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Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 

metodice şi a compartimentelor existente în unitatea şcolară, fiecare asumându-şi responsabilitatea  ( 

informatizare, contabilitate,secretariat, bibliotecă, administrativ).  

 

 

Activitatea conducerii şcolii a fost direcţionată de programul managerial aferent semestrului I şi 

a urmărit asigurarea unui caracter ştiinţific al procesului de învăţământ, parcurgerea integrală a materiei, 

pregătirea cadrelor didactice pentru lecţii, notarea ritmicăşi corectă a elevilor, dotarea şcolii, efectuarea 

de asistenţe la lecţii.  

S-a avut în vedere instaurarea unui climat corespunzător în şcoală, o colaborare bună cu toate 

cadrele didactice, asigurarea unui caracter democratic actului de conducere,o bună colaborare cu 

comunitatea locală, liderul grupului de sindicat din şcoală. 

  OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în educaţie; sporirea accesului la o educaţie de 

calitate prin învăţare permanentă; 

 Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

  Elaborarea proiectului planului de scolarizare;  

  Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

  Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe; 

  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

 Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

  Realizarea  evaluării personalului nedidactic; 

 Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 

 Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea  echităţii în educaţie; 

 Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar , prevenirea fenomenului de 

violenţă şcolară; 

 Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, dotare a bazei materiale şi a infrastructurii 

şcolii; 

 Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul 

social, economic şi cultural. 

 

 

 

 



 
 

Activitatea de management din Școala Gimnazială „Elen Doamna‖ Tecuci vizează: 

a. Implicarea tuturor factorilor educațională în luarea deciziilor  

b. Responsabilizarea personalului  

c. Promovarea transparenței în actul decizional 

 

Priorităţi strategice 

 

Pentru anul şcolar 2017-2018, am orientat întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe 

următoarele priorităţi strategice: 

Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice; 

Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către performanţă; 

Permanentizarea utilizării TIC, ca instrument de predare – învăţare- evaluare; 

Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare; 

Atingerea standardelor calitative şi cantitative necesare obţinerii statului de şcoală etwinning și școală 

europeană. 

 

Realizarea documentelor de proiectare managerială 

Documentele de proiectare managerială semestrială au fost realizate în cadrul general stabilit prin 

strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați 

şi au fost întocmite pe baza următoarelor: 

 

1) Documente de evaluare şi diagnoză: 

a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi grupurilor de lucru 

desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2017/2018 pe semestrul I; 

b. Documente de raportare financiar-contabilă; 

c. Procese verbale ale activităţilor de control  

 

2) Documente de proiectare: 

a. Proiectul de dezvoltare instituţională; 

b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2018 

Alţi indicatori realizaţi: 

 

 Elaborarea documentelor specifice funcţiei de conducere:  

 Planul managerial,  

 Planurile operaţionale, 

 Planul unic de îndrumare şi control; 

 Întocmireaşi predareala ISJ  a machetei de încadrare 2017-2018; 

 Elaborarea tematicii pentru CA şi CP; 



 
 

 Numirea membrilor CA aleşi prin vot în CP; 

 Constituirea comisiilor din şcoală; 

 Emirterea de decizii şi note de serviciu (înregistrate în Registrul de decizii şi note de serviciu ); 

 Întocmirea de adrese care să ajute buna desfăşurare a activităţii din şcoală (dosarul cu adrese); 

 Reorganizarea catedrele metodice cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învăţământ; 

 Asigurarea corelării CDŞ cu curriculumul naţional; 

 Întocmirea şi avizarea orarului şcolii respectând nevoile specifice ale elevilor şi profesorilor; 

 Asistența la ore profesori, învățători (grafic şi dosar asistenţe); 

 Încheierea de  contracte de parteneriat (dosar parteneriate); 

 Menținerea legăturii cu ISJ, Poliţie, Primărie, Direcţia de sănătate publică, Centrul judeţean de 

asistenţă psihopedagogică, etc; 

 Participarea la toate şedinţele cu directorii; 

 Reevaluarea contractelor de închiriere existente; 

 Întocmirea planului anual de achiziţii publice în vederea elaborării proiectului de buget 2018; 

 Verificarea încadrării în bugetul aprobat; 

 

Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:  

 

Pentru activitatea didactică:  

 

 

inclusiv la nivelul notării elevilor;  

      Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea corecţiilor necesare în  

activitatea acestora;  

 

 

 

 

Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

 

 

-contabil; 

rificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; 

 

 

       A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor didactice, 

reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional 

 Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal următoarele: 

 

Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ; 



 
 

Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Consiliului Local si reprezentantului 

primarului municipilui Tecuci  şi părinţilor.  

Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie a fost excelentă pentru toţi cei desemnaţi. La toate 

şedinţele Consiliului de Administraţie a participat reprezentantul sindicatului din unitatea de 

învăţământ; 

 

 

Părinţilor. 

 

Curriculum 

 

    Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea şefilor de 

catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de 

precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de 

cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost 

elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară în vederea examenului de evaluare 

naționala şi pentru activităţile extracurriculare. 

    Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul semestrului I şi rezultatele 

obţinute de elevi la clasă rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel 

bun, fără probleme majore. Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a 

planificărilor calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la 

clasă. 

    Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de 

evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul semestrului. În privinţa metodelor şi 

tehnicilor de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu 

metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că 

există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar 

rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. 

    Această constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor privind evaluarea şi 

progresul elevilor. Preocuparea constantă a conducerii pentru planificarea raţională a procesului de 

evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi 

notarea elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe parcursul semestrului I. 

 

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate în 

acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea directă a elevilor şi 

a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună 

măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. Orele din cadrul CDŞ sunt alocate în 

principal astfel:  

susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor personale, pentru performanţă înaltă şi pentru succes la 

examenul de evaluare naționala.  



 
 

comunicare, matematică și științe;  

 

 BAZA   MATERIALA: 
Baza materială a şcolii este în continuă dezvoltare. 

 3 săli de clasă  amenajate special pentru clasele pregatitoare;  

 2 sali  amenajate pentru programul  ,,After school” 

 16 sali de clasa 

 3 laboratoare ( chimie-fizica, biologie, informatica) 

 CDI 

 sala de sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Dotarea cu mijloace de invatamant 

 fond de carte: 13155  volume 

 55 de calculatoare , distribuite pe fiecare clasa si in laboratorul de informatica 

 3 laptopuri 

 21  videoproiectoare 

 5 ecrane  proiecţie 

 hărţi de specialitate: 35 buc. 

 planșe de specialitate: 150 buc. 

 software: sistem AEL  



 
 

 materiale şi echipamente sportive;   

 substanțe , ustensile si aparatura  pentru laboratorul chimie –fizica si biologie 

FINANCIAR 

 

 

 

Situatia veniturilor si cheltuielilor - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate  
integral sau partial din venituri proprii la data de 31.12.2017 

Denumire indicator Indicator 
Prevederi 

anuale 
Prevederi 
cumulate 

Venituri / 
Cheltuieli 

Diferenta 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17) 00.01 25.700,00 52.700,00 66.714,00 14.014,00 

I.  VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 25.700,00 52.700,00 66.714,00 14.014,00 

C.   VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 25.700,00 52.700,00 66.714,00 14.014,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 
33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 

00.14 25.700,00 52.700,00 66.714,00 14.014,00 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.
17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)  

33.10 25.700,00 52.700,00 66.714,00 14.014,00 

Taxe si alte venituri in invatamnt 33.10.05 25.700,00 52.700,00 66.714,00 14.014,00 

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 96.10 25.700,00 52.700,00 66.714,00 -14.014,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Evoluția cheltuielilor bugetului local în anul 2017 

Nr.crt. Denumire indicator 
Prevederi 

initiale 
Prevederi 
definitive 

% col.3/ 
col.2 

Plati 
2017 

% 
col.5/ 
col.2 

% col.5/ 
col.3 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 CHELTUIELI CURENTE 2043600 2650700 129,71 2647462 129,55 99,88 

  TITLUL I Cheltuieli de Personal 1816000 2375200 130,79 2375035 130,78 99,99 

  TITLUL II Bunuri si Servicii 216000 256000 118,52 252927 117,1 98,8 

  TITLUL III Dobanzi 0 0 0 0 0 0 

  TITLUL IV Subventii 0 0 0 0 0 0 

  TITLUL V Fonduri de Rezerva 0 0 0 0 0 0 

  
TITLUL VI Transferuri intre Unitati ale Administratiei 
Publice 

0 0 0 0 0 0 

  TITLUL VII Alte Transferuri 0 0 0 0 0 0 

  
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 

0 0 0 0 0 0 

  TITLUL IX Asistenta Sociala 11600 19500 168,1 19500 168,1 100 

  
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

0 0 0 0 0 0 

  TITLUL XI Alte Cheltuieli 0 0 0 0 0 0 

2 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 

  TITLUL XII Active Nefinanciare 0 0 0 0 0 0 

  TITLUL XIII Active Financiare 0 0 0 0 0 0 

3 OPERATIUNI FINANCIARE 0 0 0 0 0 0 

  TITLUL XV Imprumuturi 0 0 0 0 0 0 

  TITLUL XVI Rambursari Credite 0 0 0 0 0 0 

4 
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII TRECUTI SI 
RECUPERATE  IN ANUL CURENT 

0 0 0 0 0 0 

  TOTAL CHELTUIELI 2043600 2650700 129,71 2647462 129,55 99,88 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

  



 
 

 

POPULAŢIA  ŞCOLARĂ 

 

  

 

 

 

STRUCTURA SCOLARA,  ANUL SCOLAR 2017-2018 

 

 

Primar 
416

Gimnaziu 
127

Elevi inscrisi 2017-2018

Primar 
446

Gimnaziu
139

Elevi inscrisi 2016-2017



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  CONCURSURI  ŞCOLARE 

PREMII OBŢINUTE 

-COMPER   COMUNICARE –ETAPA I-    PREMIUL  I -  73   elevi  de la ciclul  primar 
                                                                      PREMIUL  II -  48   elevi  de la ciclul  primar 

   PREMIUL  III -  22   elevi  de la ciclul  primar 

   MENŢIUNE   - 14 elevi  de la ciclul primar 

    

 

-COMPER   MATEMATICĂ –ETAPA I-    PREMIUL  I -    63  elevi  de la ciclul  primar 
                                                                      PREMIUL  II -    51 elevi  de la ciclul  primar 

         PREMIUL  III -   21  elevi  de la ciclul  primar 

         MENŢIUNE   -  14  elevi  de la ciclul primar 

  
 

- GAZETA  MATEMATICA   JUNIOR -   1 elev  a obţinut  premiul de excelenta - IB 
                                                       PREMIUL  I -    15  elevi  de la ciclul  primar 
                                                                    PREMIUL  II -    10 elevi  de la ciclul  primar 

      PREMIUL  III -   3  elevi  de la ciclul  primar 

      MENŢIUNE   -  1 elev  de la ciclul primar 



 
 

- CONCURS MATEMATICĂ ,, CRISTIAN  CALUDE,,-     MENŢIUNE   -  1 elev  de la  IV B 

 - CONCURSUL  ,,MICII OLIMPICI,,  -  PREMIUL I – 13 elevi de la ciclul primar  

                                                                        PREMIUL II -10 elevi de la ciclul primar   

                                                                        PREMIUL  III- 4 elevi de la ciclul primar 

                               MENTIUNE – 1 elev de la ciclul primar 

 

-CONCURSUL ,, AMINTIRI  DIN COPILARIE,,  -  PREMIUL I – 9 elevi de la ciclul primar 

                  PREMIUL II –2 elevi de la ciclul primar 

                  PREMIUL III- 4elevi de la ciclul primar 

                  MENTIUNE – 6 elevi de la ciclul primar 

 

- CONCURS   DE  SAH - PREMIUL I – 1 elev de la IV A 

                                            PREMIUL II- 1 elev de la IV A 

 

 

-CONCURS  DISCOVERY- PERFORMER - 150 punct - 9elevi de la  clasa  IB 

                 PREMIUL I – 2 elevi de la  clasa  IB 

                 PREMIUL II- 5 elevi de la  clasa  IB 

                 PREMIUL III- 2 elevi de la  clasa  IB 

 

- CONCURS DE DESEN ,,PALETA TOAMNEI,,- PREMIUL I – 8 elevi de la ciclul primar 

    - MENTIUNE- 1 elev de la ciclul primar 

 

-PARTICIPAREA  LA  SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ( ELEVI)-  Borza Daria Ana și 

Sava Giulia  , cls  a VII-a- Sesiunea de Comunicări Științifice ,,Universul cunoașterii” și a expoziției de 

Material Didactic ,,Imaginație, talent, creativitate ” organizate de Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”- 

prof. coordonator TIVDĂ  MARILENA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVITATEA DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE DE LA  

ŞCOALA „ELENA DOAMNA‖ 

an școlar 2017-2018 

 

I. Dezvoltare profesională prin ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ 

În cadrul comisiilor metodice, comisia diriginților, activitățile educative s-au 

desfăşurat activităţi de formare continuă a cadrelor didactice , atât cu privire la informarea 

cât şi la dezvoltarea unor abilităţi. Toate activităţile planificate au fost desfăşurate conform 

calendarului din planificări /proiecte derulate în comisii.  

 

II. Dezvoltare profesională prin ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CENTRE 

UNIVERSITARE  

 înv. Pădure-Arghire Lucian- masterat anul I 

LEFTER ADRIANA - Lefter Adriana a susținut lucrarea de grad I - Modalități de 

îmbogățire și  nuanțare a vocabularului prin intermediul textelor dramatizate. 
- Cursuri Master Anul II Management educational- Universitatea Bucuresti - Filiala Focsani 

 înscriere grade didactice 

 
III. Dezvoltare profesională prin CURSURI DE FORMARE  

Cursuri de formare :  

a) PARTICIPANȚI: 

-    Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar, noiembrie-dec.2017, 

formator Dragu Ioana, 60 ore – 15 credite transferabile 

- Arghire Oana , Bîra Ilinca, Mititelu Valerica, Lefter Adriana, Gîță Ionica 

- 25.09- 22.11.2017- Opening Schools to STEM Careers MOOC- Program de formare online European 

Schoolnet Academy  - Bratu Gabriela- certificat de absolvire 

- August 2017- “Mentoring in Schools‖-  INDUCAS Community for mentors- Program de formare 

online - Bratu Gabriela 

- 17.07.2017 - 04.09.2017- Program de formare online, ―De-a arhitectura mini” 

 iniţiat de Asociaţia De-a arhitectura- Bratu Gabriela, Bîra Ilinca- certificat de participare- 20 de ore  

- Participarea elevilor în proiectele eTwining, (25 de ore de formare și activități practice) organizat în 

perioada 1.XI.-10.XI.2017, în cadrul Acțiunii eTwining, parte a Programului European Erasmus +, în 

colaborare cu Programul iTeach de dezvoltare profesională continuă-cod yzfeHoxvpX, certificat - Bîra 

Ilinca 

- Lefter Adriana : 

-The Scientix Ambassadors Training Course 2.10 - 4.10.2017 - 55 ore European Schoolnet 

-eTwinning European Ambassadors Course - august 2017  - ianuarie 2018 - 65 ore 

-Our Fragile planet - 2.10- 8..11 2017 - 12 ore - European Schoolnet 

-Opening School to STEM Careers - 25/09 -22.11.2017 - 21 ore European Schoolnet 

-Collaborative Teaching and Learning - 25.09 - 8.11.2017 -20 ore European Schoolnet 

 



 
 

- Workshop- Tabăra de creație și artă didactică, avizat de CCD Galați, organizat de Asociația Artă și 

Cooperare și Scoala Gimnazială Dimitrie Sturdza - Tecuci, 40 ore de formare- 28-31 octombrie 2017 - 

Arghire Oana, Mititelu Valerica, Gâţă Ionica, Lefter Adriana, Bîra Ilinca 

 

total 228 ore + 300 ore ( 75 credite) + 200 ore= 728 ore de formare cursuri ( 75 + 107= 175 

credite) 

Arghire Oana 60 ore( 15 credite) + 40 ore 

Bîra Ilinca 60 ore( 15 credite) + 40 ore+ 45 ore 

Bratu Gabriela 45 ore 

Mititelu Valerica 60 ore( 15 credite) + 40 ore 

Lefter Adriana 60 ore( 15 credite) + 40 ore + 173 ore + grad I 

Gîță Ionica 60 ore( 15 credite) + 40 ore 

 

IV. Dezvoltare profesională prin participare la SIMPOZIOANE , laboratoare 

eTwinning. 

- Arghire Oana- simpozioane naționale : Rapsodii de toamnă și Proiectare didactică și management 

european în spațiul românesc 

- CONFERINȚA SUPERTEACH IAȘI, Inspirație pentru educație, eveniment organizat de inițiatorii 
proiectului SuperTeach, desfășurat în intervalul orar 10:00-18:00, 27 ianuarie 2018- Gîță Ionica, 

Lefter Adriana, Bâra Ilinca, bibl. Munteanu Iuliana, prof. Bădăluţă Anişoara, Arghire Oana, Diaconu Gina 

- Bîra Ilinca   Simpozion ,,Magia Craciunului"-"Practica educationala in contextul Craciunului", 
Ediția a II-a, CAEJ, 2017-2018, Sibiu 

  SIMPOZION ”Natura în culori şi versuri”,ASOCIAȚIA UMANITARĂ  ”INIȚIATIVA DA” REŞIŢA , 
JUDETUL  CARAŞ-SEVERIN                                        
  CONFERINȚA LA NIVEL INTERJUDEȚEAN cu tema „TEHNICĂ, INOVAŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN 

CONTEXTUL PROTECŢIEI MEDIULUI",Ediţia a V-a, avizată de C.C.D. Dolj şi înscrisă în CALENDARUL 
ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN/ 
INTERJUDEŢEAN/ NAŢIONAL/ INTERNAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 în judeţul Dolj. 
  SIMPOZION INTERNAȚIONAL ,, Creație și inovație în demersul didactic”, Neamț,ianuarie 2018 

  SIMPOZION  TRANSFRONTALIER ”ȘCOALA ȘI FAMILIA- VECTORI AI INTEGRĂRII COPILULUI!” 
Centrul Judeţean de Resurse  și Asistență Educaţională Arad ,ÎNSCRIS ÎN CALENDARUL 
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, DESFĂŞURATE ÎN JUDEȚUL ARAD ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018, CU 
NR. 2897/ 28. 10. 2016 ESTE INCLUSĂ ÎN PROIECTUL EDUCAȚIONAL TRANSFRONTALIER ” EU ȘI 
TU –  ÎMPREUNĂ LA ȘCOALĂ !” FIIND PROPUSĂ PENTRU C.A.E.R 2018  
  Simpozion cu sesiune de comunicări ştiinţifice adresat cadrelor didactice din cadrul Proiectului 

Educativ „Copacul Prieteniei” Ediţia a VII-a ,secţiunea  ,,Dezvoltarea simţului estetic la preşcolari şi 
şcolarii mici”- Vrancea    

 

Responsabil formare 

             Prof. înv. primar 

            Valerica Mititelu  

 

 



 
 

 

Raport al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare  

Semestrul I- anul şcolar 2017-2018 

Consilier educativ: prof. Gabriela BRATU 

În semestrul I, al anului școlar 2017- 2018, Școala Gimnazială Elena Doamna, din Tecuci, și-a 

propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii  o serie cât 

mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient 

toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul 

şcolar, Biblioteca, factori economici etc.). 

Pe parcursul semestrului am urmărit să atingem următoarele obiective: 

a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare 

în proiectarea activităţii educative. 

c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 

e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şextraşcolare prin prevenirea şi 

reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar,absenteism şi analfabetism 

f. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de 

impact. 

Am realizat cu succes ACTIVITATEA DE PROIECTARE  ŞI  PLANIFICARE care s-a concretizat 

în: 

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

1.Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind implementarea 

strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 2017- 2018; 

2.Programul activităţilor extrascolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând termene 

şi responsabilităţi ; 

La finele semestrului I putem spune cu mândrie că activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost 

complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând 

un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale.  

Activitatile derulate în semestrul I   au fost bogate și au vizat educația civică, educatia ecologică, 

educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația interculturală, istorie, științe, matematică, cultura 

generală. Activitatile derulate în semestrul I și II  au fost bogate și au vizat educația civică, educatia 

ecologică, educatie pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația interculturală, istorie, științe, 

matematică, cultura generală. 

 

 

 



 
 

PROIECTE INTERNATIONALE IMPLEMENTATE: 

 

 
                                                        PROIECTULUI ENERGY FOR LIFE, 

NUMBER   2016-1-ES01-KA219-024968_3, 

ERASMUS +, anul II 

Decembrie 2017 

 

 

În perioada 4-10 decembrie 2017 elevii Școlii Gimnaziale ,,Elena Doamna" au fost implicați în 

activitatea ,,Săptămâna Educației în Lumea Computerelor" activitate derulată și de partenerii de 

proiect Erasmus, evenimentele fiind înscrise pe harta lumii pe site-ul Hour of Code. Din școală au 

participat 308 elevi care au primit diplome pentru finalizarea jocurilor de programare, fiind premiați în data 

de 11 decembrie.  

În perioada 1-10 decembrie elevii au confecționat felicitări pentru partenerii de proiect pe care 

le-au scris în limbile proiectului și care au fost trimise prin poștă . S-a realizat un colaj video cu tradiții de 

Crăciun din România, selecția fiind realizată din serbările elevilor din școală, încărcat pe site-ul proiectului, 

pentru a face cunoscute tradițiile și obiceiurile noastre partenerilor europeni.  

 
Noiembrie 2017 

 

În perioada 20-23 noiembrie a avut loc a treia întâlnire transnațională, la Ecole Primaire Publique 

din localitatea Frontenac - Franța. 

Delegațiile din cele șase țări Spania, Italia, Croația, Grecia, Polonia și România, reprezentată de 

prof. Lefter Adriana coordonator proiect și prof. Arghire Oana, au fost primite cu multă căldură și bucurie 

de întreg colectivul de cadre, de copii, părinți și autoritățile locale.  

În cadrul proiectului, în perioada decembrie - februarie, elevii vor investiga folosind metodologia 

STEM dezastrele produse de cele patru elemente apoi, din martie până în mai, beneficiile acestora. 

Produsul final va fi un ghid de proiecte STEM în limba engleză și limbile proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Octombrie 2017 
În perioada 12 septembrie - 6 octombrie elevii Școlii Gimnaziale ,,Elena Doamna" Tecuci au fost 

implicați în ample activități desfășurate pe baza cărții ,,Povestea pescărușei și a motanului care a învățat-o 

să zboare" în funcție de nivelul de vârstă și aspectele importante din text în mod transdisciplinar.  

Elevii de clasa Pregătitoare coordonați de prof. Lefter Adriana, Arghire Oana și Diaconu Gina au 

vizionat filmul și au fost ajutați să înțeleagă conținutul prin explicații și activități complementare, au 

identificat personajele principale, au realizat desene și colaje pentru momentele semnificative din text și au 

participat la jocuri de rol folosind marionete pentru pescărușa, Zorbas, băiat și șoarecele. 

Elevii clasei I coordonați de prof Mititelu Valerica, Bîra Ilinca și Cărăuș Tanța au descoperit textul 

vizionând filmul sau lecturându-l în clasă ajutați de către cadrele didactice sau de membrii familiei. Pe baza 

celor descoperite în text elevii au dovedit înțelegerea textului printr-o varietate de exerciții: aranjarea 

cronologică a evenimentelor, realizarea corespondenței imagine - text, au completat rebusuri, au colorat 

după cod, au completat labirinturi, au rezolvat fișe cu conținut matematic dar au completat toate aceste 

informații cu activității practice unde au realizat personajele din TANGRAM, au realizat colaje pentru 

personajele principale și desene cu conținut ecologic - aspectul cel mai important din text, au învățat 

cântecul ,,Motanul Zorbas". În complementaritate cu activitățile prezentate anterior elevii au realizat 

sandwich-uri în forma personajelor principale, pentru a promova o alimentație sănătoasă. 

Elevii clasei a II- a coordonați de prof Cocolici Anișoara, Bratu Gabriela și Popoiu Emilia au 

lecturat textul în clasă, au investigat textul folosind CLIL și metode cât mai variate de gândire critică și 

creative cum ar fi: cadrane, jurnalul cu dublă intrare, diagrama Venn, organizatori grafici, fișa autorului, 

explozia stelară, labirinturi, fișe matematice,hexagonul, copacul ideilor și au realizat benzi desenate după 

fiecare capitol din text, au identificat cuvintele cheie, valorile umane care se desprind din text, au 

caracterizat personajele, au identificat momentele poveștii si mesajul lecturii. Textul a reprezentat suport de 

lucru și în cadrul orelor de științe unde elevii au identificat informații despre viețuitoarele care apr în text și 

mediul de viață, au identificat aspectele ecologice și factorii care determină poluarea mediului.  

Profesorii Marcu Chirilă Tincuța, Crăciun Gabriela și Bădăluță Anișoara, Tilă Maria și Gîță Ionica 

au coordonat elevii claselor a III- ași a IV- a în investigarea textului folosind metode de gândire critică și 

de stimulare a creativității și exprimării corecte folosind cadrane, schelet de recenzie, cheia succesului, 

harta textului. Au lucrat individual sau pe grupe, au identificat un alt final, au realizat exerciții de scriere 

creativă pe baza unor aspecte din text,au compus și rezolvat probleme matematice pornind de la 

personajele și momentele textului, au identificat viețuitoarele și mediile de viață, au marcat pe hartă traseul 

zborului pescărușilor, diagrama Venn cu asemănări/deosebiri între Afortunada și Zorbas, au identificat 

curiozități despre personaje, au creat reguli de protecție a mediului conta poluării.  

Toate produsele finale realizate de elevii din clasele P - IV au fost incluse într-un bigbook format 

A3, care a fost prezentat în cadrul Mobilității cu activități de predare - învățare desfășurată în perioada 9-13 

octombrie la III Circollo Didattico ,,Luigi Pirandello" Bagheria, Italia.  

În urma aplicării procedurilor de selecţie din şcoala noastră, participanţii la întâlnire au fost 

elevii:Vizitiu Ana Maria, Dumitru Adriana şi Lefter Iustin, alături de două cadre didactice, Lefter Adriana 

şi Gîţă Ionica. 

Inedit la această mobilitate a fost faptul că elevii au fost găzduiţi de familiile din Bagheria, unde au 

luat contact direct cu stilul de viaţă, cultură şi tradiţii. 

Activităţile în săptămâna 9-13 octombrie s-au derulat conform programului şi au cuprins: 

• Atelier de confecţionare a obiectelor din materiale reciclabile; 

• Atelier ,,Hour of code"; 

• Atelier de pictură ,,Copacul Erasmus"; 

• Atelier utilizare T.I.C.- creare film în Animoto; 

• ,,Cooking Workshops" - dulciuri specifice zonei; 

• Plantarea unui măslin ca simbol al prieteniei şi cooperării Erasmus folosind pământ din cele 7 ţări; 



 
 

• Vizită la Marsala - zona de exploatare a sării din mare şi insula Mothia; 

• Participarea la un concert intitulat ,,Scrisori pe note" la Palazzo Butera; 

• Împlinirea celor 30 ani de Erasmus a fost un nou motiv de sărbătoare 

 
Septembrie 2017 

Cel de-al doilea an în care proiectul Erasmus ,,Energy for life" se desfășoară în Școala Gimnazială 

,,Elena Doamna" Tecuci, jud. Galați a început prin prezentarea în cadrul ședințelor cu părinții și în cadrul 

Consiliului Profesoral din școală a rezultatelor obținute în anul școlar 2016-2017 și a planului de activități 

pentru anul 2017- 2018. 

Prima activitate a avut loc în data de 26 septembrie 2017 cu ocazia sărbătoririi Zilei Europene a 

limbilor, când elevii și cadrele didactice au desfășurat o serie de activități corespunzătoare vârstei elevilor 

pentru a conștintiza diversitatea limbilor în țările europene, importanța cunoașterii a câtor mai multi limbi 

străine, meserii în care oamenii se folosesc de limbi străine și activități de învățare de cuvinte și expresii 

după cum urmează: 

Clasele Pregătitoare coordonate de prof Lefter Adriana, Arghire Oana, și Diaconu Gina au învățat 

cu copiii formule de salut în limbile europene și cantece Frere Jacques, Are you sleeping? și jocul Bingo 

folosind cuvintele simbol ale proiectului. 

Elevii claselor I coordonați de prof Mititelu Valerica si Bîra Ilinca au desfășurat cu elevii o 

varietate de activități printre care învățarea cuvintelor cheie: pământ, apă, aer, foc și simbolurile 

proiectului: broască țestoasă, delfin, fluture, dragon în limbile proiectului și învățarea cântecelor ,,Se sei 

felice e lo sai batti le mani" și cântecul ,,Farfallina bella e bianca" și respectiv au confecționat stegulețe 

pentru țările implicate în proiect, au învățat cântecul ,,Hello, how are you?" și un poster cu tema ,,European 

day of Languages" ca activitate de grup.  

Prof Cocolici Anișoara, Popoiu Emilia și Bratu Gabriela au coordonat elevii claselor a II- a în 

descoperirea rolului și importanței folosirii limbilor străine, au desfășurat jocuri pentru a asimila mai ușor 

cuvintele și expresiile, dar au și învățat proverbe în limba franceză și cântecul Frere Jackques și au 

descoperit frumusețile Franței prezentând obiective turistice, tradiții și obiceiuri, simboluri, scriitori. 

Elevii claselor a III- a coordonați de prof Marcu Chirilă Tincuța, Crăciun Gabriela și Bădăluță 

Anișoara au dovedit multă implicare și creativitate în activitățile derulate cu ocazie realizând postere pentru 

Ziua Europeană a Limbilor sau pentru țările Europei, au prezentat mini-spectacole cu recitare de poezii și 

interpretare de cântece în limba engleză, au învățat saluturile, cuvinte și expresii, au confecționat papioane 

în culorile steagurilor țărilor partenere și stegulețe. 

Elevii claselor a IV-a coordonați de prof Gîță Ionica și Tilă Maria și-au ales câte o țară parteneră 

din proiect și au desfășurat activități în această zi. Ei au identificat țările pe harta Europei , capitalele, 

principalele orașe, atracțiile turistice, simbolurile țărilor, scriitori și au realizat postere folosind informațiile 

și imaginile alese de elevi dar au și interpretat cântecul spaniol ,,Veo Veo" și cântecul grecesc ,,Maria me ta 

kitrina" 

Activitatea comună s-a desfășurat în curtea școlii în data de 26 septembrie, ora 11 unde 420de elevi 

din ciclul primar au participat la un flashmob - dance realizat alături de partenerii de proiect prin 

videoconferință pe cântecul ,,Wavin flag", executând aceleași mișcări pe același cântec. Activitatea a fost 

impresionantă prin amploare, dar și emoționantă fiind alături de partenerii noștri în mod virtual. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte E-twinning:  

2017- 2018 

 When I sing, I think...- clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu 

 Bringing European Cultures Together- clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu 

 So that we're not afraid - clasa  I A, prof. Valerica Mititelu 

 STEM for Energy Superheroes - clasa pregătitoare A, prof. Adriana Lefter 

2 Premii Nationale eTwinning 2017  

Proiectul eTwinning Misteries of Ancient Egypt - Premiul II – prof. Adriana Lefter 

Proiectul- Premiul II- prof. Valerica Mititelu 

 

 

 

 

1 Ambasador eTwinning- prof. Adriana Lefter 

 

 

 

 

 

 MISTERIES OF ANCIENT EGYPT- Certificat calitate Lefter Adriana 

 

 WHAT I AM PROUD OF- Certificat calitate Lefter Adriana 

 

 

 Scoala Gimnazială Elena Doamna s-a înscris în competiția international  pentru obținerea 

 titlului de Şcoală eTwinning 

 

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE-„LUMEA MEA DEPINDE DE NOI!‖/ ―My World Depends on 

Us‖. –20-26 noiembrie 2017 

Denumirea unității de învățământ * Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" Tecuci 

Tipul activităților desfășurate: Work- shop, Linia valorilor, realizare de postere 

Obiectivele activităților: 

https://live.etwinning.net/projects/project/159679
https://live.etwinning.net/projects/project/154016
https://live.etwinning.net/projects/project/150968
https://live.etwinning.net/projects/project/156574
http://www.edschool.ro/documente/certificat_calitate_what_proud_of_lefter_2016_2017.jpg
http://www.edschool.ro/documente/certificat_calitate_mysteries_ancient_lefter_2016_2017.jpg


 
 

 Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi; 

 Formarea unei atitudini responsabile pentru propriile acțiuni;  

 Promovarea unor comportamente civice în rândul elevilor; 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, de cooperare și lucru în echipă;  

 Cunoașterea semnificației notiunii de solidaritate;  

 Formarea atitudinii de a fi solidari;  

 Stimularea colaborarii in realizarea unor activitati;  

 Ajutorarea semenilor aflati in situatii speciale;  

 Prevenirea discriminarii de orice fel; 

 

Număr de beneficiary: 

172 elevi si 7 cadre didactice:  

Pregatitoare C, prof. Gina Diaconu, I A, prof. Valerica Mititelu  IB, prof. Ilinca Bira,II B, prof. Emilia 

Popoiu,  IIC, prof. Gabriela Bratu, IV B, prof. Ionica Gita,VIII A, prof. Tamara Serghie 

Coordonator/Responsabil Gabriela Bratu 

Parteneri parintiii, Serviciul Public Local de Asistenta Sociala 

Rezultatele obținute 

Postere, prezentari power-point, album foto, expoziţii la nivelul scolii cu produsele activităţii 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL INTERNAȚIONAL- FOR SMART MOBILITY- Mobilitate inteligentă în școala noastră 

 pentru orașul nostrum 

18 September 2017 - 22 September 2017 

For Smart Mobility- Smart mobility in our school for our city  

 

http://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO&action_uid=6MAw1HA4 

Obiectivele propuse au fost realizate: 

 Promovarea beneficiilor mobilității inteligente în școală și în comunitatea locală 

 Combinarea diferitelor discipline:  arte vizuale și abilități practice, limbi străine, muzica, 

divertisment, mobilitate ... schimbul de mesaje care ajută la procesul de luare a deciziilor 

individuale și colective în ceea ce privește deplasarea și să reafirme comportamente favorabile 

pentru îngrijirea mediului 

http://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO&action_uid=6MAw1HA4


 
 

 Încurajarea elevilor și părinților lor să trăiască o viață sănătoasă și de a oferi un bun exemplu pentru 

restul comunității 

 Diseminarea activităților realizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității 

Rezultatele proiectului: 

Cantitative: 

 500 elevi, 150 de părinți , bunici si 20 cadre didactice participante la Parada mijloacelor de 

transport partajate 

 expoziție cu  posterele realizate de elevii scolii, cu tematica:  For Smart Mobility- Smart mobility in 

our school for our city 

 Postarea de fotografii, filmări din timpul activităților pe site-ul școlii si pe facebook 

 Peste 50% din elevii școlii și familiile acestora vor utiliza săptămânal mijloace de transport 

partajate 

Calitative: 

 Educarea copiilor în spiritul de petrecere a timpului liber prin utilizarea mijloacelor de transport 

partajate;  

 Reducerea traficului în jurul școlii;  

 Convingerea mebrilor comunității locale de viabilitatea planurilor de mobilitate durabilă 

http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO&action_uid=6MAw1HA4 

 http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO 

https://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d139906054k7375898o1l1/smart-

mobilitysged2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO&action_uid=6MAw1HA4
http://www.mobilityweek.eu/registered-actions/?country=RO
https://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d139906054k7375898o1l1/smart-mobilitysged2017
https://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d139906054k7375898o1l1/smart-mobilitysged2017


 
 

PROIECTULUI „HOUR OF CODE IN OUR SCHOOL‖ 

 4 – 10 DECEMBRIE 2017 

Denumirea unității de învățământ * Scoala Gimnaziala "Elena Doamna" Tecuci 

Tipul activității: Parcurgerea individuala a cursului — elevii parcurg singuri tutorialele interactive 

acasa sau la scoala 

(necesita un minim de pregatire din partea profesorului). 

● Parcurgerea ghidata de profesor — elevii iau parte la activitatea Hour of Code in cadrul scolii, cu 

ajutorul unui profesor coordonator 

Obiectivele activității 

 Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi; 

 Formarea unei atitudini responsabile pentru propriile acțiuni;  

 Promovarea unor comportamente civice în rândul elevilor; 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, de cooperare și lucru în echipă;  

 Cunoașterea semnificației notiunii de solidaritate;  

 Formarea atitudinii de a fi solidari;  

 Stimularea colaborarii in realizarea unor activitati;  

 Ajutorarea semenilor aflati in situatii speciale;  

 Prevenirea discriminarii de orice fel; 

Număr de beneficiary: 305 elevi si  12 cadre didactice:  

CLASELE: I A, prof. Valerica Mititelu  IB, prof. Ilinca Bira, I C, înv. Gina Cazan, II A, prof. Anișoara 

Cocolici, II B, prof. Emilia Popoiu,  IIC, prof. Gabriela Bratu, III A, prof. Marcu Tincuța, III B, prof. 

Anișoara Bădăluță, III C, prof. Gabriela Crăciun,  IV A, prof. Maria Tilă, IV B, prof. Ionica Gita, IV C, 

înv. Aglaia Vrînceanu, VII A,  

Coordonator/Responsabil Gabriela Bratu 

Parteneri parintiii, informaticianul școlii Tiron Dragoș 

Rezultatele obținute 

Postere, prezentari power-point, album foto, expoziţii la nivelul scolii cu produsele activităţii 

 308 diplome obtinute de elevi si cadrele didactice: 

Diplome elevi:  

25-  I A, prof. Valerica Mititelu,  

39-  IB, prof. Ilinca Bira,  

1- I C, înv. Gina Cazan, 

18-  II A, prof. Anișoara Cocolici, 

6-  II B, prof. Emilia Popoiu, 

43-   IIC, prof. Gabriela Bratu,  

29- III A, prof. Marcu Tincuța,  

17- III B, prof. Anișoara Bădăluță,  

52- III C, prof. Gabriela Crăciun,   

22- IV A , prof. Maria Tilă, 

31- IV B, prof. Ionica Gita,  

27- IV C, înv. Aglaia Vrînceanu, 

2   -  VII A 

  Diplome cadre didactice:  

-  IB, prof. Ilinca Bira,  

-   IIC, prof. Gabriela Bratu,  

- III C, prof. Gabriela Crăciun,   

- IV B, prof. Ionica Gita, 

 



 
 

  

CAMPANIE DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE 

COMUNITARĂ-SNAC 

 

Săptămâna fructelor şi a legumelor donate-octombrie 2017 - copiii şi părinţii au donat fructele şi 

legumele colectate persoanelor care mănâncă la Cantina social,  Tecuci.-octombrie 

 

Tombola jucăriilor-noiembrie 2017 

-Donarea unora dintre jucăriile personale şi participarea la tombola  organizată. 

-Colectarea taxei de participare la tombolă şi donarea banilor către 

Asociația Dincolo de Tăcere 

Să dăruim bucurie şi lumină pentru un Crăciun Fericit!‖-dec.2017 
-elevii au confecționat în perioada 1 decembrie-14 decembrie  ornamente de iarnă și felicitări, iar 

în perioada 15 decembrie- 

21 decembrie, aceștia au mers în vizită la diferite 

instituții/locații din comunitatea locală, au cântat colinde 

și au oferit ornamentele și felicitările confecționate.  

Activitatea a avut un mare succes atât în  

rândul elevilor din Şc. Gimnazială ,,Elena Doamna” 

Tecuci, cât și la nivelul comunității locale  

dezvoltând astfel ramura voluntariatului  

prin acest gen de activităţi.  

 

„DE LA SUFLET LA SUFLET ‖ –ianuarie 2018 
-elevii au colectat alimente  

neperisabile care au fost donate Căminului pentru Persoane vârstnice Tutova, jud Vaslui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL NAȚIONAL PRO LECTURA - EDITIA a VII-a 

Coordonatori: prof. Ilinca Bîra şi Adriana Lefter 

Activitățile derulate: 

 NICIO ZI FĂRĂ CARTE! 

-lecturarea unor texte în  

cadrul orei de lectură sau  

în orele de pregătire, noiembrie  



 
 

2017 

            -realizarea unor fișe de 

lectură, noiembrie 2017 

 

  IMI PLACE SĂ CITESC!-concurs, decembrie 2017.  Elevii au citit povești, la alegere, și le-au 

prezentat în clasă primind în schimbul unei povești citite și povestite o brățară colorată. La sfârșitul lunii 

cei care au obținut cele mai multe brățări au fost premiați. 

 POVESTEA MEA DE  CRĂCIUN, decembrie 2017 

-realizarea unor creații literare și creații plastice pentru revista clasei, revista școlii sau pentru diverse 

concursuri 

-dramatizarea unor texte, program artistic dedicat sărbătorilor de iarnă 

 

 

 

 

 

 

  

 POEZIE, SUNET ȘI CULOARE, 15 ianuarie 2018 

        -vizionarea unor ppt-uri despre viața și opera lui Eminescu, memorarea/recitarea unor poezii scrise de 

Mihai Eminescu, interpretarea unor cântece pe versurile marelui poet, realizarea unor desene, colaje 

reprezentând poeziile  poetului și o expoziție finală cu lucrările cele mai reușite pe tema dată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul „Romania ofera zambete COLGATE‖ 

În perioada 27 noiembrie- 8 decembrie 2017 au fost susținute lecțiile de igienă orală la unitatea de 

învățământ  Școala Gimnazială „Elena Doamna”, din orașul Tecuci, județul Galați la clasele: 

 Pregătitoare A- prof. Adriana Lefter, Pregătitoare B- profesor Oana Arghire, pregătitoare C- 

prof. Gina Diaconu, clsa I A, prof. Mititelu Valerica, clasa I B, prof. Ilinca Bîra, clasa  I C, înv. 

Gina Cazan, clasa a II-a A, prof. Cocolici Anișoara, clasa a II-a B, prof. Emilia Popoiu, clasa a II-a 

C, prof. Gabriela Bratu, clasa aIII-a A, prof. Marcu Tincuța, clasa a III-a B, prof. Anișoara 

Bădăluță, clasa a III-a C, prof. Gabriela Crăciun, clasa a IV-a A, prof, Maria Tilă, clasa a IV- a B, 

prof. Ionica Gîță, clasa a IV- a C, prof. Lucian Pădure,  

 număr total de copii- 416 , cu vârste cuprinse între 6 ani și 10 ani,  



 
 

de către voluntar Crucea Roșie Gabriela Bratu în cadrul activității de educație pentru sănătate în domeniul 

igienei orale, utilizând platforma educațională a Programului Școlar Zâmbete Colgate, furnizată de Colgate 

– Palmolive România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campanie umanitara "De la inima la inima daruieste bucurie copiilor" Crăciun – 5-12 

DECEMBRIE 2017 TecuciCentrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Multumiri pentru implicare și generozitate elevilor și  cadrelor didactice:  

Pregătitoare A, prof. Adriana Lefter 

 Pregătitoare B, prof. Oana Arghire 

Pregătitoare C, inv. Gina Diaconu 

I A, prof. Valerica Mititelu,  

IB, prof. Ilinca Bira,  

I C, înv. Gina Cazan, 

II A, prof. Anișoara Cocolici, 

II B, prof. Emilia Popoiu, 

IIC, prof. Gabriela Bratu,  

III B, prof. Anișoara Bădăluță,  

 III C, prof. Gabriela Crăciun,   

            IV A , prof. Maria Tilă, 

            IV B, prof. Ionica Gita,  

IV C, înv. Aglaia Vrînceanu, 

Prof. Arhip Cristina 

 

 

 

     https://www.facebook.com/cjrae.galati/videos/2011847049052346/ 

 

 

https://www.facebook.com/cjrae.galati/videos/2011847049052346/


 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL MAGIACRĂCIUNULUI ÎN DAR  

 - 2 săptămâni  (11 - 22 decembrie 2017) 

  INSTITUŢII PARTENERE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ   „CONSTANTIN 

PĂUNESCU”TECUCI ,   ŞCOALA GIMNAZIALĂ  "ELENA DOAMNA" TECUCI 

COORDONATORI  PROIECT: PROF.MIHĂILĂ PAULA CRISTINA, PROF.BRATU CABRIELA 

COLABORATORI: PROF.MĂRCULESCU MIHAIELA, PROF. ADRIANA LEFTER, PROF. ILINCA 

BÎRA, PROF. ANIȘOARA  BĂDĂLUȚĂ 

REZULTATE OBȚINUTE: 

 Atitudini pozitive ale copiilor pentru pastrarea datinilor crestine, pentru respectarea a tot ce este etic, 

moral si frumos pentru om;                    

 Dezvoltarea unor sentimente de afectiune, atasament fata de celelalte persoane din comunitatea locala 

 Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici  

 îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale 

 50 cadouri oferite elevilor de la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu                                        

GRUP ȚINTĂ: 

 75 de elevi din clasele PA, I B,  II C, III B DE LA Școala Gimnazială Elena Doamna Tecuci 

 20 de elevi de la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu 

 

         DE-A ARHITECTURA MINI-proiect al programului educațional pentru 

clasele 0, I și a II-a,  

- clasa IB, prof. Ilinca Bîra,  clasa a II-a C, prof.Gabriela Bratu,    

De-a arhitectura-deschiderea școlarilor către arhitectură și mediu construit, al Asociației De-a 

arhitectura, dezvoltat în parteneriat cu Departamentul de Științele Educației din Facultatea de Psihologie 

și Științele Educației, Universitatea din București, program cultural prioritar al Ordinului Arhitecților din 

România și al Uniunii Arhitecților din România. 

       Cele 17 activități desfășurate în semestrul I au fost:  

Povestea celor doi zmei fantastici: Grifonel și Semințica;  

Locuitorii luminilor magice;  

Prin țara Plimbăcioșilor; 

 Poposim în lumea Molicioasă;  

Stop-drum!La joacă acum!;  

Unde lucrează Hărnicoșii?;  

Învățăcioșii;  

Prin grădinile plăntăcioșilor;  

Animălicioșii;  

Apăcioșii;  

Cititorii în stele;  

Grădina fermecată a zmeilor;  

Căsuța lui Moș Crăciun;  

Atelier:Cadrul natural.Situl;  

Atelier:Gospodăria;  

Atelier: Drumuri și spații publice;  

Expoziție 

 

 

,,NOI ÎNȘINE‖-noiembrie 2017-ianuarie 2018 



 
 

- clasa IB, prof. Ilinca Bîra,  

activităţi practice în cadrul programului extracurricular 

 Junior Achievement  cuprinzând următoarele teme:  

1. Grădina lui Radu 

2. Ferma mătușii Maria 

3. La spital 

4. Administratorul școlii 

 

 

 

MICUL PATRIOT-proiect educațional 

- clasa IB, prof. Ilinca Bîra,  

AICI ȘI AȘA TRĂIESC EU! -noiembrie 2017 

-album cu fotografii cu cele mai frumoase locuri din localitatea natală 

-,,Harta orașului /țării ”-colaj, puzzle 

 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE ÎN SEMESTRUL I 

 

30 septembrie 2017 – European Day of Languages- elevii claselor a III-a – a VI-a,   prof. Roxana Popa, 

prof. Șerban Gina 

 

                  
 

2 octombrie – Ziua Mondială a animalelor- clasa pregătiroare A, prof. Adriana Lefter 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 octombrie 2018-   Ziua  Educatiei – clasa IB, prof. Ilinca Bîra, clasa a II-a B, prof. Emilia Popoiu, 

clasa a II-a C, prof.Gabriela Bratu,   clasa a IV-a A, prof. Maria Tilă, 25 de elevi de la clasele de nivel 

gimnazial, prof. Popa Carmen, bibl. Munteanu Iuliana, clasa a VI-a, prof.Cătălin Stan, clasa a VIII-a B, 

prof. Elena Dascălu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 octombrie – Ziua naţională de comemorare a victimelor 

Holocaustului- Spune NU discriminării!- prof. Popa Carmen, 

bibliotecar Iuliana Munteanu 

 

16 octombrie – Ziua mondială a alimentaţiei- Copiii şi alimentaţia sănătoasă- clasa pregătiroare C, înv. 

Gina Diaconu, clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu 

 

          
 

18 octombrie – Ziua europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane- Cum să nu devii o 

victimă a traficului de persoane? - clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 

 

25 octombrie – Ziua armatei române- prof. Popa Carmen, bibliotecar Iuliana Munteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

31 octombrie – Ziua internaţională a Mării Negre- Marea Neagră – pod între civilizaţii  - clasa a VIII- 

a B, prof. Elena Dascălu 

 

31 octombrie – Sărbătoarea Toamnei 

clasa pregătiroare A, prof. Adriana Lefter, clasa pregătiroare B, prof. Oana Arghire clasa pregătiroare C, 

înv. Gina Diaconu, clasa I A, prof. Valerica Mititelu,  clasa I B, prof.  Ilinca Bîra, clasa a II-a C, prof. 

Gabriela Bratu 

 

 
 

31 octombrie – Halloween- Sărbătoarea dovlecilor luminoşi 

- clasele a III-a – aVIII-a, prof. Gina Șerban, prof. Roxana Popa, - clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 

 

             
 

20 nov. 2017 – activitatea ―Imi cunosc drepturile, in consecinta lumea noastra depinde de mine…‖, 

desfasurata cu elevii clasei a V-a. – prof. POPA CARMEN 

-  clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 

 

16 noiembrie – Ziua internaţională a toleranţei- Intoleranţa nu va fi tolerată!- clasa IC, înv. Gina 

Cazan 

 

20 noiembrie – Ziua universală a drepturilor copilului- Tu îţi cunoşti drepturile? clasa pregătiroare C, 

înv. Gina Diaconu, clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu, clasa IC, înv. Gina Cazan 

 

 



 
 

 

 

 

 

21 noiembrie – Ziua mondială a televiziunii- Rolul mass-mediei în educarea tinerilor- clasa a VIII- a B, 

prof. Elena Dascălu 

 

22 noiembrie  – ,,Lumea mea depinde de noi,, - bibl. Munteanu Iuliana si prof.  

Popa Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

24 noiembrie ,,Atmosfera de toamna,,:Concurs de fotografie, îndrumător:  prof. Oana Bizău, - clasa a 

VIII- a B, prof. Elena Dascălu 

1 decembrie – Ziua Naţională a României- Unire-n cuget şi-n simţiri 

-  Toți elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 

-  clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 decembrie – Ziua internaţională a voluntariatului- Implică-te! Fii voluntar! - clasa pregătitoare B, 

prof. Oana Arghire ,clasa pregătitoare C, înv. Gina Diaconu, clasa IC, înv. Gina Cazan, clasa a II-a C, 

prof. Gabriela Bratu, clasa a III-a B, prof. Anișoara Bădăluță,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22.12.2017- Crăciunul – darul bucuriei  

- Toți elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 

- clasa a VIII- a B, prof. Elena Dascălu, prof. Cristina Arhip 

- clasele a III-a – aVIII-a, prof. Gina Liliana Șerban, prof. Roxana Popa 

- clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a B. profesorii diriginți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ianuarie – Ziua de naştere a marelui poet Mihai Eminescu- Dor de Eminescu 



 
 

- Toți elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ianuarie – Unirea Principatelor Române- Hai să dăm mână cu mână! 

- Toți elevii și cadrele didactice de la nivelul de învățământ primar 

- Nivel gimnazial: prof. Carmen Popa, bibliotecar Iuliana Munteanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 februarie 2018  –,, ZICI- Ziua Cititului Împreună ,, 

- clasa IC, PROF. Ilinca Bîra, clasa a II- a B, prof. Emilia Popoiu, clasa a II-a C, prof. Gabriela Bratu, 

bibl. Munteanu Iuliana, 

 

 

 



 
 

ACTIVITĂȚI SPORTIVE- coordinate de prof. Cătălin Stan 

1 noiembrie – Campionat fotbal nivel gimnazial- pe școală 

10 noiembrie – Campionat handbal fete nivel gimnazial - pe școală 

21 noiembrie – Campionat handbal baieti nivel gimnazial- pe școală 

Februarie- Campionat de fotbal- nivel gimnazial, la nivel local 

 

 

Recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră de învăţământ: 

- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale ; 

 -Promovarea unor programe pt. “educarea” parintilor”,”in scopul unei participari active/conștiente la viața 

școlii 

- Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou și schimbare ;  

- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte  

-Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  organizării şi 

derulării unor activităţi educative de amploare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RAPORT   DE EVALUARE INTERNĂ 

privind activităţile desfăşurate de către CEAC 

Semestrul I- An şcolar : 2017-2018 

                                       Responsabil: prof. Bratu Gabriela 

         În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

 Realizarea regulamentului de funcţionare a CEAC şi stabilirea responsabilităţilor membrilor 

comisiei 

 Elaborarea  Planulului operaţional al CEAC pe baza Strategiei de evaluare internă a calităţii 

pe anul şcolar 2017-2018; 

 Elaborarea  Planulului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2017-2018, pe baza Raportului de 

autoevaluare şi a punctelor slabe identificate; 

 Elaborarea RAEI 2016- 2017 

1 Analiza dovezilor necesare elaborării RAEI 

2. Elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii pentru indicatorii  

 indepliniţi parţial în anul şcolar anterior 

3. Redactarea RAEI prin raportare la descriptorii din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a 

descriptorilor din standardele de referinţă. 

4. Completarea RAEI 2016-2017 pe platforma calitate.aracip.eu, finalizarea  și  inițializarea RAEI 2017-

2018   

5. Publicarea RAEI spre informarea tuturor beneficiarilor interni/ externi şi a partenerilor 

Concluzii: 

O buna mobilizare a membrilor CEAC, în colaborare cu CA a condus la finalizarea la termen a RAEI. 

 Corelarea  documentele proiective elaborate la nivelul scolii cu RAEI 

CEAC  a realizat monitorizarea utilizării RAEI în proiectarea managerială pentru anul şcolar în curs 

Introducerea  măsurilor de ameliorare a punctelor slabe din RAEI in PDI si planul operational pentru 2017-

2018- realizată de Echipa de revizuire a PDI si elaborare a PO, în colaborare cu CEAC 



 
 

 

Concluzii: 

Introducerea  măsurilor de ameliorare a punctelor slabe din RAEI in PDI si planul operational pentru 2017-

2018 determina o buna organizare şi funcţionare a unităţii şcolare. 

 Identificarea gradului de satisfactie a beneficiarilor interni si externi privind calitatea 

educației oferite de SGED Tecuci- prin apliicarea de chestionare pentru elevi nivel gimnaziu, 

chestionare pentru părinții elevilor de la nivel primar și gimnazial- activitate care va fi finalizată în 

semestrul 2, conform calendarului elaborat de CEAC 

 Revizuirea și elaborarea de noi proceduri pentru completarea Manualului de proceduri de 

evaluare şi asigurare a calităţii din școala noastră; 

 Actualizarea bazei de date CEAC pe platforma ARACIP 

 Realizarea și prezentarea graficelor de asistențe la ore  

Monitorizara realizării asistențelor conform graficelor de către persoanele desemnate 

Centralizarea fișelor de observare a lectiilor  

De asemenea, CEAC s-a implicat in: 

 definirea în mod explicit a valorilor, principiilor si indicatorilor calitatii la nivelul tuturor 

documentelor de proiectare a activitatii şcolii; 

 construirea prin participare si dezbatere a consensului tuturor “purtatorilor de interese” 

(elevi, parinti, cadre didactice, administratie locala, alti reprezentanti ai comunitatii) în 

privinta valorilor, principiilor si indicatorilor de calitate. (prezentari, discutii, chestionare in 

cadrul sedintelor cu parintii, in cadrul comisiilor metodice, etc) 

 urmarirea în toate procedurile curente de functionare si de dezvoltare, a valorilor, 

principiilor si indicatorilor conveniti; 

 evaluarea impactului tuturor proceselor (inclusiv si mai ales al procesului de învatamânt) si 

al activitatilor desfasurate în scoala asupra calitatii educatiei oferite ( discutii la nivelul 

catedrelor, chestionare date elevilor și părinților privind procesul de invatamant si 

comunicarea scoala-comunitate, etc) 

 raportarea în fata autoritatilor si a comunitatii asupra modului în care a fost asigurata 

calitatea; 

 propunerea masurilor de optimizarea / crestere / dezvoltare a calitatii educatiei oferite de 

școală 



 
 

– la nivelul conceptului, principiilor,indicatorilor, standardelor privind calitatea dar si al 
procedurilor curente care privesc functionarea si dezvoltarea scolii; 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A  COMISIEI METODICE  A ÎNVĂȚĂTORILOR 

SEM I- AN ȘCOLAR 2017-2018 

 
 În anul școlar 2017-2018 , comisia metodică a învățătorilor și-a propus în planul managerial să 

realizeze activități care au vizat: 

A) Ameliorarea calității prcesului de predare-învățare 

În acest sens , membrii comisiei metodice au studiat planul cadru de învățământ și a programei școlare, au 

participat la consfătuirea cadrelor didactice pentru instruirea pe probleme specifice învățământului primar, 

au selectat manualele, auxiliarele curriculare autorizate, materialul didactic existent în școală, au întocmit și 

avizat planificările calendaristice și  programelor pentru disciplinele opționale, planificarea activităților 

educaționale extracurriculare, au întocmit testele de evaluare inițială  și pe cele sumative ( obiective, itemi, 

bareme de corectare) la limba română, matematică, precum  cunoașterea mediului (clasele a III-a și a IV-

a)și au centralizat rezultatele, luând măsurile de ameliorare / recuparare acolo unde a fost cazul, au realizat 

evidența progresului școlar și au informat  permanent  părinții . 

B) Formarea continuă 

Membrii comisiei metodice a învățătorilor au participat activitățile cercului pedagogic set A: în semestrul 

I organizat de  Școala Toflea - excursie la Brașov, tema Strategii de acțiune în sprijinul elevilor 

proveniți din medii defavorizate . 

Participarea la activități comune derulate în cadrul comisiei metodice în cadrul proiectului educațional  

”EDUCAȚIA PENTRU SCHIMBARE ȘI VALENȚELE  EI  ÎN SOCIETATEA CUNOAȘTERII”:  

1. Activitatea: Analiza nevoilor de formare a membrilor comisiile metodice - masă rotundă 

Perioada de desfăşurare: luna octombrie 2017 

Locul de desfăşurare: CDI Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” 

Participanţi - membrii comisiei metodice a învăţătorilor 

Responsabil: MITITELU VALERICA - responsabil comisie metodică 

2. Activitatea: Lansarea proiectului comisiei metodice - prezentare în format electronic a materialului, 

activităţi ce vor fi desfăşurate, obiective vizate 

Perioada de desfăşurare: luna noiembrie 2017 

Locul de desfăşurare: CDI Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” 

Participanţi - membrii comisiei metodice a învăţătorilor 

Responsabil: a) director, prof. înv. primar GÎŢĂ IONICA ,  responsabil comisie metodică MITITELU 

VALERICA, director adjunct prof. înv. primar LEFTER ADRIANA 

Rezultate aşteptate- realizarea de parteneriate şcolare la nivel local , în vederea colaborării pentru 

desfăşurarea activităților din proiect și a simpozionului Şcoala modernă şi rolul ei în comunitate. 



 
 

3. Activitatea: Educația  STEM - workshop 

Perioada de desfăşurare: luna noiembrie 2017 

Locul de desfăşurare: CDI , Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” 

Participanţi - membrii comisiei metodice a învățătorilor 

Responsabil : prof. înv. primar LEFTER ADRIANA 

Descrierea activității: - workshop de promovare a metodelor inovatoare și participative, stimulând 

interesul elevilor pentru studiul domeniilor STEM ( științe, tehnologie, inginerie și matematică)  

4. Activitatea: clasele a IV-a - Învățăm jucându-ne la matematică  

Perioada de desfăşurare: decembrie 2017 

Locul de desfăşurare: CDI , Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” 

Participanţi - membrii comisiei metodice a învățătorilor 

Responsabili: prof. înv. primar Tilă Maria, Gîță Ionica, Vrânceanu Aglaia, Pădure-Arghire Lucian 

Descrierea activității: - realizarea unor activități practice cu elevii din clasele a IV-a prin care să se 

ilustreze valorificarea valențelor formative ale jocului didactic în predarea matematicii și a opționalului 

Matematică distractivă , realizarea competențelor specifice disciplinei .  

 

 Dezvoltare profesională prin ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CENTRE UNIVERSITARE  

 înv. Pădure-Arghire Lucian- FACULTATEA DE ISTORIE,FILOSOFIE ŞI TEOLOGIE, din cadrul 

UNIVERSITĂŢII  ,,DUNĂREA DE JOS „ DIN GALAŢI, SPECIALIZAREA:  

,, GEOPOLITICĂ ŞI INTERFERENŢE CULTURALE ŞI SOCIALE ÎN SUD-ESTUL 

EUROPEI”CICLUL UNIVERSITAR  II  DE MASTERAT  ( ANUL I 

LEFTER ADRIANA - Lefter Adriana a susținut lucrarea de grad I - Modalități de 

îmbogățire și  nuanțare a vocabularului prin intermediul textelor dramatizate. 
- Cursuri Master Anul II Management educational- Universitatea Bucuresti - Filiala Focsani 

  CURSURI DE FORMARE ACREDITATE SAU AVIZATE:  

1) Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar, noiembrie-decembrie 

2017, formator Dragu Ioana,  CCD , 60 ore – 15 credite transferabile- Arghire Oana , Bîra Ilinca, 

Mititelu Valerica, Lefter Adriana, Gîță Ionica 

2) Workshop- Tabăra de creație și artă didactică, avizat de CCD Galați, organizat de Asociația Artă și 

Cooperare și Scoala Gimnazială Dimitrie Sturdza - Tecuci, 40 ore de formare- 28-31 octombrie 2017 - 

Arghire Oana, Mititelu Valerica, Gâţă Ionica, Lefter Adriana, Bâra Ilinca 

3) 25.09- 22.11.2017- Opening Schools to STEM Careers MOOC- Program de formare online European 

Schoolnet Academy  - Bratu Gabriela- certificat de absolvire 

4) August 2017- “Mentoring in Schools”-  INDUCAS Community for mentors- Program de formare online 

- Bratu Gabriela 

5)17.07.2017 - 04.09.2017- Program de formare online, “De-a arhitectura mini” 

 iniţiat de Asociaţia De-a arhitectura- Bratu Gabriela- certificat de participare- 20 de ore  

6) Participarea elevilor în proiectele eTwining, (25 de ore de formare și activități practice) organizat în 

perioada 1.XI.-10.XI.2017, în cadrul Acțiunii eTwining, parte a Programului European Erasmus +, în 

colaborare cu Programul iTeach de dezvoltare profesională continuă-cod yzfeHoxvpX, certificat- Bîra Ilinca 

  



 
 

a) PARTICIPANȚI 

 Simpozioane, conferinţe: 

- Arghire Oana- simpozioane naționale : Rapsodii de toamnă - 10 noiembrie 2017, Smart Education, 

Bucuresti și Proiectare didactică și management european în spațiul românesc- 16 decembrie 2017 , 

Tg.   Mureș 

-  CONFERINȚA SUPERTEACH IAȘI, Inspirație pentru educație, eveniment organizat de inițiatorii 
proiectului SuperTeach, desfășurat în intervalul orar 10:00-18:00, 27 ianuarie 2018- Gîță Ionica, 

Lefter Adriana, Bâra Ilinca, Arghire Oana, Diaconu Gina 

- Bîra Ilinca : 

  Simpozion ,,Magia Craciunului"-"Practica educationala in contextul Craciunului", Ediția a II-a, 
CAEJ, 2017-2018, Sibiu 

  SIMPOZION ”Natura în culori şi versuri”,ASOCIAȚIA UMANITARĂ  ”INIȚIATIVA DA” REŞIŢA , 
JUDETUL  CARAŞ-SEVERIN                                        
  CONFERINȚA LA NIVEL INTERJUDEȚEAN cu tema „TEHNICĂ, INOVAŢIE ŞI CREATIVITATE ÎN 

CONTEXTUL PROTECŢIEI MEDIULUI",Ediţia a V-a, avizată de C.C.D. Dolj şi înscrisă în CALENDARUL 
ACTIVITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN/ 
INTERJUDEŢEAN/ NAŢIONAL/ INTERNAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018 în judeţul Dolj. 
  SIMPOZION INTERNAȚIONAL ,, Creație și inovație în demersul didactic”, Neamț,ianuarie 2018 

  SIMPOZION  TRANSFRONTALIER ”ȘCOALA ȘI FAMILIA- VECTORI AI INTEGRĂRII COPILULUI!” 
Centrul Judeţean de Resurse  și Asistență Educaţională Arad ,ÎNSCRIS ÎN CALENDARUL 
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, DESFĂŞURATE ÎN JUDEȚUL ARAD ÎN ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018, CU 
NR. 2897/ 28. 10. 2016 ESTE INCLUSĂ ÎN PROIECTUL EDUCAȚIONAL TRANSFRONTALIER ” EU ȘI 
TU –  ÎMPREUNĂ LA ȘCOALĂ !” FIIND PROPUSĂ PENTRU C.A.E.R 2018  

 

 

D) Participarea la competiții care să permită valorificarea creativității elevilor și valorizarea 

acestora (expoziții de proiecte ale elevilor, sesiuni de comunicări științifice ale elevilor): 

- au fost identificați elevii capabili de perfomanță  

- au fost organizate activități pregătire în vederea participării la concursuri și au participat cu elevii  la 

concursuri: Comper- Matematică și Comunicare; concursul de la Gazeta matematică 

- au promovat tinerele talente în cadrul serbărilor școlare. 

 

 Resp. com. met. 

Mititelu Valerica 

 

 

 

 

 



 
 

 

RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 

ÎN CADRUL COMISIEI DIRIGINȚILOR 

 

 COMPONENŢA COMISIEI: 
Prof. Şerban Gina Liliana 

Prof. Stan Cătălin 

Prof. Munteanu Nelia 

Prof. Serghie Tamara 

Prof. Dascălu Elena 

 

Profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi 

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

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

Comisia Diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul managerial 

elaborat la începutul anului şcolar, dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.  

1.Cunoaşterea particularităţilor psiho-anatomo-fiziologice ale copilului şi 

preadolescentului 
 Susţinerea unor lecţii deschise de către cadre didactice cu experienţăîn domeniu; 

 Colaborarea cu părinţii prin lectorate, consultaţii şi şedinţe pentru cunoaşterea mai bună a 

copiilor şi valorificarea optimă a potenţialulu iacestora pe toate planurile; 

 Întocmirea cu responsabilitate a fişei psiho-pedagogice a elevului; 

 

2.Managementul grupului educat 

 Intervenţia diriginţilor pentru integrarea în grup a elevilor marginalizaţi (repetenţi, timizi, 

nesociabili, săraci, cu anumite particularităţi negative etc); 

 Adoptarea unei atitudini positive atât la nivel de individ cât şi de clasă în vederea obţinerii 

performanţelor individuale sau colective; 

3.Proiectarea muncii educative 

 Întocmirea tematicii orelor de dirigenţie pe fiecare semestru; 

 Întocmirea proiectelor didactice la fiecareoră de dirigenţie; 

 

 Activități desfășurate pe semestrul I 2017-2018 

SEPTEMBRIE  

-  Proiect Ziua Europenă a Limbilor – Plurilingvism într-o Europă unită – 26 - 30 

septembrie realizat de prof. Gina Liliana Șerban și prof. Roxana Popa 

        OCTOMBRIE   

 

- Comisie metodică –prezentare referat“Metodee ducaţionale interactive utilizate la ora de 

dirigenţie” –profesor MunteanuNelia.  



 
 

- Ziua Educației, 5 octombrie –  vizite la Muzeul„Teodor Cincu”, la expoziții tematice, 

concurs de postere și mesaje 

- Smart Mobility  
- Proiect Halloween fun –prof. Gina Liliana Șerban și Roxana Popa 

- Balul bobocilor  
          NOIEMBRIE 

  Dezbatere: ,,Portofoliul dirigintelui: conţinut, mod de realizare, utilitate,,. 

          DECEMBRIE 

-Activitate demonstrativă: ,,Noi Adolescenți, Noi Timpuri de Crăciun,,. 

- 18 decembrie 2017-,,Noi Adolescenți, Noi Timpuri ,,-lecţii demonstrative cu tematică specifică 

Crăciunului. 

           IANUARIE  

-Comisie metodică –prezentare referat ,,Orientarea socio-profesională, un deziderat al 

educaţieieuropene”-prof. Serghie Tamara.  

- 15 ianuarie  2018- Sărbătorirea zilei de naștere a lui Mihai Eminescu și a Zilei Culturii 

Naţionale –susţinute de diriginţii claselor V-VIII- prezentare de material în format electronic, 

moment artistice, recitare de poezii și interpretare de cîntece, lecturarea unor fragmente de proză 

eminesciană mai puțin cunoscute de elevi. 

- 24 ianuarie 2018- 159 de la Mica Unire-profesorii diriginți au participat la activitățile 

organizate de primărie la statuialui Al. I. Cuza, unde s-au depus coroane de flori și s-au desfășurata 

locuțiuni din partea unor oficialități. 

   4. Starea disciplinară a elevilor 

 Prelucrarea regulamentului de ordine interioară la fiecare clasă; 

 Dezbaterea măsurilor de sancţionare a actelor de indisciplină; 

 Completarea unor chestionare privind violenţa în şcoală şi în afara ei; 

 Stabilirea unor măsuri în urma interpretării datelor din chestionare; 

 Realizare unor “studii de caz” la nivelul fiecărei clase sau chiar al şcolii, care să se supună 

dezbaterii generale (părinţi-profesori-diriginţi-elevi); 

 Propunerea şi susţinerea de teme legate de actele de indisciplină, educaţie moral-civică, 

convenţii sociale etc.; 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, 

alături de psihologul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul 

şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute 

elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare oferite 

elevilor aflaţi în dificultate.  



 
 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în 

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

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

de materiale vizând oferta educaţională.  

Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat 

pentru menţinerea calităţii mediului şcolar îmbunătăţit.  
5. Relaţia cu familiile elevilor 
 Organizarea lectoratelor cu părinţii; 

 Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii; 

 Redactarea şi aplicarea unor chestionare în vederea cunoaşterii mai bune a familiilor elevilor; 

 Participarea părinţilor la unele activităţi şcolare şi extraşcolare la invitaţia cadrelor didactice sau la 

solicitarea părinţilor, cu acordul profesorilor; 

 Participarea părinţilor la unele lucrări de reparaţii şiîntreţinere sau de înfrumuseţare a clasei şi a şcolii; 

Redactarea unor acorduri-cadru de parteneriat şcoală-părinţi care să prevadă  responsabilităţi şi 

angajamente concrete din partea semnatarilor. 

Elevii și profesorii de gimnaziu au participat la activități de voluntariat din cadrul proiectului 

SNAC: colectare de fructe și legume, tombola jucăriilor, realizare de felicitari și oferirea lor cadou în 

preajma Crăciunului, colectare de alimente neperisabile. De asemenea, s-au realizat vizite la muzeu și la 

expozitii pentru conștientizarea importanței culturii în memoria colectivă a unui popor și a unei dezvoltări 

armonioase pentru viitori oameni.  

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

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

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

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

 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI:  
 Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programa 

pentru Consiliere si orientare;  

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

dirigintelui;  

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

preocupări ale elevilor;  

 Relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;  

 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, 

profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ;  

PUNCTE SLABE:  
 Cazuri de absenţe repetate la anumite ore de curs;  

 Nerealizarea unei comunicări între unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;  

 Nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;  

 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă puţine 

alternative diriginţilor pentru îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi specificul claselor, pentru 

alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere;  

 Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor;  



 
 

 Starea materială precară a unor familii;  

  

OPORTUNITAŢI:  
 Vizionarea unor spectacole de teatru, etc;  

 Organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală;  

 Organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.  

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii (Primăria, 

Biserica, Poliţia, Dispensarul, Psihologul școlar);  

 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc;  

 Cursuri de formare pe teme educative;  

AMENINŢĂRI: 
 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi 

la o redusă implicare în viaţa şcolii;  

 Existenţa unui număr foarte mare de tentaţii;  

 Influenţa „grupului” de elevi; 

 

                                                                 Responsabil Comisia Diriginților, 

                                                                                          prof. Gina Liliana Șerban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RAPORT DE ANALIZĂ 

A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 

ÎN CADRUL COMISIEI ARIEI CURRICULARE « LIMBĂ ŞI COMUNICARE » 

SEMESTRUL I 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

COMPONENŢA COMISIEI: 
Prof. Munteanu Nelia – Limba romana- responsabil 

Prof. Popa Roxana- Limba engleza & limba franceza 

Prof. Serban Gina- Limba engleza 
           Întreaga activitate a profesorilor care aparţin acestei comisii a urmărit creşterea prestigiului şcolii şi a calităţii 

procesului instructiv, prin activităţile desfăşurate cu elevii şi profesorii, prin realizarea unui echilibru între activităţile 

curriculare şi extracurriculare. 

           Un rol educativ însemnat l-au îndeplinit şi mediul şcolar şi practicile sociale compatibile cu idealurile unei 

societăţi democratice aplicate în şcoală. S-a evitat stilul totalitar de organizare,       s-au încetăţenit practicile care să 

stimuleze iniţiativele membrilor colectivului, exprimarea opiniei. S-a urmărit în mod constant ca spaţiul școlii să 

constituie un spaţiu de manifestare a responsabilităţii, a comportamentului decent de care sunt legate cinstea, 

onoarea, capacitatea de respectare a promisiunilor, respectul reciproc, toleranţa faţă de opinii diferite. 

          Puncte tari: 

- şedinţele comisiei metodice s-au desfăşurat conform planificării întocmite la începutul semestrului;        

- tematica a corespuns cu programa, ţinându-se cont de particularităţile de vârstă, personalitatea şi preocupările 

elevilor;  

 - s-au respectat planificările calendaristice, componentele şi subcomponentele educaţiei,  integrându-se noile tipuri 

de educaţie; 

 - existenţa unei viziuni unitare asupra activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

          Puncte slabe: 

- lipsa instrumentelor de stimulare a elevilor şi a profesorilor la sfârşitul unor activităţi. 

       Tipuri de activităţi desfăşurate pe semestrul I: 

- septembrie - analiza activităţii din anul şcolar anterior, stabilirea obiectivelor viitoare, a responsabilităţilor 

etc. Tot în această perioadă s-au elaborat subiectele testărilor inițiale, au fost administrate, interpretate rezultatele și 

s-au elaborat modalităţi de remediere,              

- octombrie – FESTIVALUL INTERNAȚIONAL AL AFORISMULUI, TECUCI – ROMÂNIA, masa 

rotundă cu scriitorii Marin Moscu, Violeta Mihăieș, Ionuț Caragea, Tănase Dănăilă, participare la festivitatea 

de premiere unde a fost remarcată eleva Drăgoi Lorena. Ca urmare a bunei impresii create colaborarea cu 



 
 

organzatorii festivalului a continuat prin selectarea celor mai originale aforisme create și ilustrate de elevii 

claselor V-VIII și trimiterea a acestora la concursul pentru editarea unei culegeri de aforisme internaționale 

ale copiilor. Eseurile scrise de Ghiță Nicoleta, Văleanu Cosmina și Hristudor Mădălina de la clasa a VIII-a B 

au fost trimise spre publicare unor reviste. 

               - CÂND VIOARELE TĂCURĂ.../POEZIA LUI RĂSUNĂ...  – concurs de creație literară 

organizat de Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci. Rezultate: 

   – mențiune – proză – Văleanu Cosmina și Hristudor Mădălina, cls. a VIII-a B  

   - mențiune – poezie - Alionte Bianca, cls. a VI-a, 

   - premiul Revistei ”Tecuciul literar-artistic”– Ghiță Nicoleta, clasa a VIII-a B. 

              - ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE – EUROPEAN DAY OF 

LANGUAGES – JOURNEE EUROPEENE DES LANGUAGES  – proiect educațional - prof. Gina Şerban, prof. 

Roxana Popa. Scopul principal al activității a fost de a pune accent pe experiența personală a elevilor în legătură cu 

învățarea limbilor engleză și franceză. Ca urmare, au fost făcute afișe, dar și eseuri, concursul ”Micul poliglot”, 

prezentarea resurselor disponibile la CDI. 

                  - HALLOWEEN IS FUN! - prof. Gina Șerban, prof. Roxana Popa. S-a urmărit 

valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unei expoziții la nivelul școlii cu măști, ghirlande, fșe de 

lucru, planșe de colorat, felinare, figurine, poezii.  

        - noiembrie  - CREATIV + - proiect educațional în colaborare cu Școala Gimnazială ”Dan 

Barbilan”, Galați – octombrie 2017 – mai 2018,  

          - decembrie – DATINI ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN – proiect educațional – prof. Gina Șerban, 

prof. Roxana Popa. Prin activitățile derulate, ornamente și desene destinate sărbătorii, serbare cu colinde în limba 

fenceză și limba engleză, s-a urmărit formarea unei atitudini pozitive a copiilor pentru păstrarea, respectarea și 

continuarea datinilor creștine. 

  - ianuarie - MIHAI EMINESCU – POET UNIVERSAL - toţi profesorii au citit la clase poezii, 

fragmente din proza eminesciană, s-au urmărit filme despre viața și activitatea marelui scriitor. 

           - BOOKS AND LIBRARIRES – lecție demonstrativă la clasa a VI-a – prof. Roxana Popa. 

Activitatea, având forma unei lecții de evaluare, a condus copii prin lumea cărților, librăriilor și bibliotecilor. 

           - METODE MODERNE DE PREDARE A LIMBILOR STRĂINE – referat susținut de 

prof. Roxana Popa, în care u fost prezentate și exemplificate aspecte moderne ale metodelor tradiționale, dar și noi 

tehnici de lucru la clasă.  

         Datorită profesionalismului d-nei prof. Gina Șerban, Şcoala Gimnazială ,,Elena Doamna,, 

Tecuci este centru de examene Cambridge Young Learners (YLE), în colaborare cu British Council Iaşi şi 

organizează evaluarea competenţelor lingvistice pentru nivelurile Starters, Movers şi Flyers.  

   Fiindcă interesul pentru perfecționarea continuă este mereu prezent, d-na prof. Gina Șerban 

și d-na prof. Roxana Popa au participat la Seminarul ”Revised YLE 2018” în vederea pregătirii examenelor 

Cambridge (YLE). La Conferința Superteach de la București, din 26 noiembrie 2017, d-na prof. Gina Șerban a fost 

prezentă. 

   Pe langă aceste activităţi trebuie menţionate pregătirile pentru examenele de Evaluare 

Naţională la clasele a VI-a şi a VIII-a, la Limba și literatura română și Limba Engleză, participarea la Concursul 

Naţional Comper. 

Responsabil Comisie, 

Prof. Nelia Munteanu 



 
 

                      RAPORT   DE  ACTIVITATE  AL  COMISIEI  METODICE 

,,OM  SI  SOCIETATE’’ 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

SEMESTRUL I   

 
 COMPONENŢA COMISIEI: 

Prof. Postea Maria – geografie 
Prof. Popa Carmen – istorie- responsabil 
Prof. Arhip Cristina – religie 
Prof. Topor Maria -  religie 

 
     Comisia metodică ,,Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus 

contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective: 

 Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învăţare; 

 Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative; 

 Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii; 

 Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă ; 

 Integrarea elevilor minoritari  în comunitatea şcolară şi locală; 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare; 

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice. 

    Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I au fost întocmite şi predate la timp. Lecţiile au 

fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curricular, 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. 

Cresterea calitatii evaluarii  

1. Intelegerea rolului educational al notei s-a realizat prin 

- Evaluarea de teste de evaluare a cunostintelor, cu bareme clar si precis stabilite  

- Notarea ritmica a elevilor 

- Pregatirea elevilor pentru sustinerea tezelor la disciplinele istorie si geografie 

- Sustinerea tezelor la disciplinele istorie si geografie cu rezultate bune 

2. Cresterea obiectivitatii evaluarii s-a realizat prin 

- Compararea notelor cu cele obtinute la concursuri 

- Folosirea de metode alternative de evaluare  - portofolii la disciplinele istorie si geografie 

 

Perfectionarea continua a cadrelor didactice s-a realizat prin : 

- Participarea la cursuri de perfectionare : 

 D-na prof. ARHIP CRISTINA a participat la cursul « Comunicarea si negocierea 

conflictelor in managementul educational »- 29.12.2017 

 d-na prof. POPA CARMEN a participat la cursul « Preventie si pregatire pentru 

dezastre »- 18.12.2017 

- Sustinerea de referate metodice in cadrul Comisiei « Om si societate » : 



 
 

 D-na prof. POPA CARMEN a sustinut referatul cu tema : « Holocaustul in Romania » in 

luna octombrie 

 d-na prof. TOPOR MARIA a sustinut referatul cu tema :  « Sfintii inchisorilor » in luna 

noiembrie 

 D-na prof. ARHIP CRISTINA a sustinut referatul « Obiceiuri de Craciun la romani » in 

luna decembrie 

 D-na prof. POSTEA MARIA a sustinut in luna ianuarie referatul cu tema : « Abordarea 

interdisciplinara » 

 Consfatuiri 

Realizarea unei educatii complete 

 Explorarea resurselor educative ale lectiilor de istorie, cultura civica, geografie si religie s-a realizat 

prin insistarea cadrelor didactice la lectii asupra unor valente formative si educative, cultivand 

elevilor respectul pentru valorile traditionale, cunoasterea si respectarea insemnelor statale, 

cunoasterea zilelor cu insemnatate deosebita. 

 Pe 25 oct. 2017, d-na prof. POPA CARMEN, in colaborare cu CDI, reprezentat de d-na bibliotecar 

MUNTEANU IULIANA,  a sustinut activitatea «  25 octombrie – Ziua armatei romane ». 

               Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională: Holocaust;  

Ziua Armatei; Ziua Naţională a României; 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române.      

       În ceea ce priveşte activităţile extraşcolare, menţionez următoarele activităţi ale membrilor 

comisiei: 

 Este de remarcat buna colaborare cu doamna bibliotecară Munteanu Iuliana, care s-a implicat în 

cadrul organizării activităţilor educative în cadrul Centrului de Documentare şi Informare, 

precum si prin organizarea de expoziţii cu ocazia marcării evenimentelor din istoria neamului: 

 20 nov. 2017 – activitatea ―Imi cunosc drepturile, in consecinta lumea noastra depinde de 

mine…‖, desfasurata cu elevii clasei a V-a. – prof. POPA CARMEN 

30 nov. 2017 – activitatea  “1 DECEMBRIE -  Unire-n cuget si-n simtiri‖ – prof. POPA 

CARMEN 

D-na prof. POSTEA MARIA: 

- Activitate interactiva – Planetarium – clasa a V-a si clasa a VIII-a 

- Saptamana educatiei globale - :,,De ce contez eu in lume?,, – sesiune de comunicari – clasa a V-a 

- Aplicatie practica: Covasna – Tusnad – Comandau 

- Referat “Gandirea critica in predarea geografiei locale”  

- Pregatire cu elevii clasei a VI-a pentru concursul TERRA 

- Lectii interactive la clasa a VII-a : “Sunt ambasador intr-un stat din Asia” – probleme geopolitice. 

 

D-ra prof. ARHIP CRISTINA: 

- 15 dec. 2017 – actiune  caritabila pentru elevii Scolii Speciale Tecuci 

- 20 dec.2017 – actiune caritabila in cadrul proiectului “DAR DIN DAR” desfasurat in parteneriat cu 

Biserica “Inaltarea Domnului”, preot Forda Nicolae care a donat rechizite unui numar de 10 elevi 

din scoala noastra. 

- Expozitie –concurs ―Hristos se naste‖ in cadrul parteneriatului dintre Sc. Gimn. “Elena Doamna” 

Tecuci si Sc. Gimn. “Emil Isac” Cluj-Napoca. 



 
 

- 23ian. 2018 – ―UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE‖ desfasurata de prof. POPA CARMEN 

si d-na bibliotecar MUNTEANU IULIANA. 

 

  

 Puncte tari: 

 întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile 

programe 

 atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 

 cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse 

 Puncte slabe: 

 nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştinţele dobândite la religie şi cultură 

civică la toţi elevii 

 nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele istorie, geografie şi religie 

 nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce  la iscarea unor 

conflicte 

 Oportunităţi: 

 folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ 

 dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii 

 folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor 

 Ameninţări: 

 -numărul mare de elevi cu probleme de comportament 

 -lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general 

     Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la 

nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. Pe parcursul semestrului, toţi membrii comisiei metodice 

şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii. 

 

                                                                          Întocmit, 

 

                                                                Prof. Popa Carmen 

 

RAPORT   COMISIE  METODICA 

MATEMATICA SI STIINTE 

SEMESTRUL  I -AN SCOLAR 2017-2018 

 
 COMPONENŢA COMISIEI: 

Prof. Serghie Tamara – matematică- responsabil 
Prof. Ionescu  Agena Nicoleta – matematică 
Prof. Tivdă Marilena – chimie 
Prof. Costea  Agripina- fizică 



 
 

Prof. Croitoru Mihaela- chimie 
Prof. Dascălu Elena- biologie 
Prof. Istrate Florentina- Educaţie tehnologică 

 

Pentru anul şcolar 2017-2018  Comisia de Matematică  Stiinte ale Naturii  şi-a stabilit în planul   

managerial un set de competente  generale ce au stat şi la baza planificărilor activităţilor pentru   semestrul 

I, în realizarea cărora s-au urmărit aspecte   privitoare la modalităţile de proiectare,   organizare, 

coordonare, monitorizare, evaluare, formare, implicare, dezvoltare şi perfecţionare. 

 După încheierea semestrului I, colectivul comisiei a stabilit următoarele concluzii privitoare la    

activitatea desfăşurată în acest interval: 

Curriculum 

  Toţi membrii comisiei au participat cu propuneri la realizarea planului managerial şi a celui   

operativ pentru anul şcolar 2017-2018. Procesul de întocmire a documentelor necesare    activităţii comisiei 

de matematică si stiinte ale naturii  s-a desfăşurat  conform graficului  întocmit şi rezultat din planul 

operativ. Planificările calendaristice au fost întocmite pe baza       cerinţelor actuale (competenţe şi 

conţinuturi) pe unităţi de învăţare, pentru întreg anul şcolar,toţi membrii catedrei fiind implicaţi activ în 

realizarea acestui obiectiv. 

 Pentru fiecare cadru didactic membru al comisiei de matematică si stiinte a fost alcătuită o  fişă de  

sarcini individuale. 

 Selecţia manualelor şcolare s-a realizat pe baza unor criterii bine stabilite      . 

 Necesarul de manuale şcolare a fost asigurat încă din prima săptămână a semestrului I . 

 Testele predictive la   toate disciplinele   au fost întocmite urmărind    competentele generale  si  

specifice fiecarei  materii in parte , precum si  matricea de specificatii. 

 Elevii fiecărei clase au susţinut testul predictiv la  toate disciplinele care fac parte din comisia 

noastra,iar apoi s-au elaborat  analize statistice a rezultatelor obţinute si    planuri de ameliorare. 

 Evaluarea elevilor prin fişe de evaluare pe clase şi pe unităţi de învăţare, ca mod      complementar 

de evaluare a fost o activitate reuşită în semestrul I. Fişele de evaluare au fost     întocmite şi au fost 

distribuite elevilor în mod diferenţiat, în funcţie de nivelul de cunoştinţe şi        aptiudini. 

   Membrii comisiei au desfasurat lectii in  AeL  .   

  In luna septembrie s-a analizat raportul privind planul managerial si  activitatile desfasurate  

conform  planului comisiei metodice pe anul anterior.    

  Toti  membrii au participat  la cercurile metodice specifice fiecarei discipline                                   

   S-a constituit  comisia  matematica si stiinte.  S-a  alcătuit  şi discutat  planul   anual 

al activitatilor comisiei matematica si stiinte   pentru   anul scolar 2017-2018.(prof. Tamara Serghie) 

              In luna octombrie   d-na  prof.Tamara Serghie      a realizat si prezentat referatul metodic cu  

tema  :Managementul comunicarii didactice si rolul relatiei profesor-elev in comunicarea 

educationala. 

 In luna noiembrie d-na prof. Tamara Serghie a realizat o lectie deschisa cu tema   „Matematica …..in 

basme”- la clasa aV-a. 

  In luna decembrie    s-au dezbatut  programele pentru Evaluarea  Nationala la disciplinele de 

concurs-matematica, biologie,fizica .Toate cadrele isi vor procura programele pentru EN 2018. 



 
 

 In luna ianuarie s-a desfasurat  concursul Comper -matematica   la care au participat un numar de 

46 de elevi din clasele V-VIII. 

  A continuat pregatirea de performanta a  elevilor pentru Olimpiada de matematica si biologie .S-a 

desfasurat etapa pe scoala  a olimpiadei de matematică  si biologie , iar subiectele au fost       

elaborate de profesorii scolii  în conformitate cu programa stabilită pentru  concursurile respective. 

  Tot in luna ianuarie d-na profesor Dascalu Elena a realizat si prezentat referatul metodic : 

Modalitati de dezvoltare a capacitatii creatoare la obiectul biologie:modelajul. 

      Pe tot parcursul semestrului I s-a desfasurat pregatirea suplimentara a elevilor  de clasa a VI-a si 

a VIII-a pentru EN la obiectele  matematica , biologie si fizica ,dupa un orar bine intocmit. 

               II. Resurse Umane 

      Membrii catedrei de matematică au răspuns solicitărilor venite din partea inspectoratului scolar ,iar 

profesorii de matematica  s-au   înscris la Societatea de Ştiinţe Matematice din România.. 

               III. Resurse Materiale 
 A continuat   dotarea laboratoarelor de informatica.  

 A continuat distribuirea de reviste cu caracter educativ si stiintific pentru elevi. 

                IV. Dezvoltare organizaţională, relaţii sistemice, relaţii comunitare 
      1. Organizarea de întruniri şi participarea membrilor comisiei  la evenimente organizate la nivelul scolii   

Ziua Educatiei, Balul Bobocilor,cercuri  metodice, 1 Decembrie, serbari scolare de Craciun, 

implicarea in programe educationale ,concursuri nationale ,proiecte,conferinte . 

   2. În sensul promovării comisiei de matematică si stiinte  în cadrul scolii si nu numai, membrii comisiei 

s-au remarcat în special prin publicarea de    articole de specialitate si metodice   in reviste si 

publicatii.                  

   3.În scopul îmbunătăţirii rezultatelor obţinute de elevi la olimpiadele  scolare    s-au  desfasurat ore de  

pregătirea    suplimentara a elevilor. 

 

                                 ANALIZA SWOT 
 PUNCTE TARI 

         

 Implicarea elevilor in diferite activitati, intalniri care sa le stimuleze gandirea critica. 

 Cadrele didactice valorifica experientele de invatare ale elevilor 

 Profesorii elaboreaza si isi realizeaza propriile proiecte de formare si perfectionare psihopedagogica 

 Organizarea de catre profesori a diferite activitati extrascolare in care sa fie implicati toti elevii, fara 

discriminari. 

 Atat cadrele didactice cat si elevii promoveaza imaginea scolii in comunitate. 

  Colaboreaza cu alte cadre didactice din scoala si din alte scoli din tara. 

 Cadrele didactice utilizeaza diferite metode si tehnici specifice diferitelor tipuri de nevoi si 

deficiente ale elevului. 

 Increderea in posibilitatea recupararii si a integrarii sociale a elevilor cu nevoi speciale. 

 Activitatile de dezvoltare a aptitudinilor destinate personalului didactic sunt concepute astfel incat 

sa raspunda cerintelor legate de diversitatea  de intelegere a elevilor. 

 

PUNCTE SLABE 
 

 De multe ori se pune accentul pe teorie, si nu pe practica. 



 
 

 Prezenta agresivitatii, irascibilitatii, iritabilitatii, severitatii atat a cadrelor didactice cat si a elevilor. 

 Lipsa analizei  studiilor de caz, dezbaterilor pe tema valorii si a limitelor educatiei, exercitiilor, 

identificarii greselilor sau corectarii lor. 
 

OPORTUNITATI 

 

 Crearea in cadrul lectiilor a unor situatii de invatare care sa favorizeze formarea unor abilitati de 

gandire critica. 

 Valorificarea de catre profesor a potentialului disciplinei care ar putea crea elevilor oportunitati de 

comunicare, de luare de decizii si de manifestare a autonomiei in gandire. 

 Profesorul va colabora cu alte cadre didactice care predau aceleasi discipline sau alte specialitati si 

isi va manifesta disponibilitatea de a coopera in interesul elevilor si al scolii. 

 Proiectarea unor strategii educationale diferentiate, centrate pe elevi, tinand cont de trasaturile de 

personalitate si de nevoile de formare ale acestora. 

 Evaluarea performantelor fiecarui elev, in raport cu finalitatile programei scolare: profesorii vor 

utiliza: probe orale, scrise, probe practice, metode alternative de evaluare (portofolii, referate, 

proiecte). 

 

 

RISCURI 
 Scaderea interesului pentru studiu ale elevilor 

 Criza de timp a parintilor 

  Implicarea redusa a familiei in viata scolar 

 

 

                                                                                                           Intocmit , 

                                                                                                   prof.Tamara Serghie 

 

 

Raport de activitate pe  semestrul I 

 al anului  scolar 2017 -2018 

Catedra de Educatie Fizica si Arte 

 
 COMPONENŢA COMISIEI: 

Prof. Stan Cătălin- Educaţie fizică- responsabil 
Prof. Voinea Doina- Educaţie fizică 
Prof. Bizău  Oana – Educaţie plastică 
Prof. Iftimie Florin- Educaţie muzicală 

 

             Activitatea didactica desfasurata pe semestrul I s-a realizat conform planificarii calendaristice 

care a avut in vedere aplicarea prevederilor programei scolare in vigoare. Aceasta a cuprins toate 



 
 

activitatile componentelor specifice, continuturile unitatilor de invatare, numarul de ore si modalitati de 

predare, consolidare si evaluare. 

            Modalitatile de realizare a activitatilor prevazute in programa s-a rezumat la aplicarea metodelor si 

strategiilor variate care sa conduca la obtinerea unor rezultate satisfacatoare in intelegerea si aprofundarea 

materialului parcurs.  

            Metodele folosite au fost : jocul, exercitiilor, demonstratia , conversatia, lucru pe echipe, toate 

contribuind la formarea de deprinderi si priceperi motrice la educatie fizica, precum la educatie plastica si 

educatia muzica contribuind la formarea de abilitati si deprinderi: recunoasterea tipologiilor de culori, 

folosirea limbajului de specialitate specific, aprecierea , autoaprecierea si autoevaluarea. 

            Pornind de la evaluarea intiala realizata pe fiecare clasa am stabilit nivelul de inceput al elevilor si 

am urmarit evolutia acestora pe parcursul semestrului prin evaluari curente. Pentru o buna evaluare 

obiectiva am stabilit un barem de corectare, in fuctie de obiectivul urmarit si procentul de atingere a 

acestuia de catre elevi. 

Obiective urmarite 

 Cunoasterea nivelului de pregatire a elevilor prin teste de evaluare initiala. 

 Dezvoltarea calitatilor motrice; 

 Invatarea prin efort si autodisciplina in vederea obtinerii performantelor; 

 Cresterea valorii formative a invatarii, urmarind pregatirea unor elevi capabili sa se raporteze la 

cultura autonom, reflexive, critic si creative; 

 Stimularea reactiilor reflexive si critice, a capacitatii de a argument propriile opinii; 

 Realizarea unei evaluari obiective, variate, stiintifice; 

 Fundamentarea invataturii pe aspect relevante pentru dezvoltarea personal a elevului si pentru 

insertia lui sociala. 

 

1. Activitatile desfasurate pe semestrul I la disciplina educatie fizica si sport: 

 Campionatul de fotbal pe scoala, in luna noiembrie,  la care au participat toate clasele de 

gimnaziu. Cupa si medaliile de aur castigandu-le elevii clasei a VIII-a A.( prof. Stan Catalin) 

 Campionatul de handbal baieti si fete pe scoala, in luna noiembrie, participand toate clasele de 

gimnaziu.  

  Organizarea  spectacolului ,, Noi Adolescenti – Noi Timpuri’’ 15-12-2017. 

 

 

PARTENERIATE: 

 Colegiul National ,,Calistrat Hogas’’ Tecuci 

 Colegiul National ,,Spiru Haret’’ Tecuci 

 Scoala Gimnaziala Anghel Rugina 

 Scoala Gimnaziala Iorgu Iordan 

 Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir comuna Matca 

 Clubul Scolar Sportiv Tecuci 

 Liceul Tehnologic Hortensia Papadac Bengescu comuna Ivesti 



 
 

 Scoala Gimnaziala ,,Aurel Mosora’’ Municipiul Sighisoara jud. Mures. 

 

ALTE   ACTIUNI: 

 Participarea la programul Mingi in Scoli. 

 Participarea la PROIECTUL: Programul ”BIOMOTRIC” sistemul informatic integrat pentru 

cercetarea parametrilor de biomotricitate in populatia tanara din Romania 

 Promovarea proiectului si actiunile desfasurate le puteti  accesa pe internet si facebook. 

 Sustinerea de catre domnul prof.Stan Catalin a unei lectii deschise cu tema:,,Gimnastica acrobatica;  

Dezvoltarea calitatii motrice forta,, 

 Participarea la competitia  de atletism “Cupa Toamnei”, organizata de Club Sportiv Scolar Tecuci. 

  Pregatirea formatiilor sportive in vederea participarii cu echipele scolii la toate competitiile 

organizate de ONSS: 

o Gimnaziu: - Fotbal (responsabil- prof. Stan Catalin) 

                              - Handbal baieti (responsabil- prof. Stan Catalin) 

o -Participarea la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar cu echipele: 

 fotbal baieti ocupand locul III etapa locala 

 handbal baieti ocupand locul II etapa local 

 Pregatirea formatiilor sportive in vederea participarii cu echipele scolii la toate competitiile 

organizate de ONSS: 

o Gimnaziu: - Fotbal (responsabil- prof. Stan Catalin)        

 Hand baieti (responsabil- prof. Stan Catalin) 

 Handbal fete (responsabil- prof Voinea Doina Mihaela) 

          - Rezultate obtinute de echipele participante la ONSS au fost urmatoarele: 

Gimnaziu: -  Locul II la nivelul orasului la Fotbal (responsabil- prof. Stan Catalin) 

 

2. Doamna profesoar Bizau Oana a desfasurat la disciplina arte plastice urmatoarele activitati: 

Noiembrie-Participare la Concursul International ,,Culorile Toamnei” Lipova 

Decembrie-Expozitie de lucrari cu tema religioasa in tehnica picturii pe sticla pe sticla 

Ianuarie-Expunerea bustului Elena Doamna, lucrare personala si a tabloului care infatiseaza aceeasi 

                personalitate  

Ianuarie-Activitate de inmanare a diplomelor, elevilor care au obtinut premii la Concursul 

               ,,Culorile toamnei” Lipova 

Februarie -Propunere de articole pentru Revista scolii. 

               - Tehnica fresca in pictura, CDI si in holul scolii. 

 

3. Activitati desfasurate la disciplina educatie muzicala de catre domnul profesor Iftimie 

Florin: 



 
 

-  Recital – Ziua Nationala 29 noiembrie 2017 

-  Recital – colinde si cantece de iarna  21. 12.2017                                                                                        

             Rezultatele testelor initiale, interpretarea lor si stabilirea masurilor de remediere . In luna octombrie 

2017, s-a facut analiza, diagnoza si prognoza testelor de evaluare initiala pentru toate clasele, vizand 

cunoasterea nivelului de pregatire al elevilor. 

Deficiente constatate : 

 Carente in exprimarea fizica; 

 Capacitate redusa de realizare a procedeelor tehnice  specific varstei; 

 Lipsa limbajului specific disciplinei; 

 Vocabular limitat, cu folosirea unor automatisme lingvistice; 

 Carente de cunoastere cromatica si in diferentierea culorilor (sub nivelul asteptat) 

  

Masuri de remediere: 

 Verificarea periodica a elevilor ; 

 Elaborarea si aplicarea unor sarcini de lucru diferentiate in functie de potentialul fiecarui elev; 

 Utilizarea strategiilor didactive interactive; 

 Exersarea elaborarii diferitelor tipuri de tehnici si compozitii; 

 Insistarea pe folosirea limbajului si a termenilor specifici disciplinei 

 

 

                        ANALIZA SWOT  

  
     PUNCTE TARI :  

 - Promovarea scolii in mediul online    http://vreausadevinmaresportiv.blogspot.ro/ 

 Cresterea interesului copiilor pentru practicarea unui sport 

 Rezultate bune obtinute de elevii si echipele scolii 

 Dezvoltarea spiritului de echipa al copiilor 

 Rezultate deosebite la spectacolele sustinute. 

 Aprecieri notabile a picturilor expuse de levii claselor de gimnaziu 

 Aplicarea unor metode si strategii modern in actul invatarii-predarii-evaluarii. 

 Relatia profesori-elevi. 

 Implicarea unor elevi in activitati diverse : simpozioane, mese rotunde, spectacole, concursuri pe 

diverse teme, creatii proprii etc. 

 Realizarea activitatilor de evaluare a elevilor pe tot parcursul orelor. 

 Implicarea cadrelor didactice in activitati ale profilului : proiecte, concursuri. 

 Formarea continua 

 Organizarea unor activitati de exceptie cu prilejul diverselor evenimente : sarbatori de Craciun, ziua 

lui Eminescu, ziua Unirii etc. 

 

PUNCTE SLABE : 

 Necorectitudine organizarii si desfasurarii competitiilor 

 Lipsa unei sali de sport adecvata pragatirii echipelor sportive ceea ce a dus la ingreunarea 

pregatirii echipelor 



 
 

  Neimplicarea elevilor in actul crearii, pierderea gustului pentru relaxare in favoare folosirii 

permanente a calculatorului/telefonului. 

  Nestapanirea, de catre elevi, a unor concept operationale, specifice fiecarei discipline, care sa le 

permita aprofundarea, noilor notiuni si tehnici. 

 Absentismul repetat al unor elevi. 

 Neimplicarea majoritatii elevilor in activitati curriculare. 

 Lipsa materialelor. 

  Scaderea interesului pentru actul invatarii. 
 

AMENINTARI : 

 pierderea interesului copiilor pentru sport din cauza lipsei infrastructurei si a materialelor 

didacitice . 

 Scaderea treptata a gustului pentru frumos si valoare. 

 Lipsa de interes a elevilor pentru studiul culorii si a desenului. 

 Constatarea unor bariere intre profesori si elev in procesul comunicarii didactice ca urmare a 

lipsei de cunoastere si aprofundare a continutului invatarii. 

 Imposibilitatea materiala a unor elevi de a-si procura manual, ghiduri, culegeri, dictionare etc. 

indispensabile procesului instructiv-educativ. 

 Lipsa de optimism a unor elevi in privinta efectelor si beneficiilor pe care le asigura parcurgerea 

continuturilor invatarii. 
 

OPORTUNITATI : 

 Pregatirea echipelor scolare in sala “Colegiului National Spiru – Haret” Tecuci 

 Participarea cu echipele scolii la competitiile organizate de ONSS 

 Realizarea unui climat afectiv in cadrul orelor de Educatie plastica. 

 Asigurarea unor conditii corespunzatoare desfasurarii procesului instructiv-educativ. 

 Asigurarea securitatii elevilor pe tot parcursul desfasurarii orelor. 

 Folosirea unor metode persuasive in cazul aparitiei unor factori sau atitudini perturbatoare. 

 Existenta unei biblioteci care permite accesul la lectura. 

 Posibilitatea afirmarii elevilor in cadrul unor activitati / concursuri ale profilului respectiv. 

 Implicarea cadrelor didactice in formarea unor competente de tip complex si afirmarea 

inteligentelor multiple ale elevilor. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                        

ACTIVITĂŢI REALIZATE  ÎN  CADRUL  PLANULUI  DE  MĂSURI 

PENTRU  PREVENIREA  ŞI  COMBATEREA  VIOLENŢEI  ÎN  MEDIUL  ŞCOLAR 

AN  ŞCOLAR  2017 – 2018- SEMESTRUL I 

                                                   Responsabil – prof. Gabriela BRATU 

Obiectivul Actiunea/ activitatea/ masura Responsabi

li 

Parteneri Termen Indicatori 

de 

evaluare 

1. Asigurarea  

cadrului de ordine  

şi siguranţă,  

implicarea  

reprezentanţilor  

comunităţii locale  

în acţiuni de  

prevenire şi  

combatere a  

violenţei în şcoală. 

 

Cooptarea instituţiilor 

guvernamentale şi  

neguvernamentale, care pot acorda  

asistenţă psihologică  

şi sprijin elevilor cu situaţii materiale 

precare, cauzate de  

situaţii familiale grave (lipsa unui 

părinte, părinţi bolnavi  

etc.), în derularea de programe de 

prevenire a victimizării copiilor. 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

consilierii  

psihopedagogi,  

Politia Tecuci 

Poliția Locală 

 

Permanent 

 

Oct- nov 

2017- 

stabiliraea 

activităților 

- numărul 

şi tipul  

activităţilor  

extraşcolar

e derulate 

 

 

- numărul 

elevilor  

implicaţi în 

acestea; 

 

Antrenarea cadrelor didactice şi a 

psiho - pedagogilor în  

activităţi de prevenire destinate 

elevilor 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

consilierii  

psihopedagogi,  

Poliția Tecuci 

Permanent 

Activități 

extracurricul

are pe clase 

Constituirea unei mape a UNITĂȚII 

ȘCOLARE  

care  conţine informaţii privind: 

actele de violenţă  

înregistrate recent, situaţia şcolară 

şi familială a elevilor  

implicaţi în astfel de evenimente, 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

Dir. unit.înv. 

Diriginții 

Învățătorii 

Consilierul 

școlar 

Mapa 

realizată 

Activ. 

permanent 



 
 

modul de soluţionare a  

incidentelor, cauzele şi condiţiile 

care au generat sau  

favorizat astfel de fapte, activităţi de 

prevenire  

desfăşurate, măsurile de securitate 

adoptate de  

conducerea unităţii de învăţământ. 

 

Identificarea, monitorizarea şi 

descurajarea acelor  

persoane ori grupuri de persoane 

(„găşti de cartier”) cu  

comportament deviant care tulbură 

procesul de  

învăţământ, agresează cadrele 

didactice ori elevii, produc  

distrugeri de bunuri 

 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

Consilier școlar 

Poliția Tecuci 

permanent 

Includerea unităţii de învăţământ,  

în itinerariile de patrulare ale poliţiei 

şi jandarmeriei, ca punct obligatoriu  

de staţionare şi trecere, în special 

pe timpul afluirii şi  defluirii elevilor. 

 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

Poliția Tecuci 

Poliția Locală 

permanent 

Popularizarea sistemului de 

intervenţie rapidă  – 112 pentru 

apelarea acestuia în cazuri de 

încălcare a normelor de conduită 

privitoare la siguranţa publică în 

unitatea  de învăţământ. 

 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

Poliția Tecuci 

 

permanent 



 
 

2. 

Creşterea gradului  

de informare a  

elevilor şi părinţilor  

(pregătirea 

antiinfracţională şi  

antivictimală) prin  

implicarea în  

programele şi  

activităţile derulate  

cu partenerii 

 

Organizarea de întâlniri cu elevii şi 

părinţii în şcoli, în scopul: 

- identificării problemelor cu care se 

confruntă aceştia şi găsirii unor 

mijloace adecvate de soluţionare( 

consilierea săptămânală); 

- prezentării unor teme cu caracter 

educativ -preventiv referitoare la 

siguranţa personală şi la  

consecinţele săvârşirii de 

infracţiuni, în special a celor  

cu violenţă( ședințele cu părinții); 

- analizării unor cazuri concrete cu 

victime şi/sau autori din rândul 

elevilor( consilierul școlar); 

 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

Învățătorii  

diriginții 

Poliția Tecuci 

 

 -numărul  

acţiunilor  

preventive  

desfăşurat

e de  

acestea în  

unităţile de  

învăţământ

; 

-numărul  

întâlnirilor  

organizate 

cu  

elevi, 

părinţi şi  

profesori; 

-numărul  

materialelo

r de  

susţinere 

realizate; 

-numărul  

articolelor 

în  

presă; 

- numărul  

proiectelor 

de  

prevenire 

 

Elaborarea de materiale de  

susţinere (pliante, broşuri,  

afişe) şi realizarea unor filme 

educative (în funcţie de  

posibilităţi) pentru a fi folosite în 

cadrul activităţilor desfăşurate. 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

Învățătorii  

diriginții 

Consilier școlar  

Activităţi de prevenire a consumului 

de drogurI 

Dir. unit.înv. 

CPCV 

Învățătorii  

diriginții 

Consilier școlar  

Participarea la programul „ARTĂ 

CONTRA DROG” 

Diriginți 

Profesorul 

de educație 

plastică 

Consilier școlar 

  

An şcolar 2017-

2018  

 

Organizarea de lectorate cu părinţii Dir. unit.înv. 

CPCV 

Consilier școlar 

Poliția Tecuci 

An şcolar 
2017-2018  
 



 
 

Responsabil

ul cu 

lectoratele 

 

 

- numărul  

activităţilor 

de  

prevenire 

 

 

numărul  

lectoratelor 

pe teme de 

prevenție a 

violenței 

 

 

 

numărul  

activităților  

pe teme de 

prevenție a 

violenței 

 

 

 

numărul  

lecțiilor  pe 

teme de 

prevenție a 

violenței 

 

 

 

 

Ziua Internaţională a Drepturilor 

Copilului  

Învățătorii 

claselor a III-

a, a IV-a 

Consilier școlar 

 

20.11.2017 

Ziua Internaţională de Luptă 
Împotriva Violenţei în Familie  
 

Diriginții  

învățătorii 

Consilier școlar 

 

23.11.2017 

Organizarea periodică, de către 
elevi- Consiliile elevilor a unor 
dezbateri, la care să fie invitaţi 
profesori, părinţi, reprezentanţi ai 
poliţiei şi ai autorităţilor locale, în 
cadrul cărora să fie abordate 
problemele cu care se confruntă 
tinerii din unităţile de învăţământ 
respective  

Consiliile 
elevilor  
 

Consilier școlar 

Poliția Tecuci,  

 

Semestrul I- 

gimnaziu 

Semestrul 2- 

primar 

Desfăşurarea tuturor orelor de 
dirigenţie la nivelul unităţilor de 
învăţământ  
 

Diriginții 

 

Consilier școlar 

Poliția Tecuci 

 

Participarea elevilor şi cadrelor 
didactice la  

de prevenire a 
violenţei în sport “INVITAŢIE LA 
FAIR -PLAY”  

“Siguranţa ta are prioritate”  

Diriginții 

învățătorii 

  

Continuarea activităţii Comisiei de 
prevenire și combatere a violenței 
de monitorizare a cazurilor de 
violenţă și centralizare a acestor 
cazuri  
Intervenţii rapide pentru aplanarea 

sau soluţionarea stărilor conflictuale 

ori a actelor de violenţă.  

Director  

CPCV 

  

 

permanent 



 
 

 Activități de informare realizate de 
Comisia pentru prevenirea și 
eliminarea violenței, a faptelor de  
corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea  
interculturalității, la nivelul fiecărui 

nivel de învățământ- primar și 

gimnazial; 

Director 

CPCV 

Poliția Tecuci 
 
 
Consiliul elevilor 
 

 -numărul 
de activități  
-numărul 
actelor de 
violență  
- număr de 

elevi 

participanţi  

 

5. Reducerea cu 

minim 10% a 

numărului actelor de 

violenţă şi a 

infracţiunilor comise 

în perimetrul unităţii 

de învăţământ şi în 

zonele adiacente 

acesteia în anul 

şcolar 2017-2018 

 

 

Semestrial se va realiza analiza 
evenimentelor de violenţă petrecute 
în unităţile de învăţământ în fiecare 
sector şi pe municipiu; la şedinţele 
de analiză vor participa toţi factorii 
implicaţi în activitatea de prevenire  
 

CPCV 
Director 

Poliția Tecuci 
 

Ianuarie 
2018  
Iunie 2018  

Fisele de 

monitorizar

e a 

evenoment

elor de 

violență 

petreceute 

Periodic se vor efectua activităţi de 
verificare a zonelor adiacente 
unităţilor de învăţământ pentru a 
identifica elevii care lipsesc 
nemotivat de la ore  
 

CPCV 
Director 

Poliția Tecuci 
 

periodic Nr. de 

absențe 

nemotivate 

 

 

 

 

 

 

 

Activități extracurriculare pe problematica 

prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar 

Anul școlar 2017-2018  

 



 
 

CICLUL PRIMAR- SEM I 

Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

ÎNVĂŢĂTOR 

 

CLASA 

 

DATA 

1 “ Cum afectează violenţa copiii? ” 

 

Popoiu Emilia II B Noiembrie 

realizată 

2 “Aşa da, aşa nu! ” 

 

Pădure Lucian IV D Noiembrie- 

nerealizată 

3 Vrînceanu Aglaia IV C noiembrie 

realizată 

4 “ Cum evităm actele de violenţă? ” 

 

Marcu Tincuța III A Decembrie 

realizată 

 5 “ Puterea pumnului sau puterea minţii? ” 

 

Bădăluță Anișoara III B 

6 “ Violenţa în imagini”- prezentare ppt 

 

Mititelu Valerica I A  ianuarie 

realizate 7 Bîra Ilinca I B 

8 Gabriela BRATU II C 

9 “ Să spunem NU violenţei ” 

 

Crăciun Gabriela III C Ianuarie 

realizată 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Activități cu părinții pe problematica 

prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar 

Anul școlar 2017-2018  

CICLUL PRIMAR- SEM I 

Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

ÎNVĂŢĂTOR 

 

CLASA 

 

DATA 

1 “ Cum afectează violenţa copiii? ” 

 

Popoiu Emilia II B Noiembrie 

realizată 

2 “Aşa da, aşa nu! ” 

 

Pădure Lucian IV D Noiembrie- 

nerealizată 

3 Vrînceanu Aglaia IV C noiembrie 

realizată 

4 “ Cum evităm actele de violenţă? ” 

 

Marcu Tincuța III A Decembrie 

realizată 

5 “ Puterea pumnului sau puterea minţii? ” 

 

Bădăluță Anișoara III B Decembrie 

realizată 

6 “ Violenţa în imagini”- prezentare ppt 

 

Mititelu Valerica I A  ianuarie 

realizate 7 Bîra Ilinca I B 

8 Gabriela BRATU II C 

9 “ Să spunem NU violenţei ” 

 

Crăciun Gabriela III C Ianuarie 

realizată 

 



 
 

Ore demonstrative - dirigenție , pe problematica prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar 

Anul școlar 2017-2018  

CICLUL GIMNAZIAL- SEM I 

Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

DIRIGINTE 

 

CLASA 

 

DATA 

1 “Oferă un exempu bun” Șerban Gina a V-a Noiembrie 

realizată  

2 “ Învăţăm unii de la alţii nonviolenţa ” Stan Cătălin a VI-a Decembrie 

3 Stop violenței! Dascălu Elena a VIII - a Ianuarie 

realizată  

 

 

Activități extracurriculare, pe problematica prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar 

Anul școlar 2017-2018  

CICLUL GIMNAZIAL- SEM I 

Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

DIRIGINTE 

 

CLASA 

 

DATA 

1 “Conflicte în colectivul de elevi ”- eseuri şi desene 

prezentate de elevi 
Șerban Gina a V-a Noiembrie 

realizată 

2 “ De la violenţa verbală la violenţa fizică” Stan Cătălin a VI-a Noiembrie 

3 “Cum combatem violenţa? ” 

 

Dascălu Elena a VIII - a Noiembrie 

realizată 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Activități cu părinții  pe problematica prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar 

Anul școlar 2017-2018  

CICLUL GIMNAZIAL- SEM I 

Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

DIRIGINTE 

 

CLASA 

 

DATA 

1 “Conflicte în colectivul de elevi ”- eseuri şi desene 

prezentate de elevi 
Șerban Gina a V-a Noiembrie 

realizată 

2 “ De la violenţa verbală la violenţa fizică” Stan Cătălin a VI-a Noiembrie 

3 “Cum combatem violenţa? ” 

 

Dascălu Elena a VIII - a Noiembrie 

realizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

 

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2017 – 2018 

COMPARTIMENT SECRETARIAT 

a.  COMPONENŢĂ   COMPARTIMENT: 

- Chiscop Nina- secretar sef 

- Soare Corina – secretar 
b. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE 

 Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv general  

 Rezolvarea corespondenței școlii. 

 Completarea zilnică a condicii de evidență a personalului didactic. 

 Completarea  condicii  personalului didactic auxiliar si nedidactic. 

 Completarea de diplome absolvire  gimnaziu - absolventi clasa a VIII a. 

 Întocmirea și finalizarea cataloagelor de corigențe precum și primirea documentatiei privind  

 desfasurarea corigentelor (subiecte de examen, lucrari scrise, procese verbale). 

 Deschiderea evidentelor scolare noi, registrelor matricole,operarea miscarilor elevilor 

 Intocmirea situatiei statistice sfarsit de an scolar 2016-2017 (SC 2.2), inceput de an scolar  

 2017-2018 (SC 2.1), sfârșit sem. I și II - SC3. 

 Completarea si eliberarea foilor matricole urmare solicitarilor pe baza de adresa ( peste 115 foi 

matricole  la elevi plecati și înregistrarea a peste 50 elevi  veniți prin transfer). 

 Intocmirea lunară a pontajelor pentru cadre didactice și pers. didactic auxiliar 

 Actualizarea registrului electronic privind evidenta salariatilor și transmiterea la ITM, ori de câte ori 

este nevoie  

 Intocmirea tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic an scolar 2017-2018, 

(situația normelor, situatia pe discipline, fisa incadrarii, proiecte  și planuri de încadrare, etc.) 

 Inctocmirea de decizii personalului școlii urmare schimbarilor intervenite, decizii de încadrare pe 

baza repartitiei ISJ , decizii salarizare (schimbari intervenite la treceri la alte trepte  salarizare), 

decizii de suplinire în caz de concediu medical ori alte evenimente. 

 Completarea contractelor individuale de munca a celor nou veniti în unitate precum și finalizarea 

contractelor celor plecați din unitate. 

 Intocmirea de dosare de personal pentru profesorii nou veniți în unitate și reactualizarea celor vechi. 

 Intocmirea și depunerea în termen la ISJ Galati a statului de funcții, precum și întocmirea de situații 

privind normarea personalului did., did.aux. și nedidactic. 

 Intocmirea lunara a statelor de personal  cât  și a statelor  de plata. 

 Completarea și eliberarea de adeverințe cu diferite sporuri pentru persoanele pensionabile sau  

 pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva unității noastre (voluntar și a arhivei 

de la Școala ,,Ilie Matei Tecuci, care este în custodia noastră fără decizie). 

 Completarea si eliberarea de adeverinte de sanatate pentru angajatii scolii de cate ori este  



 
 

 nevoie (medic de familie, spitalizare, Casa de sanatate); 

 Eliberarea  adeverințelor de elev la solicitarea părinților care își întocmesc diferite dosare sociale. 

 Intocmirea conform cu calendarul mișcării personalului didactic, an școlar 2017-2018, a situațiilor 

cerute. 

 Completarea și eliberarea de adeverințe cu venitul net/brut, salariaților care solicită credite bancare 

sau  pentru CAR Invatamant și CAR Unirea Tecuci. 

 Actualizarea avizierului scolii cu toate documentele care au specific informativ (examene, înscrieri, 

program EURO 200, etc). 

 Urmarirea zilnică a corespondenței electronice cu ISJ Galati , CCD Galati, CJRAE Galați, precum 

și cu UAT Tecuci, etc. 
 

 

 ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

 Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea 

polivalentă, complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da 

prioritate rezolvării situațiilor urgente. 

 Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în vedere  

 că aici se formează prima impresie a vizitatorului. 

 Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a solicitărilor, 

amabilitatea, ținuta morală. 

 

 

SECRETAR SEF, 

   Chiscop Nina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Raport  activitate semestrul I , an scolar 2017-2018 

Compartiment Contabilitate 

 

                                                               Contabil şef: ec Cîdu Cristina 

 
CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE: 

 raspund de intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli bugetare pentru bugetul de stat, bugetul 

local, din venituri extrabugetare anuale si rectificative la termenele si conditiile stabilite de lege ; 

 reprezint unitatea alaturi de director in relatiile cu persoanele juridice si cele fizice in cazul incheierii 

contractelor economice( inchirieri de spatii, de donatii si sponsorizari) ; 

 asigur intocmirea lucrarilor pentru finantare precum si a celor privind alimentarea conturilor din 

Trezorerie , banci , in limita creditelor aprobate ; 

 urmaresc executarea integrala a planurilor de venitur si cheltuieli , in scopul unei judicioase utilizari 

a creditelor bugetare allocate precum si a mijloacelor extrabugetare , informand periodic conducerea 

unitatii in vederea luarii de masuri operative pentru a asigura realizarea celor planificate ; 

 organizez ,conform dispozitiilor legale , circuitul actelor justificative si al documentelor contabile cu 

respectarea formularelor si regulilor de alcatuire si completare ; 

 organizez evident contabila sintetica si analitica , asigur intocmirea lucrarilor si operatiunilor 

financiar- contabile in mod chronologic si sistematic ; 

 organizez si exercitaviza de control financiarpreventivepropriu in conformitateculegile in vigoare; 

 intocmesc notele contabile pe sursele de finantare (buget de stat, buget local),  

 tin evident analitica a cheltuielilor bugetare pe capitole, subcapitole, articole, alineate in fisele 

bugetare; 

 intocmesc conturile de executie pe surse financiare si le inaintez la termen; 

 intocmesc situatiile financiare trimestriale si anuale precum si anexele acestora ; 

 intocmesc registrul inventar ; 

 controlez periodic personalul care gestioneaza valorile banesti si materiale ; 

 intocmesc situatii financiar-contabile cerute de Primaria TECUCI si ISJ GALATI ; 

 intocmesc situatiile financiar-contabile cerute de organele de control ; 

În  această perioadă am achiziţionat următoarele  obiecte de inventar: 



 
 

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE SEMESTRIALA 

INFORMATICIAN 

 
    În cadrul compartimentului informatizare am realizat următoarele activităţi in semestrul I al anului scolar 

2017-2018:  

Administrez  aplicaţia SIIIR (Sistemul Informatizat Integrat al Învăţământului din România) şi am 

respect toate termenele pentru lucrările repartizate.  

 de completare a lucrărilor de la Inspectoratul 

Judeţean Galaţi, a aplicaţiei SIIIR, a bazei de date pentru Legea 277 la nivelul şcolii noastre, am asistat 

tehnic la nivelul compartimentelor contabilitate şi secretariat asupra programelor EDUSAL şi REVISAL, şi 

am completat machete statistice de sfârşit de semestru în SIIIR.  

colegilor în sistem AEL la toate disciplinele şi am asigurat asistentă în vederea susţinerii lecţiilor în condiţii 

optime. Conform graficelor de orar, cadrele didactice împreună cu elevii claselor au intrat în laboratorul de 

informatică pentru susţinerea lecţiilor în diferite programe şi/sau aplicaţia AEL.  

-am preocupat şi m-am implicat în proiectele ce au avut ca rezultat dotarea cu echipamente IT în 

unitatea noastră şcolară.  

şi birouri (63 de calculatoare), prin configurarea reţelelor de calculatoare cu IP distincte, a 

videoproiectoarelor din fiecare clasă şi a unui domeniu propriu. Răspund de gestiunea calculatoarelor din 

unitatea noastră şcolară, care sunt în stare perfectă de funcţionare - cu softul AEL instalat (în laboratorul de 

informatică) şi alte softuri necesare instalate pe calculatoarele din sălile de clasă. Am o evidenţă clară a 

tehnicii de calcul precum şi a produselor software utilizate în procesul educaţional şi administrativ la 

nivelul Şcolii Gimnaziale „Elena Doamna” Tecuci.  

Am oferit asistenţa tehnică IT şi am instruit toate cadrele didactice şi didactic auxiliare din unitatea 

noastră pentru a folosi echipamentele IT în condiţii optime, precum şi instruirea respectării legislaţiei 

privind utilizarea legală a produselor software.  

utilizarea laboratoarelor şi realizarea activităţilor din calendarul specific fisei postului.  

a, regulamentele interioare, fişa postului şi a responsabilităţilor concrete, 

respect normele de protecţie a muncii, asigur securitatea documentelor şi datelor (conform atribuţiilor), 

prin crearea de conturi distincte atat profesorilor cât şi elevilor şi prin salvarea datelor pe suporturi 

electronice.  

didactic auxiliar şi nedidactic din şcoală. Am întreţinut o colaborare strânsă cu ceilalţi administratori de 

reţea şi alte cadre din celelalte şcoli, am ajutat pe toţi cei care au avut nevoie de ajutor.  

 

-ul şcolii www.edschool.ro.  

 

a de 

monitorizare a absenteismului şi comisia de inventariere.  

                                                                                        

Informatician, 

ing. Tiron Dragos Gabriel 

 



 
 

 

RAPORT   DE  ACTIVITATE  LABORANT 

Semestrul  I - an scolar 2017-2018 

 

Pe parcursul semestrului I al  anului şcolar 2017-2018 am desfăşurat diverse activitati, 

incercand pe cat posibil sa ma achit de sarcinile care mi-au revenit conform fisei postului dar si de sarcinile 

trasate de conducerea unitatii. Dintre acestea amintesc: 

În calitate de gestionar  al  laboratoarelor: 

1. Am ţinut evidenţa clară a aparaturii şi  materialelor existente în laboratoare; 

2. Am facut  comenzi  pentru ustensile; 

3. Am propus pentru  casare materialul didactic a cărui folosire este imposibilă ( deteriorat) sau a cărui 

utilizare prezintă pericol pentru elevi si profesori; 

4. Împreună cu profesorii dar şi cu doamnele învăţătoare (pentru disciplina  Stiinte), am desfăşurat ore 

de laborator ; 

5. Am urmărit  ca instalaţiile anexe (ale laboratoarelor) să fie în stare de funcţionare, iar în caz contrar 

am  solicitat  ajutor din partea directorului scolii si al administratorului;  

6. Am respectat cu stricteţe normele şi procedurile privind sănătate  şi securitatea muncii si normele 

privind prevenirea şi stingerea incendiilor, ISU pentru activitatea desfăşurată 

7. Am întocmit  registru  cu instructajele elevilor şi procesele verbale. 

      În calitate de cadru didactic auxiliar : 

1. Am întocmit documentele de proiectare a activităţii în concordanţă cu curriculumul şcolar; 

2. Am, colaborat cu profesorii de : fizică, chimie, pentru  pregătirea lucrărilor  experimentale la orele 

de fizică/chimie, dar si  cu invatatorii pentru efectuarea unor lucrari de laborator; 

3. În timpul orelor am asigurat  asistenţa tehnică profesorilor, intervenind ori de câte ori acest lucru   

s-a impus; 

4. Am redactat fişele de lucru experimentale/ fişe de protecţia muncii pentru lucrările de laborator 

5. Am participat la activităţile extraşcolare, la proiectele şi parteneriatele, comisiile metodice  în care 

este implicată şcoala, atunci  când am fost solicitata; 

6. Am comunicat şi relaţionat  eficient cu echipa  managerială, personalul şcolii, elevii; 

7. Am indeplinit si alte sarcini  ,in afara fisei postului, cand a fost necesar. 

 

                        Laborant, 

                          ing. Iuliana Munteanu 

 

 

 



 
 

 

Raport de activitate  al Centrului de Documentare şi Informare  

 semestrul  I   - an şcolar 2017-2018 

1. Activităţi pedagogice  
 

Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Tipul activităţii Categorii de participanţi Data Responsabil / 

Colaboratori 

Număr 

 de particip. 

1. ,,În împărăţia  cărţilor”- prezentarea 

CDI-ului la inceput de an scolar  

elevilor claselor pregatitoare  si 

claselor  a V-a 

-Planificarea vizitarii CDI-ului pe 

clase pentru  noii utilizatori 

- Realizarea ,prelucrarea  R.O.I. al 

CDI-ului 

- Popularizarea  documentelor  din 

CDI 

Elevi,cadre didactice Septembrie 2017 Bibl. Munteanu 

Iuliana 

Invatatori 

Diriginti 

120  elevi 

 

 

2. 

 

 

European Day of Languages 

 

 

 

Prezentari postere, curiozitati, 

portofolii 

Elevi,cadre didactice 26 septembrie 2017 Prof. Serban Gina 

Prof. Popa Roxana 

60 elevi 

 

3. 

 

 

,, Respect  dascalilor nostri!”-Ziua 

educatiei-  

concurs de eseuri , prezentari ppt Elevi, cadre didactice 5 octombrie 2017 Bibl. Munteanu 

Iuliana 

Prof. Popa C. 

25 elevi 

4. Proiectii, auditii in limba  engleza Animatii  audio- video Elevi,cadre didactice saptamanal Bibl. Munteanu 

Iuliana 

Prof. Serban G. 

30 elevi/ 

activitate 

5. CARTEA SONORA -ora de lb. 

romana in C.D.I.-( auditii ) 

 

Animatii audio Elevi,cadre didactice lunar Bibl. Munteanu 

Iuliana 

Prof. Munteanu N. 

 

28 elevi/ 

activitate 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarul profesorilor de limba 

engleza- pregatire candidați la 

examenele Cambridge English 

Young Learners - Starters, Movers si 

Flyers . 

 

 

 

 

Curs  de formare  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainerul British Council 

Cadre didactice 

 

 

 

 

 

 

 

10 noiembrie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Serban Gina 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 cadre 

didactice 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. ,,Nicio zi fara carte”  Prezentarea unor carti specifice 

varstei copiilor de clasa pregatitoare- 

,,Povestea pescarusei si a motanului 

care a invatat-o sa zboare,, 

 

Elevi 

Cadre didactic 

13 noiembrie 2017 

 

Bibl. Munteanu 

Iuliana 

Prof. Arghire Oana 

 

 

24 elevi 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

,,Lumea mea depinde de noi..."-

Drepturile si reponsabilitatile 

copilului.  

 

 

Dezbatere, prezentare ppt,  

afise 

 

 

 

Elevi, cadre didactice 

 

22 noiembrie 2017 

 

 

Bibl. Munteanu 

Iuliana 

Prof. Popa Carmen 

 

 

27 elevi 

2 cadre 

didactice 

9. ,, Jocul didactic la orele de 

matematica" 

Comisia metodica invatatori Elevi , cadre didactice 6 decembrie 2017 Prof. Gîţă Ionica 

Prof. Tila maria 

Inv. Vrinceanu A. 

Prof. Padure L. 

30 elevi 

20 cadre 

didactice 

10.  ,, Cum putem rezolva conflictele ?" 

proiectului STOP SCHOOL 

VIOLENCE. ! 

 

 

              work shop Elevi, cadre didactice 13 Decembrie 2017 Prof. Marcu Tincuta 

Prof. Badaluta A. 

Bibl. Munteanu I. 

50 elevi 

11. ZICI - Ziua Internaţională a Cititului 

Împreuna 

Lecturarea  unor povesti  

Realizarea fisei de lectura 

Elevi , cadre didactice 1 februarie 2018 Bibl. Munteanu 

iUliana 

Prof Popoiu Emilia 

Prof. Bratu Gabriela 

Prof. Bîra iLinca 

60 elevi 

2. Activităţi culturale 

Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Tipul activităţii Categorii de participanţi Data Responsabil Număr 

 de participanţi   

 

 

 

13. 

 

 

 

14 

,, Maestri si ucenici. Liant: 

aforismul " din cadrul 

Festivalului International al 

Aforismului. 

 

 

Sarbatorim impreuna! 

30 ani Erasmus+  

 

 

 

Prezentare de carti, recitari 

 

 

 

 

Videoconferinta 

Scriitori, invitati din 

comunitate, cadre didactice, 

elevi 

 

 

Cadre didactice, parinti, 

elevi  din Franta, Italia, 

Polonia, Croatia, 

Grecia,Spania si Romania 

6 octombrie 2017 

 

 

 

 

13 octombrie 2017 

Prof. Munteanu Nelia  

Bilbl. Munteanu Iuliana 

 

 

Echipa de proiect 

20 elevi  

10 invitati 

12 cadre 

didactice 

 

 

 

Elevi din toate 

tarile partenere 

 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=580790968929427&id=192865974388597


 
 

15.  

,,Aforismul agent al coeziunii 

naţionale,, 

 

 

Premierea  elevilor Scolii Gimnaziale 

,,Elena Doamna" Tecuci,  participanti  

la Festivalul International al 

Aforismului 

Scriitor 

Cadre didactice 

elevi 

16 octombrie 2017 Prof. Munteanu Nelia  

 

20 elevi  

Cadre didactice 

16.  

,,Gânduri de recunoştinţă 

ARMATEI ROMÂNE,, 

 

 

prezentări power point, dezbateri, 

recitări de poezie 

expoziţia de carte 

Elevi, cadre didactice 25 octombrie 2017 Bibl. Munteanu Iuliana 

Prof. Popa Carmen 

27 elevi 

17. 

 

 

 

,,Tombola jucariilor"- din cadrul 

Proiectului SNAC 

Colecta de jucarii, 

Expozitie cu vanzare 

Donatii 

Elevii claselor  P-VIII 22 noiembrie 2017 Prof. Marcu Tincuta 

Inv.Padure Lucian 

Bibl. Munteanu Iuliana 

450 elevi  

18.  

Implică-te! Fii voluntar!” 

 

Realizarea de felicitari 

Colecta ptr copiii nevoiasi 

 

Fundatia Bunul Samaritean 

de la Nicoresti 

Elevii clasei PC 

19 decembrie 2017 Inv. Diaconu Gina 

Bibl. Munteanu Iuliana 

25 elevi 

20 copii de la 

fundatie 

Profesori 

voluntari 

19 ,, Porni Luceafarul ……” –Yiua  

poetului Mihai Eminescu si Ziua 

Culturii Nationale  

 

 

-expozitie de carte 

Prezentare ppt 

Recitari de poezie 

Elevi, parinti , cadre 

didactice 

15 Ianuarie 2017 Bibl. Munteanu Iuliana 

Prof. Serban Gina 

Prof. Popa Carmen 

40 participanti 

 

 

20. 

 

24 ianuarie- Ziua Unirii 

Principatelor romane( 159 de ani) 

 

 

Prezentare ppt 

Realizarea de postere 

eseuri 

Elevii clasei a V-a 24 ianuarie 2017 Prof. Gîţă IonicaBibl. 

Munteanu 

 Iuliana 

Prof. Popa Carmen 

40 elevi  si 

cadre didactice 

 

3.Activităţi de comunicare 

Nr. 

crt. 

Titlul activităţii Tipul activităţii Categorii de 

participanţi 

Data Responsabil Număr 

 de 

participanţi   

21. 

 

Consfatuirea responsabililor 

de programe comunitare si 

proiecte europene. 

 Responsabilii cu 

proiecte  europene din 

scoli- zona Tecuci 

22 septembrie 2017 Prof. Octavian Patrascu 

Prof. Gabriela Bratu 

28 

participanti 



 
 

 

 

 

 

 

22 

 

Mobilitate Erasmus - 

octombrie 2017 -Bagheria- 

Palermo-Sicilia 

Diseminare mobilitate  Elevi, cadre didactice, 

parinti 

24 octombrie 2017 Echipa de proiect 28 cadre 

didactice 

Elevi 

parinti 

 

23. 

,,Educația juridică o  

necesitate ,, 

Dezbatere Invitati  de la parchet 

Baroul de avocati 

17 noiembrie 2017 Prof. Marcu Tincuta 

Inv Vrinceanu A 

Dir. Gîţă Ionica 

Bibl. Munteanu Iuliana 

90 elevi 

24. Lansarea proiectului 

Zâmbete Colgate 

Prezentarea materialelor  primite, 

Diseminarea informaţiilor 

Elevi 

Cadre didactice 

28 noiembrie 2017 Prof. Bratu Gabriela 18 cadre 

didactice 

 

25, 

,, Modalităţi de îmbogăţire, 

activare şi nuanţare a 

vocabularului prin 

intermediul textelor 

dramatizate" 

Prezentare lucrare gradul I Cadre didactice 11 decembrie 2017 Prof. Lefter Adriana 30 cadre 

didactice 

26, Relatia parinte- copil- 

scoala, definitorie pentru o 

dezvoltare armonioasa. 

Lectorat cu parintii Cadre didacice 

parinti 

13 decembrie 2017 Prof. Cocolici Anisoara 30 parinti 

27. Promovarea imaginii CDI-

ului scolii 

 

 

Postarea pe site-ul CDI-ului a  

activitatilor sustinute 

Cadre didactice, elevi permanent Bibl.Munteanu Iuliana 

 

 

https://www.facebook.com/gbratu/posts/10212942480228188


 
 

4.Activităţi de gestionare 

 

Tipul 

 

 

Activităţi realizate 

 

 

Probleme întâmpinate 

 

Gestionarea spaţiului 

 

 

 

 

 

 

 Am intocmit si transmis  Proiectul anual de activitate al CDI, Planul de activitati pe 

semestrul I- an scolar 2017-2018  ( septembrie 2017) 

  Am organizat  activităţi  în CDI şi am asigurat funcţionarea  

             acestuia în cadrul programului stabilit; 

  Am stabilit , cu rigurozitate , programul  activităţilor programate  

 S-a igienizat spatiul ( varuit) 

 Am  rearanjat  spatiul CDI-ului  in functie  de necesitati 

 

 

        

 

 

- 

Gestionarea funcţionării CDI   S-a stabilit programul de  lucru  in spatiul CDI-ului( 7,00-15.00) 

 Am intocmit si afisat Regulamentul de ordine interioara  al CDI-ului 

 Am reconditionat carti deteriorate fizic 

  Am intocmit planificari săptamanale - activităţi cu clasa; 

 Am intocmit  fise  de activitate  pentru  actiunile desfasurate in  CDI 

-  

 

 

    - 

Gestionarea bunurilor materiale  Înscrierea noilor veniţi pe fişe de cititori. 

 Inventarierea bunurilor materiale  

 Comenzi manuale scolare 

 Distribuirea manualelor şcolare pe baza  proceselor verbale de predare –

primire .  

 Am inregistrat  carti  donate  bibliotecii  ( Asociatia Balinte Ionela) 

 

 

 

 

 

    - 

      Am participat si  la alte activitati, cum ar fi: 

 consfatuirea bibliotecarilor scolari  si responsabilii de CDI – CCD Galati – 13.10.2017 

 Ziua Bibliotecii Municipale ,,Stefan Petica ,, Tecuci 

 formarea cadrelor didactice din cadrul proiectului ,, Let's Get Green,, 

 premierea elevilor Scolii Gimnaziale ,,Elena Doamna,, Tecuci, care au participat la Concursul de creatie,, Cand vioarele   tacura 

..../poezia lui rasuna..." - 21 octombrie 2017 

 Cercul bibliotecarilor scolari – zona Tecuci- 16 decembrie 2017 

 Conferinta SuperTeach Iasi- 20 februarie 2018 

 examene de ocupare a postului de bibliotecar sau de trecere la o alta treapta de salarizare( Scoala Cosmesti, Scoala Barcea) 

 Lansare de carte - Metamorfozele sinelui de  Eleonora Stamate  Biblioteca Municipala ,,Stefan Petica ,, Tecuci   - 20 decembrie 

2017                              
                    Bibliotecar, 

prof. documentarist Munteanu Iuliana 

 



 
 

   

 

  

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

RAPORT   DE  ACTIVITATE  ADMINISTRATOR DE  PATRIMONIU 

Semestrul  I - an scolar 2017-2018 
 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 , am îndeplinit următoarele sarcini:  

 

 Am rezolvat, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin sectorului administrativ-

gospodăresc 

 Am adminstrat bunurile mobile şi imobile , inventarul instituţiei pe care l-am  repartizat  şi a căror 

evidenţă o ţin 

 Am planificar, organizat si distribuit  materiale si accesoriile necesare desfasurarii activitatii 

personalului administrativ din cadrul institutiei de invatamant  

 Am organizat si  am controlat  activitatea celor ce fac de paza in scopul asigurarii integritatii bunurilor 

ce apartin institutiei de invatamant:  

 Am intocmit graficul de lucru pentru paznici, fochist , ingrijitoare; 

 Aprovizionearea cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere in cadrul institutiei 

de invatamant; 

 Primesc materialele care se aprovizioneaza , verific cantitatile indicate in  documentele care le insotesc 

si controlez cat este posibil calitatea acestora .  

 intocmesc receptiile si bonurile de consum pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la 

biroul contabilitate, pentru efectuarea platilor; 

 Asigur  ordinea si curatenia care trebuie sa fie in institutia de invatamant,in grupurile sanitare, etc .  

 Remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca . 

 Am e laborat impreuna cu conducerea institutiei fisa postului pentru personalul din subordine;  

 Efectuez inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege impreuna cu 

comisia de inventariere 

 Intocmesc si tin la zi documentele privind microbuzul din dotarea institutiei . 

 Intocmesc impreuna cu Compartimentul de achizitii publice , planul de achizitii 

 

 

Administrator, 

Prof. Gavrilescu Florin Dan 

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/364/1/1/32/!hash=2442685340;h4r=2176997442;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=2025/33216_5?

