

ntare 

        Informarea  părinţilor  (sms, 

telefonic, corespondenta scrisa, 

lectorate cu parintii , intalniri 

particulare,  folosirea Internetului 

pentru comunicare, diriginţii vor 

comunica şi pe mail cu părinţii 

elevilor cu probleme şi astfel vor 

deţine şi o evidenţă a informării 

acestora ) de catre diriginti despre 

situaţia frecventei  elevilor,  

adoptarea de măsuri comune, 

consilierea părinţilor ; 

-implementarea CATALOGULUI 

ELECTRONIC  pentru  informarea 

părinţilor cu privire la activităţile 

instructiv- educative, note, medii, 

absenţe, abateri disciplinare ş.a.  

Existenta 

catalogului 

electronic la clasa 

a V-a  

 

R
ad

u
t 

L
 

M
ed

ie
  

Cand este 

cazul 

Stabilirea 

unui dialog 

permanent 

cu familia 

elevului; 

optimizarea 

circulaţiei 

informaţiei 

între şcoală, 

profesori, 

părinţi . 

 

Fisa de 

monitoriz

are  

 

F
in

al
iz

ar
ea

 a
ct

iv
it

at
ii

        Grupul de lucru format 

analizeaza  periodic implementarea 

planului de imbunatatire, 

respectarea procedurii,  măsurilor 

ce se impun pentru prevenirea şi 

corectarea absenteismului  

      Monitorizarea  activitatii  

Consiliului clasei, Comisiei 

dirigintilor. 

Reducerea 

substantiala a 

absentelor 

nemotivate de la 

ore a elevilor. 

 

 C
im

p
o

er
u

 E
. 

M
ed

ie
  

Imbunatatir

ea 

rezultatelor 

la 

invatatura. 

Fisa de 

monitoriz

are  

 

 

 

 Pe langa aceste activitati membrii CEAC au avut in vedere intocmirea  graficului de asistenţe la 

ore a membrilor comisiei CEAC şi desfăşurarea asistenţelor conform planificării realizate. 

Colectarea, selectarea, păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor este in desfasurare pentru 

ca in luna octombrie sa se finalizeze RAEI pentru anul in curs. 

S-a lucrat eficient  si  pentru completarea platformei ARACIP.  

 

 Coordonator CEAC 

 P.I.P. Voican Victoria  

 

3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice: 

 

       Cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale „MIHAI EMINESCU” acordă o imporţantă din ce în ce mai 

mare formării continue, fiind conştienţi că schimbarea necesită şi dobândirea de noi abilităţi 

profesionale. 

       Formarea cadrelor didactice s-a realizat la nivelul : 

- catedrelor (grade didactice, dezbateri, asistente la ore, lecţii deschise); 

- şcolii (consilii profesorale cu temă,  comisii-catedre); 

     -   judeţului (cercuri pedagogice, simpozioane, cursuri de formare organizate de C.C.D., 

masterat, cursuri universitare etc.); 

    -  interjudeţean (simpozioane, conferinţe, seminarii); 

    -   naţional (cursuri de formare, simpozioane); 
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    - internaţional (participarea la cursuri de formare oferite de Agenţia Naţională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale –A.N.P.C.D.E.F.P)-

participarea a 4 cadre didactice  la întâlnirile de proiect multilateral. 

       Activităţile metodice s-au proiectat şi s-au organizat în mod coerent pe termen mediu şi lung pentru 

a răspunde exigenţelor specifice colectivului de cadre didactice din şcoala noastră. Cadrele didactice au 

fost orientate spre demersuri de formare continuă în conformitate cu standardele ocupaţionale 

corespunzătoare statutului de profesor şi în conformitate cu oferta de perfecţionare propusă de 

C.C.D.Dolj.  

     

            În anul şcolar 2017-2018, Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă a prezentat cadrelor 

didactice din unitate oferta de formare publicată pe saitul ISJ Dolj, precum şi modalităţile de înscriere la 

diverse cursuri. 

            La începutul anului şcolar s-au aplicat chestionare privind nevoia de formare a cadrelor 

didactice. În urma analizării răspunsurilor, s-a constatat o nevoie acută de formare a câtorva dintre 

dascălii unităţii noastre, în timp ce alţii depăşesc cu mult numărul de 90 credite ce trebuie acumulate din 

activităţi de perfecţionare. 

            Astfel, pe parcursul anului şcolar 2017-2018, 17 cadre didactice au participat la 20 cursuri de 

formare cu credite în număr total de 463 credite, patru cadre didactice au participat la șapte cursuri de 

formare fără credite în număr total de190 ore, 34 cadre didactice au participat la la simpozioane/ 

conferinţe/ mese rotunde la nivel judeţean/ interjudeţean, însumând 58 participări, 33 cadre didactice au 

însumat 63 participări la simpozioane/ conferinţe/ mese rotunde la nivel naţional;  38 cadre didactice au 

totalizat 59 participări la simpozioane/ întâlniri de proiect la nivel internațional. Zece cadre didactice au 

avut 27 publicații: articole, studii, referate. 
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  - Cadrele didactice au participat la numeroase cursuri de formare, seminarii, simpozioane, dezbateri conferinte, mese rotunde, sesiuni de comunicari 

stiintifice, organizate de I.S.J Dolj, C.C.D Dolj si alte unitati de invatamant din municipiu si judet cat si la cursuri de formare in perspectiva obtinerii 

gradelor didactice conform urmatoarelor tabele: 

SITUAŢIA PARTICIPĂRII 

LA CURSURI DE FORMARE/ PERFECŢIONARE 

ÎN SEMESTRUL I 

Nr. 

crt. 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

CURSURI DE PERFECŢIONARE / FORMARE 

 

Cu credite Fără credite 

Denumirea cursului 

 

Nr. 

credite 

Denumirea cursului 

 

Nr.  ore 

 

1.  
BISTRICEANU DANIELA 
 

 

,,Tehnici manageriale în educație” – 22 

credite 

22   

2. GÎNGIOVEANU COSMINA "Asigurarea eficientei managementului 

educațional in unitățile de invatamant"120 

ore, 30 credite 

2017 

30 "Protecția mediului-criteriul principal al 

stilului de viața durabil"-24ore -2017 

 

"PDI-document cu caracter anticipativ si 

valoare strategica"-24 ore- 2017 

24 

 
 
 

24 

3. DASCĂLU IRINA 

 

,,Leadership si management educational" , 

derulat in perioada 1.09- 13.09 2017, 24 de 

credite transferabile, 95 de ore. 

24   

4. PETRESCU RODICA ” Leadership și managementul 

educațional”, 24 credite,Asociația Start 

pentru formare-29.11.2017 

22   

5. RADU LIANA 
 
 

Curs de formare continuă „Profesor în 

Mileniul III”, cu durata de 102 ore, 22 

credite trandsferabile acreditat prin OM 

4586/09.08.2017. 

 

22   

6. VOICAN VICTORIA ” Leadership și managementul 

educațional”, 24 credite,Asociația Start 

pentru formare-29.11.2017 

24   
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SITUAŢIA PARTICIPĂRII LA CURSURI DE FORMARE/ PERFECŢIONARE 

ÎN SEMESTRUL AL II-LEA 

 

Nr. 

crt. 

 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

Cursuri de perfectionare / formare 

 

Cu credite Fără credite 

Denumirea cursului 

 

Nr. 

credite 

 

Denumirea cursului 

 

Nr.  

ore 

 

1. BEER MARIA   

SCORE: Resurse pentru dezvoltarea 

competentelor elevilor in domeniile 

STEMProiectarea și desfășurarea activităților 

de învățare cu suport digital - cursuri pe 

platforma 

https://www.schooleducationgateway.eu/roLear

ning in a Museum 

30 ore 

 

 

 

 

40 ore 

 

 

24 

2. BISTRICEANU 

DANIELA 

,,Tehnici manageriale în educație”  22 

 

 

3. BODODEA EUGENIA Tehnici manageriale în educație  

 

Dialog social și leadership în educație  

 

22 

 

 

15 

  

4. BRĂTĂȘANU 

DANIELA 

”Profesor în mileniul III”, 22 credite, Asociația 

”ECO-WORLD 2010”, 5.02.2018-24.02.2018 

 

22   

5. IONESCU MIHAELA 

 

Formarea profesorilor pentru educatia copiilor cu 

CES” (CESFORM), 

30   

6. LUNGU IONICA 

 

Formarea profesorilor pentru educatia copiilor cu 

CES” (CESFORM), 

30   

https://www.schooleducationgateway.eu/ro
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7. MARIN MARIA       Evaluarea și asigurarea calității în 

învățământul preuniversitar  

24 

8. PETRESCU RODICA ”Profesor în mileniul III”, 22 credite, Asociația 

”ECO-WORLD 2010”, 5.02.2018-24.02.2018 

 

”Inovații curriculare în învățământul primar”, 22 

credite, Asociația Start pentru formare-12.02.2018 

 

”Tehnici manageriale în educație” 22 credite, 

Asociația”ECO-WORLD 2010” -25.02.2018-

24.03.2018 

22 

 

 

22 

 

 

 

22 

  

9. RADU LIANA Curs de formare continuă „Profesor în Mileniul 

III”, cu durata de 102 ore, 22 credite 

trandsferabile acreditat prin OM 4586/09.08.2017 

 

22   

10. STĂNICĂ MIRELA Profesor în mileniul III”, 22 credite 22   

11.  

VANCICA ALINA 

OANA 

Curs de formare continuă „Profesor în Mileniul 

III”, cu durata de 102 ore, 22 credite trandsferabile 

acreditat prin OM 4586/09.08.2017. 

22 Cursul de formare continuă „FORMAREA 

CADRELOR DIDACTICE CARE FAC 

PARTE DIN COMISIILE JUDEŢENE DE 

ORGANIZARE SI DESFASURARE A 

PROBELOR PRACTICE / ORALE ÎN 

PROFILUL POSTULUI ŞI A INSPECŢIILOR 

SPECIALE LA CLASĂ”, organizat de CCD 

Dolj, în perioada 3 februarie- 18 februarie 

2018, cu durata de 24 ore, formator Monica 

Tănasie;  

 

 

12. VOICAN VICTORIA Leadership și managementul educațional”, 24 

credite, 

 

,, Profesor pentru mileniul III”- 22 credite 

24 

 

22 

 

  

 

SITUAŢIA PARTICIPĂRIILA SESIUNI DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

ÎN SEMESTRUL I 
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Nr. 

crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

DENUMIRE  SIMPOZIOANE/ MESE ROTUNDE/ CONFERINŢE  LA NIVEL 

JUDEŢEAN / INTERJUDEŢEAN NAŢIONAL INTERNAŢIONAL 

1. BEER MARIA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

 

PROIECTUL INTERNAȚIONAL 

ERASMUS+ TEACHER ACADEMY 

COURSE Moving to Maths 2.0 – Rerun  

18/09/2017 - 01/11/2017 

ERASMUS+ TEACHER ACADEMY 

COURSE Competences for 21st 

Century Schools – Rerun 13th 

November - 13th December 2017 

2. BISTRICEANU 
DANIELA 

Masa rotundă interjudețeană : „Învăț 

în clasă și dincolo de hotarele ei” 

Masa rotundă județeană ,,Școala și 

partenerii săi. Aspecte educative și 

exemple de bună practică” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

Conferință națională ,,Educație cu 

efect, educație cu sens” 

Simpozion International: Comunicarea 

interculturala in situatii educationale 

cunoastere-metode-competente 

didactice 

3. BODODEA 
EUGENIA 

Simpozion Județean ,, Educația 

sustenabilă – o necesitate” 

Masa Rotundă Interjudețeană ,,Învăț 

în clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion Național ,,Violența, o 

realitate a zilelor noastre” 

 

 

4. BRĂTĂȘANU 
DANIELA 

Mihai Eminescu –magician al 

cuvântului 

Educaţia sustenabilă-o necesitate  

Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

Simpozion International: Comunicarea 

interculturala in situatii educationale 

cunoastere-metode-competente didactic 
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5. CĂLIN ANETA Masa rotundǎ, nivel interjudeţean – 

Ȋnvǎţ în clasǎ şi dincolo de hotarele 

ei! Şcoala gimnazialǎ Mihai 

Eminescu Craiova, 26.01.2018. 

Articol: Mǎsurarea razei Soarelui. 

Simpozion interjudeţean ‘Ştiinţele şi 

abordarea lor interdisciplinarǎ’, 

Colegiul tehnic Energetic Craiova, 

27.01.2018. Articol: O cǎlǎtorie 

printre stele 

 

  

 

 

Simpozion internaţional ”Universul 

Ştiinţelor, 22 octombrie, Asociaţia 

Vasile Pogor, Iaşi, Articol: Poluarea 

electromagneticǎ 

6. CÂRTU SILVIA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

Proiect internațional „Artistic approach 

to business education, enetrepreneurship 

and culture – A Bee C” cu nr. Ref. 

2017-1-BG01-KA219-036227-4 

Erasmus+ 

7. CIOI GIORGIANA  
  

Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Masă rotundă la nivel interjudetean 

„OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE 

IARNĂ desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială Goiești,  15. dec. 2017  

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

 

8. CIMPOERU ELENA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre 

 

9. DASCĂLU IRINA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 
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10. DINU MIHAELA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre 

 

11. DRĂNICEANU 
DORINA 

 Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

Simpozion International-“Comunicarea  

interculturala in situatii educationale” 

12. GÎNGIOVEANU 
COSMINA 

 

Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Masă rotundă la nivel interjudetean 

„OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE 

IARNĂ desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială Goiești,  15. dec. 2017 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

Masă rotundă internațională "Arta si 

traditie in Europa" 2017 

Simpozion international-"Arta si tradiție 

in Europa"24-11-2017 

13. GUȘATU CARMEN Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre 

Proiect internațional „Artistic approach 

to business education, enetrepreneurship 

and culture – A Bee C” cu nr. Ref. 

2017-1-BG01-KA219-036227-4 

Erasmus+ 

14. IFRIM STELA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

15. IONESCU 
MIHAELA 

Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele eI 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

16. 

 

LĂCĂTUŞ RODICA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre 

 

17. LUNGU IONICA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

Simpozion internațional ,,Comunicarea 

interculturală în situații educaționale 

cunoaștere-metode-competențe 

didactice” 
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18. MITRAN RALUCA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

19. MITU RĂZVAN Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

20. MÎNDRĂ IOANA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion județean- “Educația 

sustenabilă- o necesitate” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

Simpozion international-‘’Intercultural 

comunicationin educational situation 

Knowledge methods-didactic skills’’ 

21. NICOLAE ELENA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

Proiect internațional „Artistic approach to 

business education, enetrepreneurship and 

culture – A Bee C” cu nr. Ref. 2017-1-BG01-

KA219-036227-4 Erasmus+ 

22. PĂTRAŞCU NUŢI Masa rotunda judeteana : „Invat in 

clasa si dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

23. PETRESCU 
RODICA 

Masă rotundă județeană- ȘCOALA 

ȘI PARTENERII SĂI. ASPECTE 

EDUCATIVE ȘI EXEMPLE DE 

BUNĂ PRACTICĂ , desfăşurat la 

Şcoala Gimnazială ”Traian”, 26. oct. 

2017 

Masă rotundă la nivel interjudetean 

„OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE 

IARNĂ desfăşurată la Şcoala 

Gimnazială Goiești,  15. dec. 2017 

Masă rotundă la nivel interjudetean- 

“INVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI  DINCOLO  

DE  HOTARELE  EI” ,desfăşurată la 

Simpozion national: 

“VIOLENTA, O REALITATE A 

ZILELOR NOASTRE” desfăşurat 

la Şcoala Gimnazială ”Mihai 

Eminescu”, 25.nov. 2017; 

Seminar național ”INCUBATOR 

EUROPEAN PENTRU IDEI DE 

AFACERI”-CCD Dolj, 28 

sept.2017 

Simpozion international 

”COMUNICAREA 

INTERCULTURAL ÎN SITUAȚII 

EDUCAȚIONALE CUNOAȘTERE - 

METODE - COMPETENȚE 

DIDACTICE” , desfăşurat la Școala 

Gimnazială ”N. Bălcescu”, 20. Nov. 

2017 
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Şcoala Gimnazială ”Mihai 

Eminescu”,26. ian. 2018 

24. POPESCU LIDIA Masa rotunda judeteana : „Invat in 

clasa si dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre 

 

25. RADU LIANA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

26. RĂDUȚ  LIUȚA Simpozion judetean : „Educatia – 

drumul spre cunoastere” 

Masa rotunda judeteana : „Invat in 

clasa si dincolo de hotarele ei” 

Masa rotunda judeteana „Scoala si 

partenerii sai. Aspecte educative si 

exemple de buna practica” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre”  

Simpozion national  „Obiceiuri 

locale –valori nationale „ 

 

Simpozion international : „Intercultural 

comunication in educational situations 

knowledge-methods-didactic skills” 

(,,Comunicarea interculturală în situații 

educaționale cunoaștere-metode-

competențe didactice”) 

 

27. RUSU ALINA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

Proiect internațional „Artistic approach 

to business education, enetrepreneurship 

and culture – A Bee C” cu nr. Ref. 

2017-1-BG01-KA219-036227-4 

Erasmus+ 

28. STĂNICĂ MIRELA Masa rotunda judeteana : „Invat in 

clasa si dincolo de hotarele ei 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

29. ŞTEF SEBASTIAN Masa rotunda judeteana : „Invat in 

clasa si dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre 

 

30. TRUŞCĂ 
MAGDALENA 

Masa rotunda judeteana : „Invat in 

clasa si dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastrE 
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31. TUCĂ LAVINIA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

32. UNGUREANU 
MARIETA 

Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei” 

Masă rotundă județeană- ȘCOALA 

ȘI PARTENERII SĂI. ASPECTE 

EDUCATIVE ȘI EXEMPLE DE 

BUNĂ PRACTICĂ , desfăşurat la 

Şcoala Gimnazială ”Traian”, 26. oct. 

2017 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

 

 

33. VANCICA ALINA Masa Rotundă Interjudeţeană 

“ÎNVĂŢ ÎN CLASĂ ŞI  DINCOLO 

DEHOTARELE EI”, organizată şi 

desfăşurată de Şcoala Gimnazială 

“MihaiEminescu” Craiova, pe data 

de 28 ianuarie 2018. 

Simpozionul   Naţional   “VIOLENŢA,   

O   REALITATE   A   

ZILELORNOASTRE”,   organizat   şi   

desfăşurat   de   Şcoala   Gimnazială   

“MihaiEminescu” Craiova, pe data de 25 

noiembrie 2017  

Dezbaterea   Naţională   “NATURA   

DIN   PERSPECTIVĂ 

INTERDISCIPLINARĂ”, organizată şi 

desfăşurată de Colegiul Tehnic deArte şi 

Meserii “Constantin Brâncuşi” Craiova, 

pe data de 21 decembrie2017; (secţiunea 

2 cu referatul “Viziunea asupra naturii în 

pastelurile luiVasile Alecsandri”) 

Proiectul Internaţional “ROMA-

CETATEA ETERNĂ”, organizat de 

ISJDolj în perioada 16-22 octombrie 

2017 

34. VOICAN VICTORIA Masa rotundă județeană : „Învăț în 

clasă și dincolo de hotarele ei”  

desfăşurată la Şcoala Gimnazială 

”Mihai Eminescu”,26. ian. 2018; 

 

Simpozion național-“Violența –o 

realitate a zilelor noastre” 

desfăşurat la Şcoala Gimnazială 

”Mihai Eminescu”, 25.nov. 2017; 

Seminar național ”INCUBATOR 

EUROPEAN PENTRU IDEI DE 
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AFACERI”-CCD Dolj, 28 

sept.2017 

 

 

SITUAŢIA PARTICIPĂRII LA SESIUNI DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 

SEMESTRUL AL II-LEA 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

 

 

 

Denumire  SIMPOZIOANE/ MESE ROTUNDE/ conferinŢe  LA NIVEL 

JUDEŢEAN / INTERJUDEŢEAN National Internațional 

1. BEER MARIA   

 

Simpozionul internațional „A. B. C. –

Alfabetul educației, univers deschis”, 

organizat cu ocazia întâlnirii transnaționale 

din cadrul proiectului european „Artistic 

approach to business education, 

enetrepreneurship and culture – A Bee C” cu 

nr. Ref. 2017-1-BG01-KA219-036227-4 

Erasmus+ 

2. BISTRICEANU 

DANIELA 

Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu 

– univers deschis” 

Simpozion județean ,,Natura și 

biodiversitate” 

Conferință națională 

,,Importanța disciplinelor 

opționale 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 

 

3. BODODEA 

EUGENIA 

 Conferința Națională 

”Importanța disciplinelor 

opționale” 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

4. BRĂTĂȘANU 

DANIELA 

  Conferinta Nationala: 

Importanta disciplinelor 

optionale 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 
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5. CĂLIN ANETA   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

Simpozionul internaţional “Ştiință şi religie 

– componente complementare ale 

educației”, Şcoala gimnazială Elena 

Farago”” Craiova, 26 mai 2018 

6. CÂRȚÂNĂ 

FIRUȚA 

Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu 

– univers deschis” 

 Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

7. CÂRȚU SILVIA   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

8. CIMPOERU 

ELENA 

  Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

9. CIOI 

GIORGIANA 

 Simpozionul naţional 

„Învăţarea bazată pe proiecte” 

– 15 martie 2018 

 

Conferinţa internaţională „Intrappolati nella 

Rete” (Trapped in the Net)  - 28 februarie 

2018 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

10. DASCĂLU IRINA  CONFERINŢA NAŢIONALĂ 

,,IMPORTANŢA 

DISCIPLINELOR 

OPŢIONALE’’, 23 MARTIE 

2018 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 

11. DINU MIHAELA   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

12. DRĂNICEANU 

DORINA 

Masa rotunda interjudeteana : 

„Eminescu – univers deschis  

Simpozion judetean-„Natura si 

biodiversitatea 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ 

,,IMPORTANŢA 

DISCIPLINELOR 

OPŢIONALE’’, 23 MARTIE 

2018 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 

13. GINGIOVEANU 

COSMINA 

 

 

 

Simpozionul naţional 

„Învăţarea bazată pe proiecte” 

– 15 martie 2018 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 
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14. GUȘATU 

CARMEN 

  Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

15. IFRIM STELA Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu 

– univers deschis” 
 

 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

16. 

 

IONESCU 

MIHAELA 

 ” 

 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

Simpozion International MARI 

PERSONALITATI 

 

17. LĂCĂTUȘ 

RODICA 

  Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

18. LUNGU IONICA   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

19. MAGERI VALI  Conferinta nationala" 

Importanta disciplinelor 

optionale" 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

20. MARIN MARIA   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

21. MITRAN 

RALUCA 

Simpozionul interjudeţean de 

matematică „In memoriam Dorin 

Popovici” 12 mai 2018 organizat de 

Colegiul Naţional Pedagogic  „Ştefan 

Velovan” 

Conferința Naţională 

„Importanţa disciplinelor 

opţionale” 23 martie 2018 

organizată de Şcoala 

Gimnazială Goieşti 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 

22. MITU RĂZVAN   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

Întâlnire de proiect international Erasmus + 

European Youth is meeting in Antandros, 

026.04-3.05, Altinoluk, Turcia 

23. MÎNDRĂ IOANA SIMPOZION JUDETEAN-“NATURA 

SI BIODIVERSITATEA” 

 

Conferinta Nationala 

“Importanta Disciplinelor 

Optionale” 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

24. NICOLAE ELENA  
 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 
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25. PĂTRAȘCU NUȚI   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

26. PETRESCU 

RODICA 

 

 

Masă rotundă la nivel național 

”ÎMPREUNĂ ÎNVĂȚĂM 

MAI BINE”, desfăşurată la 

Grădinița cu P.P. ,,Floarea 

Soarelui-Craiova, februarie 

2018; Conferință Națională -

”IMPORTANȚADISCIPLINE

LOR OPȚIONALE” - 

desfăşurată la Școala 

Gimnazială Goiești-23 martie 

2018; 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 

Masă rotundă la nivel internațional 

”SĂNĂTATE ȘI SECURITATE LA 

LOCUL DE MUNCĂ”, desfăşurată la 

Colegiul ”Ștefan Odobleja”-Craiova, 16 

februarie 2018; 

 

27. POPESCU LIDIA   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

28. RADU LIANA  
Conferința Națională 

„Promovarea educației de 

calitate în învățământul 

românesc în concordanță cu 

cerințele europene” cu lucrarea 

„Evoluția conceptului de 

calitate a educației” din 16 mai 

2018. 

Masa Rotundă Națională 

„Păstrarea tradițiilor pascale 

prin activități școlare și 

extrașcolare” din 20 mai 2018 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 

29. RĂDUȚ LIUȚA Masă rotundă interjudețeană ,,Eminescu 

– univers deschis” 

Simpozion județean ,,Natura și 

biodiversitate” 

 

Conferință națională 

,,Importanța disciplinelor 

opționale  

Simpozion național ,,Obiceiuri 

locale – valori naționale” 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

30. RUSU ALINA   Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 
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31. STOIAN SIMONA  Simpozion national"Invatarea 

bazata pe proiecte" 

15-03-2018 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 

32. STĂNICĂ 

MIRELA 

 Conferință națională 

,,Importanța disciplinelor 

opționale  

Simpozion international 

„Florile ne invata” , CCD Dolj 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 

33. ȘTEF 

SEBASTIAN 

  Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

34. TRUȘCĂ 

MAGDALENA 

  Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

35. TUCĂ LAVINIA   

 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

36. UNGUREANU 

MARIETA 

 Simpozion național 

,,Matematica între tradiție și 

inovație” 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

37. VANCICA ALINA  Conferinţa Naţională 

„Promovarea Educaţiei de 

calitate în învăţământul 

românesc în concordanţă cu 

cerinţele europene”, organizată 

pe 16 mai 2018 de Şcoala 

Gimnazială „Gh. Bibescu” 

Craiova;  

Simpozionul Naţional 

„NATURA, UN ISCUSIT 

CREATOR”, desfăşurată pe 6 

mai 2018 la Colegiul de 

silvicultură şi protecţia 

mediului Râmnicu Vâlcea; 

Simpozion internaţional „A.B.C. – Alfabetul 

educaţiei, univers deschis”11 aprilie 2018 

 



 174 

Simpozionul Naţional 

„EUROPA ÎN ŞCOALĂ”, 

desfăşurat pe 9 mai 2018 la 

Şcoala Gimnazială „Alexandru 

Ceuşianu”, Reghin, judeţul 

Mureş;  

Masă rotundă naţională 

„PĂSTRAREA 

TRADIŢIILOR PASCALE 

PRIN ACTIVITĂŢILE 

ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE”, 

desfăşurată pe 20 mai 2018 la 

Colegiul tehnic de Industrie 

Alimentară Craiova. 

38. VOICAN 

VICTORIA 

Simpozionul interjudetean ,, 

Comunicarea eficienta pentru integrare 

socio-profesionala” 

 

Simpozion judetean ,,Toleranta zero 

fata de violenta  

Dezbatere nationala ,, 

NATURA DIN 

PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINARA” 

Simpozion national ,,Invatarea 

bazata pe proiecte 

 

Simpozion international ,, ALFABETUL 

EDUCATIEI- UNIVERS DESCHIS” in 

cadrul proiectului Erasmus+  ABeeC- 

,,Abordarea artistică a educației în afaceri, a 

spiritului antreprenorial și a culturii” 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL CU CADRELE DIDACTICE  CARE AU AVUT PUBLICAŢII -ÎN SEMESTRUL I 

Nr. crt. Numele şi 

prenumele 

Denumirea publicaţiei Tipul publicaţiei Editura/ Anul 

publicării 

1. CIOI GIORGIANA „Exemple de buna practica in invatamantul prescolar”  

„Natura si misterele ei”  

 

 

Auxiliar didactic  

2017  

2017 

2. GÎNGIOVEANU 

COSMINA 

 

„Natura si misterele ei”  

"Drag mi-e jocul romanesc" 

 

Auxiliar didactic 

Articol 

2017 Revista 

Luceafărul, Craiova, 

2017 
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3. LUNGU IONICA „Metode moderne de predare- Predarea interactiva (Universul 

didactic craiovean) 

Articol  

4. STOIAN MARIA 

SIMONA 

”Surprizele albinutelor”- proiect activitate integrata in cadrul 

simpozionului   national ”Proiectare didactica si management 

european in spatiul romanesc”  

proiect activitate 

integrata 

2017 

5. VOICAN VICTORIA Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie .Strategii de integrare  în 

învăţămȃntul de masă a unui elev cu tulburări de limbaj 

Educaţie de calitate într-o şcoală incluzivă-referat 

Coordonator al revistei de specialitate ,, Educatie fara frontiere” 

Studiu 

 

Referat 

 

Revista 

 

 

 

TABEL NOMINAL CU CADRELE DIDACTICE CARE AU AVUT PUBLICAŢII-SEMESTRUL AL II-LEA 

Nr. crt. Numele şi 

prenumele 

Denumirea publicaţiei Tipul publicaţiei Editura/ Anul publicării 

1. BODODEA 

EUGENIA 

Dezvoltare  prin antreprenoriat  

 

Articol Editura Grafix, 2018 

2. CIOI GEORGIANA-

FLORENTINA 

Pro Ecologia Mileniului III - „Pledoarie pentru educaţia 

pentru mediul înconjurător”,  

Revista Editura Rprograph 2018, ISSN 

1583-7777I,2018 

3. DASCĂLU IRINA Evaluarea la limba română 

Numeralul- teste la limba română 

Studiu de specialitate privind sistemul de evaluare în ciclul 

gimnazial 

 Studiu de specialitate cu privire la o metodă modernă de 

evaluare- portofoliul 

Dezvoltarea creativităţii elevilor prin lecţiile de compunere 

Profesor eficient-educaţie eficientă 

Potenţarea fantasticului. visul, magia, animalele sacralizate 

Adevărul şi dreptatea.tehnica anchetei.mistificatori ai 

adevărului 

,,Cele şapte ferestre ale labirintului’’. contorsionarea 

adevărului 

Spaţiul mirificului. feminitatea şi erosul 

mijloc de învăţământ 

mijloc de învăţământ 

Articol 

 

Articol 

 

Articol 

Articol 

 

Articol 

 

rticol 

Articol 

Articol 

Editura Grafix, 2018 

Revista Pedagogul, Nr. 1/2018 

Revista Pedagogul, Nr. 1/2018 

 

Revista Pedagogul, Nr. 1/2018 

 

Revista Pedagogul, Nr. 1/2018 

 

Revistă Internaţională Pentru 

Studenţi, Cadre Universitare Şi 

Preuniversitare, Nr.4/2017 

4. IONESCU 

MIHAELA 

Veleitatile parteneriatului educational in revista de specialitate 

repere pedagogice si didactice 

Articol  
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5. RADU LIANA Proiectul educațional „Mediu sănătos, viață sănătoasă” 

publicată  

Articol CD, ISSN 2702-0685, Craiova, 11 

aprilie 2018. 

6. STOIAN SIMONA  "Invatarea bazata pe proiecte"cu titlul "Surprizele din gradina 

primăverii" 

Articol  

7. VOICAN VICTORIA Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie .Strategii de 

integrare  în învăţămȃntul de masă a unui elev cu tulburări de 

limbaj-studiu 

Educaţie de calitate într-o şcoală incluzivă-referat 

Rolul parteneriatului educaţional în educarea ecologică a 

elevilor- articol 

Studiu 

 

 

Referat 

Articol 

 

 

 

Responsabil: 

Prof. Alina Rusu 

GRADAŢII MERIT 

Nr. Crt. Numele şi prenumele Gradatie de merit în perioada 

1. DRĂNICEANU DORINA 2013- 2018 

2. IONESCU MIHAELA 2013-2018 

3. LUNGU IONICA 2011- 2016 

4. CIMPOERU ELENA 2013- 2018 

5. RADUT LIUTA 2013- 2018 

6. VOICAN VICTORIA 2014-2019 

7. UNGUREANU MARIETA 2013- 2018 

8. IFRIM STELA 2013-2018 

8. CÂRŢU SILVIA 2016- 2021 

9 NICOLAE ELENA 2013-2018 

10 MITRAN RALUCA 2013-2018 

11. VANCICA ALINA 2014-2019 

                        METODIŞTI 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia didactică Disciplina 

1. DRĂNICEANU ELENA DORINA PROF. ÎNV. PRIMAR ÎNV.PRIMAR 

2. IONESCU MIHAELA PROF. ÎNV. PRIMAR ÎNV.PRIMAR 

3. MITRAN RALUCA PROFESOR MATEMATICA 

6. VANCICA ALINA OANA PROFESOR LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

7. VOICAN VICTORIA PROF. ÎNV. PRIMAR ÎNV.PRIMAR 
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8. CÂRŢU SILVIA PROFESOR FIZICĂ 

     RESPONSABILI CERCURI PEDAGOGICE 

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia didactică Disciplina 

1. CÂRŢU SILVIA PROFESOR FIZICĂ 

2 NICOLAE ELENA PROFESOR MATEMATICĂ 

3 DRĂNICEANU ELENA DORINA PROF. ÎNV.PRIMAR ÎNV. PRIMAR 

4 IONESCU MIHAELA PROF. ÎNV.PRIMAR ÎNV. PRIMAR 

5 VANCICA ALINA PROFESOR LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

6 VOICAN VICTORIA PROF. ÎNV.PRIMAR ÎNV. PRIMAR 
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     S-a avut în vedere pregătirea, si prin studiu individual, a personalului didactic deoarece acest aspect a 

devenit din ce în ce mai important în etapa actuală. Dezvoltarea competenţelor profesionale, 

psihopedagogice şi metodice, formarea deprinderilor de exprimare în limbi moderne şi utilizarea IT au 

devenit elemente esenţiale pentru proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor activităţi didactice 

moderne/alternative de învăţare. Toate acestea au constituit preocupări atât ale cadrelor didactice cât şi ale 

echipei manageriale care a solicitat tuturor cadrelor didactice să  pună accent pe studiul individual. 

3.2. Elevi:  

    3.2.1 Identificarea şi analiza tendinţelor demografice la sfarsitul anilor scolari: 

An şcolar 

2015-2016 

An şcolar 

2016-2017 

An scolar  

2017-2018 

Ciclul 

preşcolar 

Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Ciclul 

preşcolar 

Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

Ciclul 

prescolar 

Ciclul 

primar 

Ciclul 

gimnazial 

120 332 229 100 333 241 110 339 224 

Nr total elevi: 681 Nr. total elevi:  674 Nr.total elevi: 563 

Situaţia statistică pe niveluri/ clase comparativ cu anul şcolar trecut: 

Învăţământ 

primar 

2015-2016 

  

TOTAL I-

IV 

Din care: 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-

a 

Clasa a IV-

a 

C.P 

TOTAL 

ÎNVĂŢĂM

ÂNT DE 

ZI 

clase elevi clas

e 

elevi clas

e 

elevi clas

e 

elevi clas

e 

elevi Cls elevi 

14 333 3 69 3 70 2 49 3 70 3 74 

Învăţământ 

primar 

2016-2017 

  

TOTAL I-

IV 

Din care: 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-

a 

Clasa a IV-

a 

C.P 

TOTAL 

ÎNVĂŢĂM

ÂNT  

DE ZI 

 

clase elevi clas

e 

elevi clas

e 

Cls elevi elevi clas

e 

elevi Cls elevi 

14 333 3 69 3 69 3 70 2 48 3 77 

Invatamant 

primar  

2017-2018 

               

TOTAL 

INVATAM

ANT DE 

ZI 

 

TOTAL I-

IV 

Din care:  

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-

a 

Clasa a IV-

a 

C.P 

clase elevi clas

e 

elevi clas

e 

elevi clas

e 

elevi clas

e 

elevi Cls elevi 

14 339 3 78 3 70 3 69 3 68 2 54 

Învăţământ 

gimnazial 

201-2016 

 TOTAL 

V-VIII 

Din care: 

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VIIa Clasa VIII a 
TOTAL 

ÎNVĂŢĂM

ÂNT DE 

ZI 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

9 229 3 66 2 54 2 58 2 51 

Învăţământ 

gimnazial 

2016-2017 

 TOTAL 

V-VIII 

Din care: 

Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VIIa Clasa VIII a 
TOTAL 

ÎNVĂŢĂM

ÂNT DE 

ZI 

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

10 241 3 71 3 61 2 51 2 58 

Invatamant 

gimnazial  

2017-2018 

 

 

 

TOTAL 

ÎNVĂŢĂM

ÂNT DE 

ZI 

TOTAL 

 V-VIII 

Din care: 

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

clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi 

9 224 2 47 3 68 2 59 2 50 

 

În învăţământul preşcolar funcţionează 4 grupe având un total de 110 copii. 
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Din tabel se observă că  populaţia şcolară este în scădere, datorită  scăderii numărului de copii. 

 

3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa la 15 iunie:  

 

An şcolar: 

Elevi cu şituaţia 

neîncheiata: 

 

Amânaţi 

medical: 

 

Repetenţi: 

 

Retraşi: 

 

Neşcolarizaţi: 

ABANDON 

2017-2018 6 - 6  3 

2016-2017 6 - 1 - - 

2015-2016 8 - 1 6 2 

2014-2015 6 - 3 3 4 

2013-2014 7 - 16 - 10 

2012-2013 10 - 15 - 3 

2011-2012 1 - 22  4 

2010-2011 19 - 2 - 6 

2009-2010 15 - 2 1 3 

 

 

3.2.3. Cauze ale absenteismului:  

Absenteismul, a avut cauze multiple, precum: domiciliul instabil, migrarea părinţilor în străinătate, 

slaba cooperare a familiei cu şcoala, dezinteresul părinţilor faţă de activitatea copiilor lor, dezinteresul 

unor diriginţi faţă de activităţile educative.  Statistic pe niveluri/ clase comparativ cu anul şcolar trecut 

semestrul trecut/ acelaşi semestru din anul şcolar trecut, situatia absenţelor este următoarea: 

An şcolar  

Ciclul: 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

TOTAL motivate nemo

tivate 

TOTAL motivate nemoti

vate 

TOTAL motivate nemoti

vate 

primar 1420 38 1382 140 70 70 1009 925 84 

gimnazial 3324 1571 1753 2126 991 1135 2660 1580 1080 

 

3.2.4. Abandonul şcolar:   

Abandonul şcolar a avut la bază : 

- familii dezorganizate; 

- familii care pleacă în străinătate, la muncă; 

- lipsa resurselor fînanciare;    

 

 

 3.2.5.  Rezultate la învăţătură:  

Sfârşitul anului şcolar 

2017-2018 

Sfârşitul semestrului I 

2017-2018 

Sfârşitul anului şcolar 

2016-2017 

Sfârşitul semestrului I 

2016-2017 

Total 

elevi 

Total 

promo 
vati 

 

5-
699 

 

7-899 

 

9-10 

Total 

elevi 

Total 

prom

ovati 

 

5-
699 

 

7-899 

 

9-10 

Total 

elevi 

Total 

promo 
vati 

 

5-
699 

 

7-899 

 

9-10 

Total 

elevi 

Total 

promo 
vati 

 

5-
699 

 

7-899 

 

9-10 

554 545 41 158 346 563 540 41 153 346 574 561 34 150 377 574 553 37 134 382 
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       Repetenţi:  6 elev 

3.2.6.Corigenţe:        

Sfârşitul anului şcolar  2017-

2018 

Sfarsitul anului scolar 2016-

2017 

Sfârşitul anului şcolar  2015-2016 

 

Corigenţi la: 

Şit. 

neînche

iată 

 

Corigenţi la: 

Şit. 

neînch

eiată 

 

Corigenţi la: 

Şit. 

neîncheiată 

1ob 2ob 3ob 4ob  1ob 2ob 3ob 4ob  1ob 2ob 3ob 4ob  

6 1   6 4 2 - - 6 2 . -  8 

Cauzele  sunt multiple: 

- caracterul informativ al învăţării în detrimentul laturii formative; 

- funcţionalitatea redusă a cabinetelor, laboratoarelor şi sălilor specializate; 

- unele lipsuri în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv- educativ; 

- nu s-a acordat atenţie întotdeauna pregătirii şi desfăşurării lecţiei, nerespectându-se în unele 

situaţii principiile pedagogice moderne; 

- nu s-au folosit suficient mijloacele de invăţământ din dotarea cabinetelor şi laboratoarelor. 

În concluzie se impune: 

- diversificarea metodelor de evaluare; 

 - stabilirea la nivelul catedrelor a indicatorilor de performanţă pe ani de studiu; 

- învăţarea centrată pe elev; 

- programe de recuperare. 

 

3.2.7. Rezultate obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare: 

 Rezultate concursuri  an școlar 2017-2018 

 

 

Nivelul 

concursului 
 

Premiul obținut Total 

I II III M  

Local  Preşcolar 1 - - - 1 

Primar 2 2 2 7 13 

Gimnazial - - - - - 

       

Județean  Preşcolar 4 2 2 1 

9 

Primar 112 84 79 34 309 

Gimnazial 21 45 42 57 163 
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Interjudețean  

 

Preşcolar 1 1 1 1 4 

Primar 11 10 6 2 29 

Gimnazial 7 4 5 11 27 

Național  

 

Preşcolar 2 2 1 - 5 

Primar 115 36 21 9 181 

Gimnazial 5 6 3 2 16 

                                                                                               

Proiectele cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative   2017 /2018              

Nr 

crt 

Denumirea 

parteneriatului 

Domeniul Tipul activităţii Coordonatori  

1 „APĂ CURATĂ PENTRU 

UN VIITOR DURABIL” 

Ecologie  și 

protecția mediului 

concurs 

 

Prof. Cârţu Silvia  

Prof. Nicolae Elena 

Prof. Dinu Mihaela 

Prof. Bîrsan Mariana 

Prof. Ionescu Mihaela 

Prof. Voican Victoria 

2 „MIHAI EMINESCU –

MAGICIAN AL 

CUVÂNTULUI” 

Cultural-artistic – 

literatură 

concurs judeţean de 

creaţie şi 

interpretare 

Prof. Vancica Alina 

Oana  

Prof. Dascălu Irina 

Prof. Voican Victoria 

Prof. Radu Liana 

                                                                       

 

   Coordonator pentru proiecte și programe  educative școlare și extrașcolare, 

                                                                                                             Prof. Raluca Mitran 

 

3.2.8.Rezultate obţinute de elevi la Testele Naţionale:  

Situaţia statistică, pe tranşe de note, pe obiecte, la Evaluarea Naţională la clasa a-VIII-a, iunie 2018, 

sesiunea normală din unitatea noastră şcolară se prezintă astfel: 

Obiectul Prezenţi 
Cu 

note 

sub 5 

Note între 

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

Română 

Cls a VIII a A 28 1 
1 4 4 10 8 

- 

Media clasei: 8,11; Procent de pomovabilitate: 96,42% 

Cls a VIII a B 21 - 5 2 4 4 4 2 

Media clasei: 7,67; Procent de pomovabilitate: 100% 

TOTAL 49 1 6 6 8 14 12 2 

Matematică 

Cls a VIII a A 28 8 9 3 3 3 1 1 

Media clasei: 6,14; Procent de pomovabilitate: % 

Cls a VIII a B 21 10 3 3 - 4 1 0 

Media clasei:5,63; Procent de pomovabilitate: 95,65% 

TOTAL 49 18 12 6 3 7 2 1 

 

S-a înregistrat un număr de 4 contestații la limba și literatura română și 5 contestații la 

matematică(pe centru de examen). 

Rezultatele obţinute de candidaţi în urma reevaluării lucrărilor scrise la Limba şi literatura 

română: 
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Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele candidatului 

Scoala de provenienta Nota 

iniţială 

Nota 

contestaţie 
Nota finală 

1 BUDA EUSEBIU MIHAI Sc Gimn “Mihai Eminescu” 7,30   

2 TUDORA CLAUDIU Sc Gimn “Mihai Eminescu” 8,45   

3 TAGA G.D. MARIA ALESSIA Sc Gimn “Mihai Eminescu” 8.85   

4 
STAMATIE G MIHNEA 

STEFAN 

Sc Gimn “Mihai Eminescu” 
9,50   

Rezultatele obţinute de candidaţi în urma reevaluării lucrărilor scrise la Matematică: 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele candidatului 

Scoala de provenienta 
Nota 

iniţială 

Nota 

contestaţie 
Nota finală 

1 
BANUT C ANDREI 

ALEXANDRU 

Sc Gimn “Mihai Eminescu” 
8,00   

2 BILTEANU D. DENISA Sc Gimn “Mihai Eminescu” 8,60   

3 BUDA EUSEBIU MIHAI Sc Gimn “Mihai Eminescu” 5,85   

4 TAGA G.D. MARIA ALESSIA Sc Gimn “Mihai Eminescu” 8,45   

5 
VOICAN D. L. ROBERT 

FLORIAN 

Liceul Tehnologic Auto 
5,75   

 

TOTAL procent de promovare 84%. 

Statistici ale Evaluării naţionale 
Nu au fost elevi eliminaţi. 

11 iunie 2018 – Limba şi literatura română comparativ cu anii anteriori 

Anul școlar  

Nr. 

elevi 

prezenți 

Note 

sub 

5 

Note între 
Cu note 

peste 5 

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

2015-2016 48 2 1 11 8 11 14 1 46 

2016-2017 56 4 3 2 8 11 28 - 52 

2017-2018 49 1 6 6 8 14 12 2 48 
Procent de promovabilitate 98 % 

MEDIA E.N. 2018=7,92 

13 iunie 2018 – Matematică comparativ cu anii anteriori 

Anul școlar 

Nr. 

Elevi 

prezenți 

Note 

sub 

5 

Note între 
Cu note 

peste 5 

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

2015-2016 48 3 4 5 19 11 4 2 45 

2016-2017 56 13 2 6 4 9 21 1 43 

2017-2018 49 18 12 6 3 7 2 1 31 
Procent de promovabilitate 64 % 

MEDIA E.N.=5,88 

Situaţia statistică, pe tranşe de note, media la Evaluare Nationala, clasa a-VIII-a, sesiunea iunie 

2018, din unitatea noastră şcolară se prezintă astfel: 

Medii 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 
% 

promovabilitate 
Media 

Nr 

candidati 
- 1 7 7 11 10 8 5 - 84% 6,90 

 

 

3.2.9. Insertia şcolară/ socială a elevilor după absolvire: 

          Cei 56 absolvenţi ai claselor a VIII-a  din anul şcolar 2016-2017 au fost repartizaţi în licee şi şcoli 

de arte şi meserii după cum urmează: 3 (trei) elevi au plecat la Deva, Bucuresti, respectiv Anglia. 

 

Nr.   
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Crt 
UNITATEA SCOLARA 

LICEU 

1 COLEGIUL NAŢIONAL “CAROL I” CRAIOVA 6 

2 COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA” CRAIOVA 10 

3 COLEGIUL NAŢIONAL „FRAŢII BUZEŞTI” CRAIOVA 2 

4 COLEGIUL NAŢIONAL „NICOLAE TITULESCU” 

CRAIOVA 

2 

5 COLEGIUL NAŢIONAL „ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA 7 

6 COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC „GHE. CHIŢU” 

CRAIOVA 

7 

7 LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ” CRAIOVA 4 

8 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

CRAIOVA 

1 

9 COLEGIUL TEHNIC „CONSTANTIN BRANCUSI” 

CRAIOVA 

1 

10 COLEGIUL”ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA 2 

11 LICEUL”CHARLES LAUGIER” CRAIOVA 1 

12 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO  

„TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA 

4 

13 SCOALA PROFESIONALA „UCECOM” 2 

14 LICEUL DE ARTA „MARIN SORESCU” 2 

15 LICEUL „TRAIAN VUIA „ CRAIOVA 2 

 

Încadrarea cu personal didactic auxiliar: 

S-a  desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform statului de funcţii aprobat de I.S.J. 

Dolj respectându-se obiectivul general privind asigurarea unei eficienţe comunicări  dintre şcoală şi 

beneficiar (elev, parinte) 

Consiliulde Administraţie apreciază că activitatea desfăşurată de personalul didactic auxiliar este de 

foarte bună calitate. 

Personal didactic 

auxiliar: 

 

Secretar 

 

Administrator 

 

Bibliotecar 

 

Analist 

programator 

 

Contabilitate 

nr. Posturi: 4 2 - 1  1 

 

3.4. Încadrarea cu personal nedidactic: 
 

 

 

 

 

4. DESFĂŞURAREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV- EDUCATIV 

4.1 Calitatea proiectării didactice. Analiza pe discipline: 
Documentele de proiectare didactice ale dascălilor sunt de bună calitate respectă cerinţele 

programelor şcolare, precum şi pe cele ale curiculum-ului naţional. Obiectivul principal al cadrelor 

didactice l-a constituit desfăşurarea unui învăţământ de calitate prin aplicarea  strategiilor reformei în 

concordanţă cu actele normative ce reglementează procesul de învăţământ. În acest spirit au fost 

proiectate toate activităţile manageriale în perspectiva unei permanente evaluări formative a instrucţiei şi 

educaţiei. 

 Pentru realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus, conducerea şcolii a antrenat întregul corp 

profesoral într-un sistem coerent în care fiecare membru al colectivului a ştiut ce are de făcut. 

În realizarea ansamblului de sarcini stabilite, conducerea şcolii a lăsat câmp liber de manifestare a 

iniţiativei şi valorificarea entuziasmului competenţei şi dorinţei de acţiune a fiecărui coleg. În mod 

Personal nedidactic 

         nr. Posturi: 6 

Personal întreţinere şi îngrijire 

Femei de serviciu Mecanic Paznic 

4 1 1 
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deosebit s-a pus accentul pe ridicarea calităţii instrucţiei şi educaţiei, îmbunătăţirii frecvenţei, şi formarea 

unei conduite şi a unui comportament civilizat al tuturor elevilor. 

 Profesorii au documente de planificare de bună calitate care sunt în concordanţă cu curriculum-ul 

naţional. Strategiile de predare  au fost utilizate şi alese în conformitate cu conţinuturile şi resursele 

disponibile. 

Din rapoartele responsabililor comisiilor-catedrelor metodice au rezultat următoarele concluzii: 

 materia planificată a fost parcursă întegral la toate disciplinele din planul de învăţământ; 

 predarea lecţiilor s-a realizat de majoritatea cadrelor didactice prin adaptarea materiei la nivelul şi 

potentialul fiecărei clase de elevi, utilizând şi strategiile ameliorative adecvate; strategiile de predare 

sunt adaptate particularităţilor de vârstă şi intelectuale ale elvilor şi sunt alese în concordanţă cu 

cerinţele fiecărei discipline; 

  cadrele didactic notează sistematic şi ritmic elevii, notele au efecte reglatorii sau stimulative şi 

furnizează comentarii detaliate asupra formulării răspunsurilor care să-i ajute pe aceştia să îşi 

îmbunătăţească activitatea; 

 orele se desfăşoară corespunzător, în condiţii foarte bune, învăţătorii/profesorii dirijează elevii în mod 

corespunzator, iar temele pentru acasă sunt formulate şi notate bine, fără a fi însă, întotdeauna, 

creative şi uneori menite a elimina învăţarea mecanică; 

 disciplina din timpul orelor a fost corespunzătoare; 

 actul educaţional se desfaşoară în conformitate cu proiectările realizate; 

 o idee fundamentală ce reiese din rapoarte, a fost aceea că este necesar un studiu mai aprofundat al 

cerinţelor cu privire la reforma învăţământului în viziunea schimbării mentalităţii la procesul de 

instrucţie şi educaţie; 

 aşteptările profesorilor sunt înalte în concordanţă cu potenţialul elevilor, preocuparea acestora având 

ca finalitate asigurarea unei bune educaţii a elevilor. 

 

4.2.Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii:                                      
Şcoala furnizeaza elevilor un curriculum echilibrat, coroborând cerinţele celui naţional cu cel 

local.  Există o concordanţă între curriculum-ul educaţional şi oferta educaţională a unităţii, fapt ilustrat în 

planul managerial al unităţii şcolare, planificarile şi proiectele pentru fiecare disciplină, dosarele 

catedrelor şi comisiilor metodice. 

      Curriculum–ul naţional a urmărit respectarea traditiei învăţământului din România cu soluţii prin: 

             -dezvoltarea locală de curriculum; 

            - discipline opţionale pentru elevi; 

       Oferta educaţională s-a realizat prin: 

  -   orientarea managementului educaţional spre competitivitate şi performanţă; 

  - transformarea învăţământului dintr-unul predominant neproductiv, într-unul creativ;  

   - comunicare utilizând calculatorul ; 

   -  încheierea de  parteneriate educaţionale. 

              Oferta educaţională a şcolii a fost elaborată în strictă concordanţă cu curriculum-ul naţional, baza 

materială existentă, resursele umane existente. Şcoala furnizează elevilor un curriculum echilibrat 

analizând cerinţele celui naţional cu cel local şi luând în considerare cele 7 arii curriculare. 

       Conţinutul curriculum-ului opţional a fost stabilit în concordanţă cu obiectivele propuse şi a răspuns 

nevoilor elevilor. Curriculum-ul opţional a urmărit asigurarea de şanse egale precum şi dezvoltarea 

elevilor. Profesorii şi-au elaborat planificari pe termen scurt, mediu şi lung şi au lucrat în concordanta cu 

cerinţele curiculum-ului 

          Activităţile din cadrul temelor stabilite au avut caracter antrenant, formativ. 

 

4.3. Prezentarea opţionalelor/ pachetelor de opţionale:  

        Curriculum-ul local s-a bazat pe resursele umane şi materiale ale şcolii, a fost elaborat ca răspuns la 

cerinţele profesorilor (consultarea reprezentanţilor părinţilor şi ai comunităţii locale fiind limitată).  

         Prin proiectul curricular al şcolii elaborat de Comisia pentru curriculum, şcoala şi-a construit propria 

identitate  informând părinţii şi comunitatea că poate oferi o educaţie de calitate. 

          S-au realizat opţionale  pe ani de studiu. Situatia statistică a opţionalelor pe cicluri de învăţământ şi 

pe ani de studii se prezinta astfel: 
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Invatamant prescolar/primar 

Nr.crt. Numele si prenumele Denumirea optionalului Durata 

1.  Păsat Ioana ”Micii muzicieni!” 1 an 

2.  Cioi Georgiana „Universul copilăriei” 1 an 

3.  Gangioveanu Cosmina „Pictura mai mult decât o joacă” 1 an 

4.  Nicolcea Andreea „Minte sănătoasă în corp sănătos” 1 an 

5.  Victoria Voican  „Trăistuţa cu povesti” 1 an 

6.  Brătăşanu Daniela „În lumea poveştilor” 1 an 

7.  Petrescu Rodica „Călătorie în lumea basmelor” 1 an 

8.  Raluca Mitran „Prietenul meu, calculatorul” 1 an 

9.  Bistriceanu Daniela „Cartea , prietena mea” 1 an 

10.  Nicolae Elena „Prietenul meu, calculatorul” 1 an 

11.  Ionica Lungu  „Călătorie în lumea cuvintelor „ 1 an 

12.  Dorina Draniceanu  „În lumea lui Mate „ 1 an 

                        

  Invatamant gimnazial 

 

Nr.crt Numele si prenumele Denumirea optionalului Durata Clasa 

13.  
Cârţu Silvia ,, Salvaţi natura” 

1 an Cla  a VIII-a 

A,B 

14.    Dinu Mihaela „ Educaţie pentru sănătate ” 1 an Cls a V-a A, B,C 

15.  
Enache Cristina „ Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ” 

1 an Cls.a VII-a A;B 

Cls a-VIII-a A,B 

Scopul strategic a fost: 

              -C.D.S. – o alta modalitate de a atinge „idealul educaţional” 

       Pentru o eficienţă maximă a predării disciplinelor opţionale conducerea şcolii, în urma realizării unei 

diagnoze, a stabilit un set de obiective strategice care au fost îndeplinite printr-o serie de acţiuni privind 

proiectarea calitativă a activităţii didactice opţionale, prin elaborarea de C.D.S.-uri atractive şi printr-o 

monitorizare-evaluare permanentă. Prin monitorizare şi evaluare s-a urmarit: 

           -   realizarea acţiunilor prevăzute prin planurile operaţionale;  

           -  intervenţie rapidă din partea responsabililor de catedră cât şi din partea conducerii când s-au 

constat deficienţe în vederea găsirii de noi soluţii; 

- raportări periodice ale responsabililor de catedre/comisii metodice şi ale Comisiei pentru 

curriculum; 

- evaluarea periodică a elevilor prin teste; 

- analiza rezultatelor, stabilirea punctelor slabe şi a punctelor tari şi stabilirea de măsuri de 

ameliorare. 

 

 

 

 

         IMPLEMENTAREA  EFICIENTA A C.D.S 

Termene pentru sarcini: 

7-22.02 

 

1. intruniri ale membrilor catedrelor/ comisiilor metodice care 

vor opta pentru recurgerea la “benzile de toleranta” ale curriculum-

ului nucleu, curriculum nucleu extins, curriculum nucleu 

aprofundat, curriculum elaborat. 

2. Elaborarea programelor scolare de optional 

Responsabili 

comisii/ 

catedre 

metodice 

22-25. 02 Sedinte ale Consiliului pentru curriculum care vor constitui oferta 

pe baza propunerilor la nivelul catedrelor. 

 pachetele de optionale, tematica. 

Director 

adjunct, 

responsabil 
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1.03- 20.03 Elaborarea metodologiei de optiune pentru elevi si parinti , de 

selectie a elevilor 

Afisarea listelor optionalelor; actiuni de promovare, diseminare, 

publicitate la nivelul unitatii scolare. 

Comisia 

pentru 

curriculum 

25.02- 8.03 Sedinta Consiliului de administratie in care se va decide modul de 

administrare si gestionare a planului cadru  de invatamant la nivel 

de scoala, stabileste dimensiunea procentuala a curriculum-ului 

optional fara a depasi numarul min/max de ore alocat la nivelul 

fiecarei arii curriculare cat si numarul total min/max pe saptamana 

pentru fiecare clasa alocat prin planul cadru de invatamant 

Director  

20-25.03 Strangerea optiunilor elevilor Responsabili 

comisii/catedre 

Profesori 

propunatori 

25-28.03 Constituirea grupelor in functie de interesele elevilor si cerintele 

parintilor 

Responsabili 

comisii/catedre 

metodice 

Profesori 

propunatori 

29-30.03 Aprobarea ofertei scolare in Consiliul de administratie Director  

1-15. 04 Obtinerea avizului I.S.J Dolj Director  

15-30.04 Publicitate, promovarea pe o arie geografica extinsa, participarea la 

“Ziua portilor deschise” 

Comisia 

pentru 

curriculum 

. 

  4.4. Calitatea predării. Analiza pe discipline: 

 

            Din rapoartele prezentate de responsabilii de catedră sau comisii metodice se pot desprinde 

următoarele unităţi de competenţă care se referă la capacitatea fiecărui cadru didactic de a construi lecţia: 

   - s-au stabilit obiectivele operaţionale ale lecţiei; 

   - s-au stabilit conţinuturile activităţii de învăţare; 

  - s-au realizat de către profesorii debutanţi proiecte didactice iar de către ceilalţi profesori schiţe de 

proiect ; 

  - s-a adaptat informaţia la posibilităţile de învăţare şi nivelul de pregătire al elevilor . 

       Privind calitatea predării, conducerea şcolii şi personalul didactic a urmărit realizarea idealului 

educaţional stabilit prin legea învăţământului . Obiectivul trasat în atenţia conducerii şcolii a vizat 

calitatea şi eficienţa procesului instructiv-educativ în concordanţă cu scopurile, criteriile şi descriptorii de 

performanţă precizaţi în metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

inspecţiei şcolare.  

       Prin asistente şi interasistenţe s-au constat următoarele: 

   -strategiile de predare utilizate de învăţători şi profesori au fost alese în conformitate cu conţinuturile şi 

resursele disponibile ;  

   -organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile interpersonale create de cadrele didactice au fost 

bune, iar elevii le-au considerat stimulative ; 

  -profesorii au dirijat elevii în mod eficient ; 

  -munca elevilor a fost notată în mod regulat;  

  -temele pentru acasă au fost bine concepute contribuind la învăţare ; 

  -aşteptările profesorilor au fost înalte şi în concordanţă cu potenţialul elevilor. 

       Profesorii au avut documente de planificare la zi şi de calitate bună. Acestea au fost în concordanţă 

cu curriculum-ul naţional şi local. Temele din programele analitice au fost parcurse integral. 

       Profesorii din şcoală noastră posedă numeroase competenţe de « profesor eficient » : 

   -stabilesc cu claritate obiectivele educative pe care urmau să le realizeze elevii ; 

   -le-au prezentat elevilor care sunt cele mai înalte performanţe ; 
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   -au manifestat preocuparea de a se adapta la diversitatea elevilor ;  

   -au creat şi au menţinut în sala de clasă un climat de lucru care a favorizat învăţarea, motivaţia ;  

   -i-au ajutat pe elevi sa stăpânească esenţialul ; 

   -au oferit elevilor sarcini de lucru provocatoare, interesante, de natură să stimuleze dezvoltarea lor 

intelectuală ; 

   -au realizat o continuă monitorizare a progresului elevilor. 

       În concluzie, cu toţii au demonstrat că sunt cadre didactice capabile de performanţă. 

       În urma inspecţiilor curente, speciale şi tematice efectuate de inspectorii de specialitate ai I.S.J. Dolj  

s-a constatat pe baza descriptorilor şi a documentelor verificate că « activitatea didactică şi cea 

managerială este foarte bună ».  

            Prin planul şi programele manageriale, la nivelul comisiilor metodice cât şi a celorlalte comisii de 

lucru au fost planificate activităţi didactice cu elevii privind : 

   - activităţi care să dezvolte conştiinţa de sine a copilului şi a capacităţilor sale intelectuale  prin 

concursurile: “Un plus de siguranţă”, “Sanitarii pricepuţi”, organizate de şcoala noastră,  Revista scolii  - 

premiată cu titlul de “laureat” la  Concursul Naţional al  revistelor şcolare între anii 2006-2012 ,locul I 

la Concursul judeţean al revistelor şcolare  

   - acţiuni educative iniţiate pentru dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială ale copilului: 

Campania “Implică-te în combaterea cerşetoriei”  în parteneriat cu  Organizaţia  “Salvaţi copiii!”, ISJ 

Dolj , “Vreau să trăiesc într-un oraş curat!” cu ocazia Zilei mondiale a curăţeniei 23  septembrie 2017, 

“Stop SIDA! - onoraţi-vă promisiunile”  activitate desfăşurată cu ocazia Zilei mondiale de luptă 

împotriva virusului HIV-SIDA, “Săptămâna mobilităţii europene”  marcată de activităţile “Oraşul nostru 

fără maşini” – desene pe asfalt, “Ziua siguranţei rutiere – săptămâna europeană a siguranţei rutiere” , 

“Drogul – drum cu sens unic“ dezbatere, “Copacul de hârtie “ activitate de colectare a hârtiei în 

parteneriat cu media ORG, Stop poluării! – poluarea şi schimbări climaterice” – dezbatere, “Măiestrie pe 

role – nu mersul cu maşina” defilare în jurul şcolii, excursii tematice, activităţi de ecologizare a pădurii 

etc. 

   -iniţierea unor activităţi educative pentru dezvoltarea deprinderilor de a învăţa cum-să-înveţe : Târgul 

micilor înventatori cu ocazia Zilelor Craiovei, Concursul de creativitate “Experimente simple realizate de 

elevii din învăţământul gimnazial şi liceal – Aşa ceva se poate în realitate”, realizarea unor spoturi 

publicitare pentru promovarea unor produse  de consum ecologice în cadrul orelor de dirigenţie la clasele 

a VII-a  ; 

   -activităţi de integrare a elevilor rromi ; 

   -activităţi didactice suplimentare cu elevii cu nevoi speciale: Activitate metodică a consilierilor şcolari 

cu tema “Prevenirea abandonului şcolar”, întalniri săptămânale,  după o tematică şi un  orar riguros 

conceput  între elevii cu nevoi speciale, părinţii acestora şi consilierul psihopedagog/profesorul 

itinerant/logopedul şcolii; 

   -activităţi didactice suplimentare privind recuperarea carenţelor în pregătirea elevilor de clasele a VIII-

a printr-un program de pregătire suplimentară existent la nivelul catedrelor de limba şi literatura română, 

matematică; 

   -activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă; acestea s-au materializat prin realizarea  

Revistei şcolii, participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare;  

      La nivelul fiecarei catedre/ comisii metodice exista rapoarte sintetice privind : 

     -evaluarea ritmică a elevilor (de forma : luna, clasa, număr elevi cu note, număr elevi fără note, obs.), 

    - materia planificată, materia parcursă, obs, justificări ale rămânerii în urmă. 

4.6. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă: 

 

       Conducerea şcolii a urmărit, prin programul managerial cât şi prin activitatea Comisiei pentru 

monitorizarea olimpiadelor şcolare pregătirea şi realizarea performantei şcolare, obţinerea de premii la 

concursurile şcolare pe discipline de învăţământ, artistice şi sportive. S-au întocmit programe de pregătire 

pentru elevii capabili de performanţă şcolară. Activitatea de pregătire a loturilor de elevi s-a desfăşurat 

sub directa coordonare a cadrelor didactice, în afara orelor de curs. În acest sens putem nominaliza, pe 

discipline, următoarele cadre didactice: 
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  - matematica – profesor:  Raluca Mitran; 

 - limba şi literatura română:  profesorii AlinaVancica,  Irina Dascalu; 

 - educaţie tehnologică  - profesor Pătraşcu Nuţi; 

 - limbi moderne – profesor Gusatu Carmen, Alina Rusu; 

- educaţie fizică-Profesor Magda Truşcă, Ştef Sebastian; 

 -fizică- Cartu Sivia; 

 -Învăţământ preşcolar-Georgiana Gongea; 

 - Învăţământ primar- Răduţ liuţa, Voican Victoria, Mihaela Ionescu, Stela Ifrim, Marieta Ungureanu, 

Mariana Cimpoeru, Firuţa Cârţână. 

           Rezultatele obţinute la concursurile şcolare sunt prezentate în tabelul de la punctul 3.2.7.  

 

4.7. Program de pregătire suplimentară:  

 

       În portofoliul directorului pentru anul 2017-2018 conducerea şcolii a prevăzut acţiuni concrete 

privind pregătirea suplimentară a elevilor, activităţi formative şi educative, care să conducă la şcolarizarea 

integrală a elevilor, la diminuarea absenţelor şi abandonului. Pregătirea suplimentară a elevilor 

desfăşurată conform graficului aprobat de conducerea şcolii, a condus la obţinerea de rezultate bune la 

Evaluarea Naţională din iunie 2018. 

 

4.8. Activitatea educativă.  

 

În  anul școlar 2017-2018, mi-am  propus să desfăşor, cu participarea şi implicarea activă a 

tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în 

care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi 

în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca, factori economici etc.). 

Proiectarea şi desfăşurarea demersului educativ la nivelul şcolii a fost concepută astfel încât să 

răspundă exigenţelor intelectuale şi afective ale unor elevi cu temperamente variate şi să le dea prilejul de 

a se exprima conform aptitudinilor şi nevoilor personale, în conformitate cu idealul educaţional ce 

vizează dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi 

creative. Astfel, activitatea educativă desfaşurată în  anul şcolar 2017-2018 în şcoală a urmărit: 

- educarea elevilor în spiritul democraţiei şi a valorilor europene; 

- pregătirea elevilor în vederea înţelegerii complexităţii vieţii prin dezvoltarea iniţiativei 

personale; 

- formarea şi dezvoltarea competenţelor de a participa la viaţa publică; 

- înţelegerea caracterului universal al drepturilor omului şi creşterea motivaţiei pentru 

promovarea acestuia; 

- formarea deprinderilor de muncă bine făcută şi consolidată; 

 

Activitatea educativă s-a desfaşurat în patru comisii: 

1 .Comisia învăţământului preşcolar 

2. Comisia învăţătorilor cls. pregătitoare, I, III 

3. Comisia învăţătorilor cls. II, IV 

4. Comisia diriginţilor cls. V-VIII 

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat 

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

sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor 

culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru 

drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev) , Educaţiei ecologice etc. 

 lunar la nivelul comisiilor s-a desfăşurat câte o activitate metodică conform graficului 

întocmit de responsabilul comisiei; 

 fiecare diriginte/învăţător/educator a anexat graficul activităţilor extracurriculare; 

 s-au întocmit liste cu elevii problemă din fiecare clasă şi la nivel de şcoală împreună cu 

datele personale pentru completarea bazei de date ale acestora; 

 fiecare diriginte şi învăţător a colaborat cu Consiliul Profesoral al Clasei; 
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Pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea întregii activităţi educative s-au avut în vedere: 

1. Pentru perfecţionarea conţinutului muncii educative, proiectarea activităţii a avut la bază 

manualul, ghidul şi caietul dirigintelui, programa de Consiliere şi Orientare, noile apariții cu privire la 

proiectarea activităţii educative şi sporirea preocupării de a fi bine documentat. 

 

2. Colaborarea cu Consiliul decizional al şcolii: 

 s-au asigurat permanent informaţiile corecte privind situaţia la învăţătură a elevilor, a 

absenţelor şi s-au rezolvat unele abateri de la disciplina şcolară; 

 fiecare învăţător şi diriginte şi-a realizat sarcinile ce au revenit din Planul de dezvoltare al 

muncii educative; 

Pentru o bună colaborare, echipa managerială a unităţii noastre şcolare s-a orientat către: 

 elaborarea unor programe cu privire la nevoile de educaţie ale elevilor; 

 asigurarea participării reprezentanţilor autorităţilor locale la diferite întâlniri cu: personalul 

şcolii, părinţii elevilor, reprezentanţi ai altor instituţii comunitare; 

 încurajarea constituirii Consililului Reprezentativ al Părinţilor și Asociaţiei educaţionale a 

şcolii ca posibilă punte de legatură între şcoală şi autorităţile locale. 

 organizarea unor activităţi extraşcolare prin colaborarea şcolii, autorităţilor locale, 

părinţilor de: 1 Decembrie, serbările de Crăciun, Zilele Şcolii, 24 Ianuarie, 8 Martie – „Luna martie, luna 

tuturor femeilor”, 2 aprilie „Ziua intnernaţională de conştientizare a autismului”, ,  1 Iunie „Ziua 

internaţională a copilului”, sfârşitul de an şcolar (concretizate cu activităţi diverse, serbări la nivelul clasei 

sau la nivelul şcolii), activităţi specifice în perioada Şcoala altfel. 

 

3. Colaborarea cu colectivului didactic al şcolii: 

 au existat permanent informaţii reciproce între profesori şi elevi, între profesorii diriginţi şi 

ceilalţi profesori; 

 planificările colegilor au demonstrat că au fost dezbătute teme legate de comportament, 

autocunoaştere şi dezvoltare personală, ţinuta elevilor, comunicare şi formare de abilităţi sociale, calitatea 

stilului de viaţă, explorarea şi planificarea carierei, respectarea măsurilor şi hotărârilor luate de către 

învăţători şi diriginţi la clasă, protecţie civilă; 

 

4. Colaborarea cu familia: 

 la nivelul fiecărei clase au avut loc şedinţe cu părinţii şi au fost aleşi preşedinţii comitetelor 

de părinţi; 

 şi-a continuat activitatea Consiliului Consultativ al Părinţilor în colaborare cu Asociaţia 

Educaţională „Mihai Eminescu”; 

 în cadrul lectoratelor cu părinţii au fost programate teme cu caracter educativ, cât şi 

consultaţii pedagogice ale părinţilor în colaborare cu consilierul  şcolar prof. Cristina Enache; 

 în vederea dezvoltării şi modernizării bazei didactico-materiale a şcolii s-a apelat la 

sprijinul părinţilor, realizandu-se o colaborare optimă; 

 relaţiile de parteneriat dintre şcoală şi familie au dus la creşterea iniţiativei şi sensibilizarea  

acestora pentru nevoile şcolii; 

 au fost elaborate, semestrial proiecte centrate pe parteneriatul cu părinţii; 

 s-au organizat activităţi extracurriculare în care au fost implicaţi direct părinţii; 

 

 

 

5. Colaborarea cu alţi factori: 

 s-a avut în vedere iniţierea şi menţinerea unor strânse legături cu diferiţi factori de decizie, 

cu instituţii ca: Primăria, Poliţia, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia  pentru Sănătate 

Publică, Palatul Copiilor în scopul asigurării de fonduri, resurse materiale, facilitarea obţinerii unor 

resurse financiare extrabugetare, cât şi organizarea unor activităţi extraşcolare. Şcoala noastră a continuat 

relaţiile de parteneriat cu Organizaţia ,,Salvaţi Copiii,, având ca obiective: educaţia şi consilierea copiilor, 
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consilierea părinţilor şi educaţia familiei, promovarea intereselor şi a drepturilor copiilor, prevenirea 

abandonului şcolar. 

În şcoala noastră prin echipa managerială , s-au menţinut şi iniţiat relaţii de parteneriat cu: şcoli 

generale din județul Dolj, dar şi din alte judeţe, Gradina Botanică, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, 

Teatrul pentru Copiii si Tineret „Colibri”, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Mureul de Istorie, I.S.U. Dolj, 

Biblioteca „Alexandru si Aristia Aman” și alte instituții din județ. În cadrul parteneriatelor educaţionale 

propuse de cadrele didactice din şcoală şi aprobate de I.S.J.Dolj s-au desfăşurat activităţi specifice 

fiecărui parteneriat. Totodată s-au desfăşurat cu succes concursurile aprobate de I.S.J.Dolj “Apă curată 

pentru un viitor durabil” şi “Mihai Eminescu –magician al cuvântului”. 

6. Activităţi extracurriculare s-au desfășurat conform Programului activităților educative 

realizat la începutul anului școlar. 

 

7. Rezultate CONCURSURI, an școlar 2017-2018 

Nivelul 

concursului 
 

Premiul obținut Total 

I II III M  

Local  Preşcolar      

Primar 8 6 5 2 21 

Gimnazial - - - - - 

Județean  Preşcolar      

Primar 146 76 47 17 286 

Gimnazial 41 72 74 38 225 

Interjudețean  
 

Preşcolar      

Primar 40 14 25 9 88 

Gimnazial 29 24 13 9 75 

Național  

 

Preşcolar      

Primar 45 19 15 10 89 

Gimnazial 6 4 5 4 19 

International Gimnaziu     1 1 

 

 

 
PUNCTE TARI 

-la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a activităţii 

educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu părinţii; graficul 

consultațiilor cu parintii; 

-s-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale acestora, s-

au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

-s-au identificat priorităţile activităţii educative, in funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu 

reglementările MEN, 

-s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

și s-au creat altele noi, facilitându-se, astfel, o mai bună cunoaştere a acestui tip de activităţi; 

-cadre didactice calificate și cu vechime la catedră, care sunt și diriginți la clase ; 

-învățătorii și diriginții au urmat diverse cursuri de formare și au participat la toate activitățile școlii. 

PUNCTE SLABE 

-slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de școală, anturajul şi 

preocupările copiilor lor; 

-părinți plecați la lucru în străinătate, lipsindu-i astfel pe copii de supravegherea părintească; 

-în general, caietele diriginţilor conţin informaţii relevante referitoare la organizarea clasei, dar sunt 

situaţii în care lipsesc informaţii elementare, precum fişele psihopedagogice ale elevilor, caracterizarea 

clasei; 
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-lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative extracurriculare și 

extrascolare; 

- lipsa de de fonduri suficiente și greutarea obținerii lor pentru a răsplăti rezultatele bune și foarte bune ale 

unor elevi merituoși ai școlii. 

-lipsa fondurilor materiale in vederea realizării unor actvităţi în săptămîna „Şcoala altfel” 

OPORTUNITĂŢI 

-disponibilitatea altor școli pentru schimburi de experiență și pentru activități organizate în parteneriat, în 

interes reciproc; 

-varietatea cursurilor de perfecționare și formare continua oferite de C.C.D. 

AMENINŢĂRI 

-scăderea numarului de elevi; 

-nu toate cadrele didactice sunt titulare ale școlii și, din acest motiv, nu se implică total în realizarea 

activităților extrașcolare  

-lipsa de timp și de motivație financiară; 

-multitudinea ofertelor de activitati duce la suprasolicitare; 

-sistem legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv și în continuă transformare; 

-criza de timp a părinților, datorată situației economice conduce la o slabă supraveghere a copiilor și la o 

redusă implicare în viața școlii; 

-impactul nefast al mass-mediei. 
NEVOI IDENTIFICATE: 

-adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor de formare 

pe termen scurt, mediu şi lung; 

-promovarea unor programe pt. „educarea” părinţilor, în scopul unei participări active/conştiente la viaţa 

şcolii; 

- sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale; 

- împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care să îi pună 

în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i. 

 

 

4.9. Activitatea extracurriculară.   

 

Activităţile extracurriculare s-au desfășurat conform Programului activităților educative 

realizat la începutul anului școlar. 

Dintre acestea amintesc: 

 

Nr.

crt. 
ACTIVITATEA OBIECTIVELE ACTIVITĂŢI PERIOADA 

1. Festivitatea de deschidere a 

anului şcolar 

Familiarizarea elevilor cu diriginţii, şi 

profesorii; organizarea colectivului clasei. 

Septembrie 

2017 

2. Ziua mondială a curăţeniei-23 

septembrie 2016 

Conştientizarea importanţei curăţeniei în 

rândul elevilor  

septembrie 

3. „Happy hallowen” mobilizarea elevilor în vederea organizării unei 

serbări şi a unei parade de costume  dedicate 

sărbătorii de Hallowen - concurs cel mai 

frumos costum, cel mai interesant dovleac, cea 

mai înfricoșătoare poveste 

27 octombrie 

2017 

4. Distribuirea calendarelor de la 

Filiala Crucea Roșie Dolj 

Implicarea elevilor în activităţi caritabile Octombrie 

2017 

5. Săptămâna legumelor şi 

fructelor-activitate SNAC 

dezvoltarea la elevi a dorinţei de a dărui şi de a 

ajuta copii proveniţi din medii defavorizate - 

acțiuni de donare/colectare de fructe și legume  

 noiembrie 

2017 

6. „1 Decembrie – ziua tuturor 

românilor” 

Cunoaşterea importanţei desăvârşirii unităţii 

naţionale a poporului român 

Decemrie 

2017 

7. „În aşteptarea lui Moş activităţi dedicate sărbătorilor de iarnă Decembrie 
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Crăciun..”  2017 

8. „Mihai Eminescu – magician al 

cuvântului”- 

Buna organizare şi desfăşurare a concursului şi 

activităţi dedicate zilelor şcolii 

Ianuarie 

2017 

9. „„Gândind la Eminescu” 

activitate desfăşurată la 

Biblioteca Judeţeană 

„Alexandru şi Aristia Amann” 

Implicarea cadrelor didactice, a elevilor şi 

părinţilor în buna desfăşurare a activităţilor 

dedicate zilelor şcolii 

Ianuarie 

2017 

11. ” Unirea Principatelor sub 

A.I.Cuza” 

Implicarea elevilor în activităţi dedicate zilei 

de 24 Ianuarie şi conştientizarea importanţei 

acestei zile în rândul elevilor 

Ianuarie 

2017 

12. ,, În lumea cărţilor” Întâlnire cu bibliotecara şcolii Februarie 

2018 

13. ,,Mărţişoare originale” Expoziţie de mărţioare 

Cunoaşterea semnificaţiei mărţişorului 

Martie 

2018 

14. „8 Martie – Ziua mamelor“ – 

sebare dedicată mamei 

Dezvoltarea dragostei faţă de fiinţa iubită - 

mama 

Martie 

2018 

15. „Să ştii mai multe, să fii mai 

bun! ” 

Activităţi extraşcolare diverse Martie 

2018 

16. „Preţuim apa!”- Ziua Apei 

APA CURATA PENTRU UN 

VIITOR DURABIL-CONCURS 

JUDEȚEAN 

Realizarea de pliante, postere şi mape tematice 

pentru conştientizarea importanţei apei pentru 

viaţă 

Martie 

2018 

17. 9 Mai, Ziua Europei Cunoşterea istoricului Europei 

Concursuri, expoziţii, panouri/mape tematice, 

dezbateri 

9 Mai 

2018 

18. „Mănâncă sănătos! Trăieşte 

frumos!” 

Campanie de educaţie medicală în şcoli 

organizată împreună cu Direcţia de Sănătate 

publică Dolj, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Dolj, Ziarul Sănătatea  

22 mai 2018 

19. „Experimente simple realizate 

de elevi din ciclul gimnazial și 

liceal” 

Concurs de creativitate – etapa județeană Mai  2018 

20. „Un mediu curat, o viaţă mai 

sănătoasă” - Ziua Mediului 

Ziua Educatorului 

Acţiune de ecologizare 

Activități școlare 

5 Iunie 2018 

21. ,,Bilanţul muncii noastre” Premierea elevilor cu cele mai bune rezultate 

la învăţătură şi disciplină; 

Iunie 

2018 

 Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, 

                                                                                                             Prof. Raluca Mitran 

5.  PARTENERIAT   EDUCAŢIONAL 

 

          Dată fiind atât complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu care şcoala românească se 

confruntă, cât şi impactul inerent al educaţiei şcolare asupra întregului sistem social, soluţionarea 

dificultăţilor ce apar reclamă colaborarea, cooperarea, parteneriatul următoarelor categorii: 

 întregul personal angajat în unitatea de învăţământ, 

 toti elevii cuprinşi în instituţia şcolară, 

 părinţii şi susţinătorii legali ai elevilor, 

 organizaţiile guvernamentale,  

 organizaţiile nonguvernamentale,  

 reprezentanţii cultelor religioase, 

 agenţii economici, 

 structurile de tip sindical, 
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 autorităţile centrale şi locale. 

Toate aceste categorii îşi desfăşoară activitatea urmărind promovarea următoarelor valori: 

 asigurarea şanselor în educaţie, 

 promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării dschise, 

 încurajarea iniţiativei şi participării, 

 dezvoltarea cooperării şi colaborării, 

 respectarea disciplinei şi asumarea responsabilităţilor. 

5.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii: 

 

Relaţiile de parteneriat dintre şcoală şi familia elevului au avut în vedere următoarele obiective: 

 cunoaşterea trăsăturilor, calităţilor şi problemelor specifice familiei fiecărui elev; 

 cunoaşterea statutului pe care elevul îl are în cadrul mediului său familial;  

 cunoaşterea avantajelor pe care le are şcoala în cadrul parteneriatului; 

 beneficiile pe care le poate aduce familia şcolii, ca partener real. 

Pentru a putea îndeplini aceste obiective şi pentru a depăşi barierele care   guvernează acest 

parteneriat, şcoala îşi asuma următoarele priorităţi: 

 creşterea iniţiativei şi implicării managerilor şcolii în sensibilizarea şi atragerea familiei;  

 elaborarea, semestrial, a unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinţii; 

 transformarea comitetelor de părinţi în structuri active şi dinamice în relaţia dintre şcoală şi 

părinţi; 

 ameliorarea modalităţilor de informare a părinţilor; 

 organizarea unor activităţi extraşcolare în care sunt implicati părinţii. 

      Consiliul reprezentativ al părinţilor a participat alături de conducerea şcolii la stabilirea strategiei  de 

dezvoltare şi la luarea deciziilor. Parteneriatul s-a desfăşurat prin şedinţe periodice pe clasă, lectorate la 

nivel de şcoală, discuţii şi negocieri în caz de conflicte. Din păcate, implicarea lor nu a corespuns 

aşteptărilor conducerii şcolii. De aceea este necesară implicarea mai activă a diriginţilor în ceea ce 

priveşte responsabilizarea părinţilor faţă de educaţia propriilor copii şi faţă de bunul mers al şcolii. 

 

 

5.2. Colaborarea cu Consiliul local. Încheierea contractelor-cadru de colaborare Predarea 

patrimoniului 

 

       Relaţiile de parteneriat  cu autorităţile locale  au fost concretizate prin: 

 asigurarea de fonduri, resurse materiale, combustibil, electricitate, etc; 

 donaţii pentru ameliorarea bazei materiale; 

 facilitarea obţinerii unor resurse fînanciare extrabugetare; 

 organizarea unor activităţi extraşcolare. 

Pentru o mai bună colaborare, echipa managerială a unităţii noastre şcolare s-a orientat către: 

 asigurarea participării reprezentanţilor autorităţilor locale la întâlnirile cu: personalul 

şcolii, părinţii elevilor, reprezentanţi ai altor instituţii comunitare; 

 încurajarea iniţiativei Consiliului reprezentativ al părinţilor, ca posibilă punte de legătură 

între şcoală şi autoritatile locale; 

 organizarea unor activităţi extraşcolare prin colaborarea şcolii, autorităţilor locale, 

părinţilor; 

 organizarea unor acţiuni de interes comunitar în colaborare cu autorităţile locale: curăţenia 

în cartier, întreţinerea spaţiilor verzi din jurul şcolii prin “Vreau să trăiesc într-un oraş 

curat!” cu ocazia Zilei mondiale a curăţeniei   septembrie 2017; “Stop SIDA! - onoraţi-vă 

promisiunile”  activitate desfăşurată cu ocazia Zilei mondiale de luptă impotriva virusului 

HIV-SIDA; “Săptămâna mobilităţii europene” 16-22 septembrie 2017 marcată de 

activităţile “Oraşul nostru fără maşini” – desene pe asfalt; “Ziua siguranţei rutiere – 

săptămâna europeană a sigurantei rutiere”;  “Drogul – drum cu sens unic“ dezbatere;  

“Copacul de hârtie “ activitate de colectare a hârtiei în parteneriat cu media ORG; „Stop 
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poluării! – poluarea şi schimbările climaterice” – dezbatere; “Măiestrie pe role – nu mersul 

cu maşina” defilare în jurul şcolii; activităţi de ecologizare a pădurii etc. 

       A existat o bună comunicare între conducerea I.S.J. Dolj şi comunitatea locală privind depăşirea 

problemelor prin  necesităţile şcolii.  

 

5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport: 

 

         Şcoala  Gimnaziala „Mihai Eminescu”, Craiova, prin echipa managerială, menţine şi iniţiază 

relaţii de parteneriat cu:  

 I.S.J. Dolj- prin inspectorul de sector şi inspectorii de specialitate, în vederea rezolvării 

unor probleme specifice şcolii, 

 Şcolile  Gimnaziale: I. Gh. Plesa”Almaj”, „Mircea Eliade” , „G.Bibescu”, „Scoala de Arte 

si Meserii din cadrul Penitenciarului de Minori Craiova”. 

 Grupul Şcolar „Costin D.Nenitescu” Craiova, 

 Relaţii permanente cu Teatrul Naţional, Teatrul Liric, Filarmonica  

Oltenia pentru vizionarea unor spectacole şi desfăşurarea împreună a unor spectacole omagiale dedicate 

poetului Mihai Emînescu, 

 Colaborarea cu Biblioteca judeţeană în vederea organizării unor concursuri de creaţie 

literară, expoziţii tematice de pictură, 

 Colaborarea cu Muzeul Olteniei pentru celebrarea diferitelor momente din istoria 

poporului român, 

 Relaţii cu biserica pentru organizarea unor acţiuni caritabile, 

 Numeroşi elevi practică sporturi de performanta la Şcoala de fotbal  

„Gheorghe Popescu”, Clubul Universitatea Craiova, Şcoala sportivă, Şcoala de dans sportiv „Patricia 

dance”, Directia pentru Sport si Tineret Dolj. 

 

5.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii: 

 

       Şcoala noastră dezvoltă relaţii de parteneriat cu organizaţia „Salvaţi Copiii” si Asociatia „Orizont 

Cultural T” având următoarele obiective: 

 educaţia şi consilierea copiilor;  

 consilierea părinţilor şi educaţia familiei;  

 promovarea intereselor şi a drepturilor copiilor; 

 prevenirea abandonului şcolar; 

 depistarea copiilor cu nevoi speciale şi integrarea lor în învăţământul general obligatoriu, 

dar şi în societate; 

 formarea formatorilor pentru domenii specifice. 

       Şcoala noastră a dezvoltat relaţii de parteneriat educational cu: 

- Fundatia „Sfantul Nicolae” avand drept obiectiv organizarea de spectacole de binefacere  în 

vederea strângerii de fonduri pentru  sprijinirea copiilor cu nevoi speciale. 

- Ca membru al Comisiei de diseminare a informaţiei înfiinţată pe langă Consiliul judeţean, 

directorul şcolii păstrează o permanentă comunicare  implicând şcoala în desfăşurarea a 

numeroase activităţi comune cu toate O.N.G.-urile existente în judeţul Dolj. 

 

5.5. Colaborarea cu sindicatele: 

 

       Sindicatul liber independent din Şcoala Gimnaziala”Mihai Eminescu” afiliat la F.S.L.I. , este un 

partener constructiv de discuţii. Reprezentantul sindicatului profesor Maria Beer este observator 

permanent în Consiliul de administraţie al şcolii luând parte la luarea deciziilor. Colaborarea este amiabilă 

fără conflicte urmărîndu-se interesul individual şi de grup al oamenilor, dezvoltarea şi afirmarea şcolii în 

viaţa comunităţii locale şi sprijinirea materială din fondurile sindicale a tuturor membrilor în situaţii de 

deces, de pensionare cât şi în activităţi de recreere organizate cu prilejul zilei de 8 Martie, zilele şcolii.  
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5.6. Programe/ proiecte de integrare europeană:  
 

            Dezvoltăm proiecte  internaţionale: 

-Proiectul ABEEC – Artistic Approach to Business Education, Entrepreneurship and Culture Erasmus + 

2017-1-BG01-KA219-036227 cu parteneri din ţările Bulgaria, Croaţia, Polonia, Portugalia,România. 

-  Parteneriatul „Mathematics and not only an the banks af the Danube” cu şcoli din  Serbia şi Colegiul 

Tehnic „Decebal” din Drobeta Turnu-Severin , în cadrul căruia  ne-am implicat pentru a dezbate  teme 

generoase şi în egală masură benefice pentru formarea profilului intelectual al elevilor. De asemenea am 

acordat o atenţie deosebită orientării politice manageriale în sensul dezvoltării dimensiunii europene şi al 

stimulării învăţării limbilor străine atât la nivelul cadrelor didactice cât şi al elevilor.           

           Împreună cu organizaţia „Salvaţi copiii”,  am desfăşurat numeroase activităţi cu caracter  naţional 

şi internaţional prin care am marcat Ziua internaţională împotriva expoatarii copiilor prin muncă, Ziua 

înternaţională a copilului dispărut, Campania globală pentru educaţie.  

 

6 ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

 

6.1. Secretariat:   Activitatea de secretariat s-a desfăşurat în bune condiţii, în legalitate şi în termen, 

îndeplinind următoarele sarcini, atribuţii şi responsabilităţi: 

 - s-a  păstrat permanent legătura cu toate cadrele şcolii, cu elevii şi parinţii 

 acestora, astfel rezolvându-se toate problemele ivite; 

 - s-au întocmit documente de personal (adeverinţe, fişe, copii etc.),pentru  

angajaţii unităţii şcolare la solicitarea scrisă a acestora, aprobată de director şi în termenul stabilit odată cu 

aprobarea; 

 - s-au întocmit şi eliberat adeverinţe de elev la solicitarea acestora şi a părinţilor; 

 - s-a redactat corespondenţa şcolii; 

 - s-au păstrat documentele privitoare la acordarea alocaţiei de stat pentru copiii şcolari, s-a întocmit şi 

trimis în termenul stabilit documentatia specifică privind transferarea alocaţiei de stat folosind carnetele 

C.E.C la D.M.P.S.conform  instrucţiunilor primite din partea  serviciului plan-salarizare. S-a întocmit 

documentatia necesară pentru acordarea  burselor şcolare, 

 - serviciul secretariat a participat permanent la instruirile  cu aceasta  

tematică, organizate de ISJ şi  a întocmit  situatiile solicitate de acesta; 

 - s-a operat  imediat şi cu exactitate în carnetele de muncă, toate modifi- 

cările privind salarizarea, gradele didactice, treptele de salarizare, gradaţiile şi celelalte date prevăzute în 

normativele de completare a acestor documente, pe baza criteriilor emise de directorul unitatii şcolare; 

 -s-au completat actele de studii ale absolvenţilor; 

 -s-au completat şi eliberat foile matricole ale elevilor; 

 -s-au completat actele de studii (foi matricole, certificate, duplicate etc.)  

în baza cererii solicitanţilor , registrele matricole şi cataloagele de la examenele de absolvire, care atestă 

dreptul de eliberare a acestor documente; 

 - s-au întocmit dosarele pentru admiterea în liceu şi şcoli de arte şi  

meserii a elevilor şcolii noastre 

 - s-au completat/verificat/ înregistrat fişele de opţiuni pentru admiterea în liceu şi şcoli profesionale de 

diriginţii claselor a VIII-a împreună cu secreatriatul şcolii. 

 - serviciul secretariat s-a ocupat  de întocmirea tabelelor pentru vizarea  

actelor de studii cu timbru sec; 

 - s-au întocmit situaţiile şcolare cerute de Inspectoratul Şcolar Judeţean; 

 - s-au completat situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar şi la sfârşitul 

semestrelor, pe baza datelor înregistrate în procesul-verbal  al Consiliului profesoral; 

 -s-a  actualizat permanent baza de date a elevilor,registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor; 

 - s-au întocmit fişele de încadrare ale unităţii şcolare, încadrarea cu personal didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic, completarea datelor privind vechimea, salariul, gradele didactice şi statutul de încadrare 

(titular,suplinitor etc.); 

 -s-au întocmit în totalitate statele de plată pentru salarii,pentru îngrijirea 

 copilului până la vârsta de 2 ani, pentru concediile medicale, de maternitate etc.; 
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 - s-au întocmit dosarele pentru burse şi pentru ajutor social şi, de  

asemenea, şi ştatele pentru burse; 

 - s-au utilizat produsele software din dotarea unităţii, întocmîndu-se 

 astfel diverse situatii necesare procesului instructiv-educativ şi activităţilor de secretariat; 

 -serviciul secretariat s-a  preocupat de permanenta perfecţionare şi  

imbunătăţire a pregătirii profesionale în vederea aplicării corecte şi complete a reformei învăţământului. 

 

 

   6.2 Biblioteca scolii: 

      

     Biblioteca şcolară este o colecţie de documente(cărţi,reviste,ziare,materiale audio-vizuale,alte 

suporturi informaţionale cu caracter enciclopedic),adecvate nivelului şi profilului unităţii de învăţământ în 

care funcţionează biblioteca şcolară.  

     Biblioteca este destinată sprijinirii procesului instructiv-educativ,satisfacerii cerinţelor de informare 

documentară,de lectură şi de studiu ale elevilor,cadrelor didactice,celorlalte categorii de personal din 

unitatea de învăţământ. 

    Activitatea instructiv-educativă care se desfăşoară de către colectivul didactic din şcoala noastră stă sub 

semnul prevederilor noii legi a învăţământului şi al imperativelor reformei. 

     Biblioteca şcolară a realizat o serie de obiective şi sarcini operaţionale în cursul anului şcolar 2017-

2018 dintre care amintim: 

- a participat la pregătirea elevilor pentru procesul instructiv-educativ,la formarea unei temeinice culturi 

generale,a unei bune pregătiri profesionale şi de specialitate. 

- a consolidat cunoştinţele şi convingerile cu nevoia de carte bună, de cunoaştere a frumosului, binelui şi a 

adevărului. 

- a învăţat relaţia carte-cititor, gingăşia comportării cu cartea şi rolul acesteia în viaţa familială şi în 

păstrarea ei. 

- a învăţat să aprecieze valoarea cărţii ca pe un bun de preţ,respectând-o,apărând-o,cunoscând-o. 

- a studiat categoriile de cărţi, fiind un propagator al cărţii de valoare. 

- a contribuit la înţelegerea de către elevi a rolului şi importanţei cărţii în lumea contemporană, la 

însuşirea de către elevi a tehnicilor şi metodelor de muncă intelectuală,ajutându-i pentru un studiu 

individual eficient şi iniţiindu-i în cercetare-documentare. 

- a sprijinit personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, asigurând 

publicaţii de referinţă, de informare curentă, de pedagogie şcolară, psihologie, beletristică, lucrări practice 

privitoare la conţinutul diferitelor discipline predate în şcoală şi la metodica predării acestora. 

- a dezvoltat sentimentul responsabilităţii la elevi, deprinzându-i cu buna păstrare a publicaţiilor pe care le 

primesc în sala de lectură sau le împrumută acasă. 

    În activitatea sa biblioteca este sprijinită de un colectiv de cadre didactice şi anume:profesor Vancica 

Alina, PIP. Victoria Voican, PIP. Cârţână Firuţa, PIP. Lungu Ionica, PIP Draniceanu Dorina, prof. 

Razvan Mitu şi prof. Guşatu Carmen  

                                          MUNCA CU CITITORII 

    Biblioteca a popularizat toate activităţile sale prin anunţuri şi afişe. 

    În acest an şcolar 2017-2018 s-au înscris la biblioteca şcolară 25 elevi de clasa I în primele zile ale 

semestrului. 

    Numărul cititorilor este de 611 elevi şi profesori şi alte categorii de personal. 

    În biblioteca şcolii există în prezent un număr de 15300 volume. 

    În colaborare cu învăţătorii,profesorii şi diriginţii am realizat o serie de acţiuni şi activităţi cu cartea: 

1) Vizită la bibliotecă-‘’ Prietena mea,cartea’’ 

2) ‘’ Cartea-mijloc de comunicare în dezvoltarea personalităţii copilului’’. 

3) ‘’ 1918 şi Marea Unire’’- simpozion. 

4) ‘’ 168 de ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu’’ – medalion literar. 

5) ‘’ De ziua mamei’’ – montaj literar artistic. 

6) ‘’ Călătorie în lumea poveştilor lui Ion Creangă’’ – masă rotundă. 

7) ‘’ De ziua ta, copile!’’ – montaj literar muzical. 
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    Am sprijinit permanent elevii care participă la olimpiadele şcolare pe diferite specialităţi şi cei care s-

au pregătit temeinic pentru examenele de evaluare naţională. 

    În timpul anului am recenzat noile apariţii, editoriale, am completat fondul de carte pe măsura 

cerinţelor şi a fondului repartizat. 

‘’Carte frumoasă,cinste cui te–a scris, 

   Încet gândită,gingaş cumpănită 

   Eşti ca o floare,anume înflorită 

   Mâinilor mele,care te–au deschis’’.    (T.Arghezi) 

                                                                                  Bibliotecar,Prof.GIURCĂ DAIANA–LOUISA 

6.3 Contabilitate:   

 

         Activitatea în cadrul serviciului de contabilitate s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, cu respectarea 

prevederilor legale, cronologic, cu responsabilitate în ceea ce priveşte activitatea acesui serviciu. 

 Astfel, atribuţiunile pe care le are şi pe care le-a dus la îndeplinire acest serviciu, sunt următoarele: 

 a angajat şcoala, alături de director, în toate acţiunile patrimoniale; 

 a reprezentat şcoala, alaturi de director, în relaţiile cu agenţii economici, în cadrul încheierii 

contractelor economice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 a exercitat viza de control preventiv în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 a întocmit proiecte de buget, planul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare în 

condiţiile stabilite de lege; 

 a urmărit încadrarea strict în prevederile bugetare a cheltuielilor angajate pe toate coordonatele 

clasificatiilor bugetare; 

 a întocmit actele justificative şi documentele contabile cu respectarea formularelor şi regulilor 

de alcătuire şi completare a acestora; 

 a instruit periodic şi a urmărit personalul care gestionează valorile materiale; 

 a constituit contracte de garanţii pentru gestionari şi a urmărit modul de formare a garanţiilor; 

 a urmărit aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile de 

personal; 

 a întocmit balanţele analitice şi dările de seamă contabile, precum şi contul de execuţie 

bugetară la termenele stabilite de lege; 

 a verificat statele de plată, îndemnizaţiile de conducere;  

 a fundamentat, lunar, necesarul de credite avînd în vedere necesitatile unităţii; 

 a organizat anual inventarierea patrimoniului cu instruirea persoanelor care, conform 

deciziilor, participă la aceasta; 

 a întocmit lunar declaraţiile pentru obligaţiile de plată la bugetul statului şi la bugetele 

speciale;  

 a întocmit lunar formele pentru încasările şi plăţile în numerar; 

 a întocmit zilnic registrul de casă; 

 a întocmit, la zi, registrul de evidenţă a documentelor supuse vizei de control financiar 

preventiv; 

 a ţinut permanent legătura cu băncile , ISJ, Primaria Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Casa de 

Sănătate, AJOFP, Casa de Pensii; 

 a întocmit situaţiile statistice la termenele prevăzute de lege; 

a efectuat plăţile către furnizorii de servicii, materiale, la termen. 

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. 

7.1 Personal întreţinere şi îngrijire: 

 

Activitatea desfăşurată a contribuit la asigurarea unui climat favorabil organizării unui proces 

instructiv educativ de calitate. 

Întreaga activitate desfăşurată de personalul nedidactic  este de foarte bună calitate şi s-a desfăşurat 

conform fişei postului. Au efectuat  cu forţe proprii lucrări de reparaţii şi igienizare şi s-au  implicat direct 
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în asigurarea securităţii şcolii (deşi şcoala beneficiază de sistem video de supraveghere şi sistem de 

alarmă prin efracţie). 

 

8. CONCLUZII 

 

           Prin munca şi virtuţile lor, cadrele didactice şi elevii, deopotrivă, au contribuit la creşterea 

prestigiului şcolii care a fost admisă în rândul şcolilor reprezentative ale judeţului împlinind astfel 

dezideratul de a intra în conştiinţa  comunităţii locale ca o unitate şcolară prestigioasă şi de mare 

perspectivă. 

          Activitatea instructiv educativă din  Şcoala Gimnaziala „MIHAI EMINESCU” s-a desfăşurat 

conform legislaţiei în vigoare atîngând scopurile şi obiectivele propuse prin planul managerial al I.S.J. 

Dolj şi a  urmărit realizarea propriilor obiective stabilite pe termen lung prin Proiectul de dezvoltare 

istituţională, pe termen mediu prin Planul de implementare a Proiectul de dezvoltare instituţională şi pe 

termen scurt prin Programele manageriale elaborate de conducerea şcolii. 

 Echipa managerială apreciază activitatea cadrelor didactice şi a personalului auxiliar în domeniul 

instructiv- educativ şi administrativ. 

         A existat o bună comunicare şi colaborare  cu inspectorii de specialitate ai I.S.J.Dolj, cu autorităţile 

locale, de aceea echipa managerială a Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” ţine să mulţumească tuturor 

pentru sprijinul logistic,  financiar şi moral acordat pe parcursul întregului an şcolar 2017-2018.  

 

      Director,  

   Prof. Silvia CARTU       

 

                                                                                                     Director adj. ,                                   

                                                                                                  Prof. Elena Nicolae                                                                                                                                  


