
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAŢI 
ANALIZA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

AN ŞCOLAR 2016-2017 
   
 Educaţia este cel mai de preţ dar pe care îl poate primi omul  
(Platon) 
  „Să fim cei mai buni ! 
Noi vom construi viitorul ! 
Beneficiile vor fi ale tuturor” 
  
Activitatea didactică din Şcoala Gimnazială Nr.22 în anul școlar 2016-2017 a avut la bază planul managerial, 
planul operaţional, precum şi obiectivele propuse de echipa managerială a fi îndeplinite în acest an şcolar. 
 Pentru a identifica punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările am realizat o analiză de 
nevoi şi în funcţie de constatările făcute, am stabilit măsurile ce trebuiesc întreprinse pentru îmbunătăţirea 
activităţii. 

Informatii de tip cantitativ: 
Elevii - clasele I-VIII functioneaza in 2 schimburi. 

  

Anul scolar  2015-2016  2016-2017  

populatia scolara: 737  766  

numar de clase  28  29  

numar de elevi la clase-I-IV+pregatitoare 469  478  

numar de elevi la clasele-V-VIII 268  297  

 
Şcolarizarea şi frecvenţa  

Unitatea noastră a şcolarizat toţi copiii de vârstă şcolară din circumscripţia arondată, primind chiar şi 
copii din afara circumscripţiei pentru motive întemeiate.  

Frecvenţa elevilor este bună, în creştere în raport cu vârsta elevilor, situându-se la acelaşi nivel 
comparativ cu anul trecut.  

Fluctuaţiile semestriale se datorează în special schimbării domiciliului, plecării din ţară dar si din 
motive personale.  
   
Planul de şcolarizare:  
Pentru anul şcolar 2016-2017 - realizat  
Clasele         Ciclul primar                  Ciclul gimnazial              Gradinita  
                PR    I     II    III   IV            V  VI  VII  VIII             4 grupe  -  83  
Număr      4     4     3     3     3              4    3    3      2 
 
RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL PRIMAR 
SEMESTRUL I 2016 – 2017 

Clase  Elevi înscriși la 
începutul anului  

Elevi rămași la 
sfârșitul  sem.I 

Număr elevi 
promovați  

Total 
promovați  

CP  119  121  121  100%  

I  108  109  109  100%  

IV  73  72  69  95,83%  

TOTAL 
 CP-IV  

478  477  465  97,48%  



RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL PRIMAR 
SEMESTRUL II 2016 – 2017 

Clase  Elevi înscriși la 
sfîrșitul  
semestrului I  

Elevi rămași la 
sfârșitul 
semestrului II  

Număr elevi 
promovați  

Total 
promovați  

CP  121  124  124  100%  

I  109  112  112  100%  

IV  72  72  70  97,22%  

TOTAL 
 CP-IV  

477  484  480  99,17%  

 
RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL GIMNAZIAL 
SEMESTRUL I 2016 – 2017 

Clase  Elevi înscriși la 
început de an  

Elevi rămași 
la sfârșitul 
semestrului  

Număr elevi 
promovați  

Total 
promovați  

V  103  102  99  97,06%  

VIII  53  52  45  86,54%  

TOTAL 
 V - VIII  

297  292  265  90,75%  

RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL GIMNAZIAL 
SEMESTRUL II 2016 – 2017 

Clase  Elevi înscriși la 
începutul 
semestrului  

Elevi rămași la 
sfârșitul 
semestrului  

Număr elevi 
promovați  

Total 
promovați  

V  102  102  99  97,06%  

VIII  52  54  47  87,04%  

TOTAL 
 V - VIII  

292  294  275  93,54%  

RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL GIMNAZIAL 
an școlar 2016 – 2017 

Clase  Elevi înscriși la 
începutul 
anului  

Elevi rămași la 
sfârșitul 
semestrului II  

Număr elevi 
promovați  

Total promovați  

V  102  102  99  97,06%  

VIII  52  54  52  96,27%  

TOTAL 
 V - VIII  

292  294  286  97,28%  

 



PROMOVABILITATEA PE SCOALA 

Clase  Elevi înscriși la 
început de an  

Elevi rămași la sfârșitul 
anului școlar  

Număr elevi 
promovați  

Total promovați  

TOTAL 
 CP-IV  

478  484  480  99,17%  

TOTAL 
 V - VIII  

297  294  286  97,28%  

TOTAL  775  778  766  98,46%  

Număr elevi declarați repetenți la sfârșit de an școlar: 
Ciclul primar - 4 elevi  
Ciclul gimnazial - 8 elevi 
 
Rezultate deosebite: 
• OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ – Arad 2017 – 1 elev  
• OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ „SOLOMON MARCUS”- SECȚIUNEA ANTRENAMENT – 1 elev-mențiune  
• CONCURS NATIONAL INTERDISCIPLINAR +-POEZIE – 1 elev – mențiune  
• COMORILE BASMULUI ROMÂNESC, CAERI la poziția 851 –3 elevi premiul I, 2 elevi premiul II, 1 elev 

mențiune  
• MICII AUTORI DE BASME, CAERI la poziția 851- 2 elevi  premiul I 
• BASMELE REGINEI MARIA Secțiunea creație literară CAEN, pag 72, pag 4 – 1 elev  premiul I 
• BASMELE REGINEI MARIA Sectiunea creație plastică CAEN, pag 72, pag 4 –1 elev  premiul I 
• Concursul Național COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO etapa națională-inclus în Calendarul concursurilor 

naționale școlare organziate în anul școlar 2016-2017 aprobat de MEN, poziția 92 –6 elevi  premiul I, 7 
elevi  premiul II, 9 elevi  premiul III 

• Concursul școlar național de competență și performanță COMPER, etapa națională - Organizat în 
parteneriat cu MEN la pozițiile 90-91 –3 elevi premiul I, 1 elev premiul II 

• FESTIVALUL DOREMI - „Hora noastră din bătrâni” - premiul I 
• FESTIVALUL DOREMI - „Popularii” - grup vocal – premiul I 
• FESTIVALUL DOREMI – colaj arte vizuale – premiul I 
• FESTIVALUL DOREMI – grupul Tempus – dans – premiul I 
• FESTIVALUL DOREMI – “Vocile Primăverii” – muzică – premiul II 
• Concursul Național de Caligrafie – 1 elev  
• Concursul Național Tinerii Ambasadori în Lupta cu Schimbările Climatice – 2 elevi perticipanți , 1 elev 

Locul I 
• Concurs Intenational ,,MATHEMATIQUES SANS FRONTIERES-Junior” – 15 elevi – premiul special 
• Concurs National de Matematica ,,LUMINA MATH” – 2 elevi – mențiune  
• Concurs National de Competenta în Matematica ,,COMPER” Faza nationala -  3 elevi premiul I, 2 elevi 

premiul II, 1 elev mențiune  
• Concus Național “INFOGIM – abilități digitale pentru elevul modern – CAEN2017 domeniul științific, 

pozitia 13 – 3 elevi premiul I, 1 elev  premiul II, 3 elevi  premiul III 
• Concurs Național de Informatică Aplicată “CIP 2017” CAEN 2017 aprobat de MEN-domeniul științific, 

poziția 25 – 3 elevi premiul III, 1 elev mențiune  
• Concursul Național al Cercurilor Tehnice “TEHNOLOGII EXPRESS” CAEN 2017, aprobat de MEN domeniul 

tehnic, poziția 1 – 1 elev  premiul I, 1 elev premiul II 
• Concursul Național “CALCULATORUL JOC ȘI EDUCAȚIE” CAEN 2017 aprobat de MEN domeniul științific, 

pozitia 08 – 1elev premiul I, 1 elev mențiune  
• Concursul Național “DINCOLO DE CUVINTE ROSTITE” CAEN 2017 aprobat de MEN, domeniul cultural 

artistic-arte vizuale, pozitia 01 – 1 elev premiul III 
• Concursul Național “SCRISOARE PENTRU PRIETENUL MEU” CAEN 2017 aprobat de MEN, domeniul 

cultural artistic-literatură, poziția 01 – 1 elev  premiul I 
• “Dulcele copilăriei” – pictură pe foi de napolitană.  



Proiecte  
• Programul « Auchan-să la educaţie » organizat de asociaţia Ateliere Fără Frontiere cu sprijinul Fundaţiei 

Auchan pentru Tineri au premiat proiectele cadrelor didactice cu 8 sisteme de calcul  
• Baterel și Lumea Non-E 2017 - școala care a colectat cea mai mare cantitate de DEEE – LOCUL II, premiul 

obținut – dotări în valoare de 800 EURO 
• Baterel și Lumea Non-E 2017 –10 elevi – premiul obținut – tabără tematică  
• Viaţa la Pozitiv Program Educaţional Internaţional – Secțiunea Junior 
 
Evaluarea Națională 2017 

În unitatea noastră şcolară au fost două clase a VIII-a cu un efectiv de 54 de elevi. La examenul de 
evaluare s-au înscris 47 de elevi. Doi elevi a fost declarați repetenți, 5 elevi, corigenți (au promovat 
examenele de corigență în august). 

PROCENTUL  DE PROMOVABILITATE ESTE  DE 93,62 %.  
Candidați cu media peste 5 = 44  
 

PROBA 
SCRISĂ  

NUMĂR 
ÎNSCRIŞI  

NUMĂR 
PREZENŢI  

NUMĂR 
EVALUAŢI  

<5  5 -
5,99  

6 -
6,99  

7 -
7,99  

8 -
8,99  

9 -
9,99  

10,00  

LIMBA 
ROMÂNĂ 

47 47 47 2 2 4 11 16 12 0 

MATEMATICĂ 47 47 47 7 7 3 14 8 8 0 

MEDIA 
GENERALA 

47 47 47 3 6 5 11 13 9 0 
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Din cei 47 elevi care au susținut examenul de Evaluare Națională, 2 elevi au optat pentru înscrierea la Şcoli 
profesionale (Saulea George și Cernat Valeriu),  un elev a fost înscris pe locurie pentru romi (Veselin 
Alexandru) și o elevă s-a înscris la liceu particular (Lepădatu Diana). 
În urma repartizării computerizate, cei 43 elevi au fost admişi la următoarele  licee: 
- 2 elevi - COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" (1 elev - Ştiințe ale Naturii, 1 elev - Filologie) 
- 3 elevi - COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU" (1 elev – Matematică-Informatică, 1 elev - Științe ale 
naturii, 1 elev - Științe Sociale) 
- 2 elevi - COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" (1 elev – Ştiințe ale Naturii, 1 elev - Filologie) 
- 6 elevi - COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" (5 elevi – Filologie, 1 elev Matematică-Informatică) 
- 3 elevi  - COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" (Industrie alimentară) 
- 9 elevi - COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" (2 elevi – Turism și alimentație, 2 elevi – Comerț, 4 elevi 
– Economic, 1 elev Turism și alimentație/Bilingv FRA) 
- 3 elevi - COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" (Electric) 
- 1 elev - COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU”  (Electronică automatizări) 
- 1 elev - COLEGIUL TEHNIC „PAUL DIMO” (Mecanică) 
- 1 elev – LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” (Construcții, instalații și lucrări publice) 
- 2 elevi - LICEUL TEORETIC "DUNAREA" (1 elev – Matematică-Informatică, 1 elev - Ştiințe Sociale) 
- 2 elevi - LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ"  (Ştiințe ale Naturii) 
- 2 elevi  - LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" (1 elev Științe ale Naturii, 1 elev - Științe Sociale) - 5 elevi  - 
LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA" (1 elev - Ştiințe ale Naturii, - - 2 elevi – Filologie, 1 elev – Industrie textilă și 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

<5 5 -5,99 6 -6,99 7 -7,99 8 -8,99 9 -9,99 10,00 

SITUAŢIE COMPARATIVĂ 
 ROMÂNĂ-MATEMATICĂ 

LIMBA ROMÂNĂ 

MATEMATICĂ 

6% 
13% 

11% 

23% 

28% 

19% 

0% 

MEDIA GENERALĂ 

<5 

5 -5,99 

6 -6,99 

7 -7,99 

8 -8,99 

9 -9,99 

10,00 



pielărie, 1 elev – Matematică-Informatică) 
- 1 elev - LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE (Electronică automatizări) 
Cei 5 elevi rămaşi corigenţi au promovat examenele de corigenţă din luna august. Din cei 5 elevi,  1 elev nu s-a 
prezentat (Apostolache), 1 s-a înscris la învăţământul profesional iar 3 elevi au fost admiși la licee: 
- 2 elevi –  COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" (Industrie alimentară) 
- 1 elev – COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM „DUMITRU MOȚOC” (Turism și alimnetație) 
     După finalizarea etapelor de admitere la licee și școli profesionale, situația este următoarea:  
               48 elevi admiși la licee și 3 elevi admiși la profesională. 
 
BENEFICIARI  RECHIZITE 

NR.  
CRT.  

ANUL SCOLAR  NUMAR ELEVI  

1. 2015-2016  9  

2. 2016-2017  0  

 
BENEFICIARI BURSE  

ANUL SCOLAR  NUMAR ELEVI  

2015-2016  88  burse de merit, 6 burse  de ajutor social  

2016-2017 sem.I  79 burse de merit, 7 burse de ajutor social, 2 
burse de ajutor social pe motive medicale, 3 
burse sociale pentru orfani  

2016-2017 sem.II  130 burse de merit, 9 burse de ajutor social, 2 
burse de ajutor social pe motive medicale, 3 
burse sociale pentru orfani  

În şcoala noastră sunt angajate 54 de cadre didactice pentru 49,2211  norme ( 4 educatoare,  21 învăţători şi 
29 de profesori).  
   Dintre aceştia, 50,00% au gradul didactic I, 12  beneficiază de gradaţii de merit (1 gradație de merit personal 
didactic auxiliar), 4 sunt metodişti ai Inspectoratului Şcolar și două cadre didactice au doctorat.  
 
Statut                              Nr.cadre didactice  
Titulari ai şcolii :                  36  
Suplinitori calificati:            18  
Calitatea personalului didactic:  
· Calificat : 100%  
· Mentori conform LEN: 5 profesori  
· Metodişti: 4  
CATEDRE:  
a) Limbă şi comunicare  
                 profesorii de limba română – 3 profesori  
                 profesorii de limbi moderne - 3 profesori  
b) Matematică - 3 profesori  
                Ed. tehnologica  - 1 profesor  
                Informatica – 2 profesori  
c) Ştiinţe ale Naturii - fizică, chimie, biologie- 5 profesori  
e) Om şi societate- istorie, geografie,  cultură civică, religie- 7 profesori  
f) Arte - 2 profesori  
         Educaţie Fizică- 3 profesori  
h) Învăţători - 21 profesori pentru învăţământul primar (3 comisii metodice)  
Resurse materiale           
   -   Numarul spațiilor de învățământ : 

sali de clasă – 16 



laboratoare ( fizică- chimie, biologie - geografie)-2 
laboratoar informatică – 1 
biblioteca –1 ( 15.000 volume) 
cabinete ( muzică, limba franceză) 
sală de sport cu vestiar–1 
sală cu materiale didactice-1 
sală de festivităţi dotată cu instalaţie de sonorizare şi climatizare 
teren sport modernizat 
cabinet medical - 1  
cabinet de logopedie şi consiliere psihologică - 1 
cabinet metodic - 1 

Mijloace de invatamant  
58 calculatoare + 37 imprimante + 2 copiatoare 
2 televizoare 
2 Tv – plasmă 
sistem home-cinema  
3 casetofoane 
19 videoproiectoare  
dotarea cu 12 table magnetice 
tablă interactivă 
 tablă flipchart  21 buc  
 laptop 12 buc 

Resurse  financiare  
buget de la Consiliul local  
fonduri extrabugetare provenite din inchirierea spatiilor din incinta scolii  
sponsorizari  
 donatii Comitetul de parinti  

Calitatea managementului școlar  
 Conducerea școlii a reușit printr-o politică de personal adecvată ca toate posturile didactice să fie 
ocupate de cadre didactice cu o bună pregătire de specialitate  și metodică. De asemenea, cadrele didactice au 
fost stimulate să obțină grade didactice și să participe la formări.  
 Consiliul de administrație este un organism democratic în cadrul căruia fiecare opinie constructivă este 
luată în calcul.  
 Delegarea autorității se face pe secvențe ale demersului didactic, problemele de fond fiind permanent 
în atenția cadrelor didactice care intră în această structură.  
 În urma efectuării analizei de nevoi s-au obținut o serie de informații de tip cantitativ și calitativ asupra 
elevilor, corpului profesoral și resurselor materiale și umane.  
     Informatii de tip calitativ  
 Mediul de proveniență al elevilor – familii cu nivel de școlarizare mediu, familii preponderent 
muncitorești  (10% venit sub medie, 5% fără venit).  
          Managementul școlar - deschis pentru comunicare și colaborare.  
Analiza S.W.O.T  
 Analiza mediului intern cât și a mediului extern se face pe următoarele nivele: 
 - oferta curriculară; 
 - resurse  umane; 
 - resurse materiale și financiare; 
 - relațiile cu comunitatea. 
OFERTA CURRICULARĂ  
          Puncte tari  
- pentru fiecare nivel de școlarizare, școala dispune de întregul material curricular: planuri de învățământ și 
programe școlare, auxiliare curriculare - manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumătoare.   
- CDS- alegerea opționalelor de informatică, engleză-franceză, istorie chimie, în colaborare cu părinții și elevii.  

Puncte slabe          
Colaborarea școală – familie este insuficientă.  



  administrativ  
Opțiunile se fac în funcție de decizia majorității elevilor clasei; 
  resurse umane  
Insuficienta diversitate a  abilităților cadrelor didactice în raport cu solicitările părinților și copiilor; 
          Oportunități  
-  Oferta CDS vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism școlar și contribuie la dezvoltarea unei 
motivații intrinseci pentru învățare. 

- CDS permite valorificarea abilităților individuale. 
Amenințări  
-  Insuficiența diversificare și adecvare a CDS la cerințele și solicitările părinților și elevilor poate scădea 
motivația acestora pentru învățare. 
-  Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor/ opțiunilor beneficiarilor. 
-  Insuficienta informare legată de CDS; 
-  Frecvența scăzută la orele de opțional (datorită lipsei de interes manifestate față de tema studiată) 
-  Nerespectarea ritmicității notării; 
-  Consemnarea rezultatelor în catalog la sfârșitul semestrului; 
Măsuri  
-  Propunerea unei palete largi de teme elevilor și părinților din care aceștia să aleagă cea mai interesantă 
temă.  
-  Dezvoltarea bazei materiale, îmbogățirea materialului didactic pentru desfășurarea orelor în bune condiții; 

- Respectarea graficului pentru notarea ritmică a elevilor. 
RESURSE UMANE  
         Puncte tari  
-  Personal didactic calificat 
- Relațiile interpersonale profesor- elev , conducere-subalterni, profesori-părinți, favorizează crearea unui 
climat educațional deschis, stimulativ; 
-  Cadre didactice bine formate; 
-  Există o bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice precum și o bună coordonare a acestora; 
-  Ameliorarea relației profesor- elev prin intermediul Consiliului Elevilor. 
-  Perfecționarea activităților extracurriculare,  pregătirea cu profesionalism a lecțiilor; 
-Lucrările de reparații și îmbunătățiri au fost la standardele așteptate. 

Puncte slabe  
-  Slaba motivare datorată salariilor mici; 
-  Insuficienta implicare a cadrelor didactice în acțiuni de promovare a imaginii școlii;  
-  Lipsa de interes manifestată de unii părinți pentru situația școlară a copiilor; 
-  Lipsa de interes din partea elevilor pentru învățătură; 
-  Implicarea unui număr mic de cadre didactice în activitățile extracurriculare ; 
- Efectuarea superficială a recensământului elevilor (recensământ efectuat necorespunzător, nerespectarea 
termenului de predare a recensământului); 
-  Lipsa de interes a familiilor pentru educarea copiilor; 
-  Lipsa de comunicare. 

Oportunități  
-  Numărul de întâlniri și activități comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează 
diseminarea experiențelor de la cursurile de formare, coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 
-  Varietatea cursurilor de formare organizate de CCD și ONG-uri ; 
-  Întâlniri frecvente între cadre didactice și părinții elevilor: ședințele cu părinții la nivelul clasei / școlii, 
consultațiile săptămânale, lectoratele cu părinții. 

Amenințări  
-  Criza de timp a părinților datorată actualei situații economice care reduce implicarea familiei în viața școlii, 
se reflectă atât în relația profesor-elev cât și în performanțele elevilor; 
-  Scăderea motivației și interesului pentru activitățile profesionale ale unor cadre didactice se reflectă în 
colaborarea cu părinții. 
-  Rata scăzută a natalității. 
          
 



Măsuri:  
-  Implicarea unor cadre didactice în acțiunile de promovare a imaginii școlii (promovarea imaginii școlii trebuie 
să fie o preocupare a tuturor cadrelor didactice nu numai a învățătorilor de clasa a IV-a). 
-  Efectuarea necorespunzătoare a recensământului sau nerespectarea termenelor de predare a 
recensământului atrage după sine sancționarea cadrelor didactice în cauză. 
- Implicarea familiilor elevilor în proiectele și activitățile desfășurate de școală pentru îmbunătățirea 
comunicării și a relației școală-familie. 
RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Puncte tari  
- Starea fizică a spațiilor de învățământ și încadrarea în normele de igienă corespunzătoare;  
- Existența cabinetelor, laboratoarelor pentru anumite discipline: fizică-chimie,  biologie – geografie,  limba  
română,  informatică; 
-  Școala are bibliotecă;  
-  Existența unui cabinet de logopedie/psihologie;  
-  Școala  este  conectată la  Internet  și  cablu  TV; 
- Material  didactic  pentru  toate  disciplinele:  planșe,  hărți, CD-uri, diferite instrumente geometrice;  
- Lucrările de reparații și îmbunătățiri au fost la standardele așteptate (mobilier+gresie) 
          Puncte slabe  
- Fondurile bănești nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice și a elevilor pentru achiziționarea 
unor echipamente și materiale didactice; 
- Nu  există  cabinete  pentru  toate  disciplinele; 
- În urma analizei efectuate au fost identificate următoarele disfuncții: 
- Lipsa de interes din partea cadrelor didactice și a elevilor în ceea ce privește    păstrarea spațiilor de 
învățământ proaspăt renovate; 
- Neimplicarea diriginților/învățătorilor în păstrarea în bune condiții a spațiilor de învățământ precum și a 
dotărilor existente. 

Oportunități  
-  Parteneriat cu comunitatea locală ( Primărie, biserica, părinți, ONG-uri)  
- Posibilitatea antrenării părinților și elevilor în activități productive și de întreținere a școlii;  
-  Buget de la Primărie pentru definitivarea lucrărilor de renovare și pentru igienizare;  
- Atragerea  de  fonduri  prin  închiriere (închiriere spațiu chioșc). 

Amenințări  
-  Ritmul alert al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 
-  Conștiința morală a elevilor privind păstrarea și întreținerea spațiilor de învățământ; 
          Măsuri  
-  Păstrarea spațiilor școlare în bune condiții; 
-  Prelucrarea ROI precum și a regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar  
atât cu elevii cât și cu părinții pentru a afla care sunt măsurile care vor fi luate împotriva celor care distrug sau 
deteriorează bunurile materiale. 
-  Stabilirea în CA de măsuri care vor fi luate împotriva cadrelor didactice care nu se implică în educarea elevilor 
pentru păstrarea bunurilor materiale. 
- Implicarea părinților în gestionarea și păstrarea bunurilor materiale și a spațiilor de învățământ. 
RELAȚIILE CU COMUNITATEA  
         Puncte tari  
-  Comisia diriginților organizează diverse întâlniri cu reprezentanți ai Poliției, ai Consiliului local, ONG-urilor, în 
scopul prevenirii delicvenței juvenile. 
-  Întâlniri semestriale cu Consiliul reprezentativ al părinților, suplimentate de consultări săptămânale cu 
părinții. 
-  În școală s-au desfășurat programe, proiecte și parteneriate educaționale. 
-  Dezvoltarea relației profesor –elevi –părinți se realizează și prin intermediul serbărilor școlare. 
-  Contacte cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extracurriculare precum: excursii, vizite la 
muzee, vizionări de spectacole, acțiuni de caritate,  introduc elevii în mediul comunitar și contribuie la 
socializarea lor. 
          Puncte slabe  
-    slabe legături de parteneriat cu toate ONG-urile locale; 



-    slabe legături cu diverse firme și licee în vederea realizării unei orientări vocaționale adecvate;  
-    puține activități desfășurate în școală implică participarea părinților; 

Oportunități  
-  Disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii: Biserica, Primărie, Secția 3 de Poliție, ONG-uri ; 
-  Interesul liceelor de a-și prezenta oferta educațională; 
-  Disponibilitatea CE de a desfășura activități comune părinți-elev-profesori; 
-  Interesul unor școli și licee pentru schimburi de experiență. 
          Amenințări  
-  Nivelul de educație și timpul limitat al părinților poate duce la slaba implicare a acestora în viața școlii; 
-  Instabilitate la nivel social și economic a instituțiilor potențial partenere; 

- Sărăcia și scăderea nivelului de trai a unor familii cu mulți copii; 
-  Slaba informare privind specificul și inadecvarea activităților propuse de instituțiile partenere; 
          Măsuri  
-  Dezvoltarea parteneriatelor existente și crearea de noi parteneriate cu diferite instituții, ONG-uri; 
-  Implicarea familiilor în activitățile desfășurate în școală; 
-  Dezvoltarea relației părinți –elevi – școală; 

- Stabilirea unor schimburi de experiență cu liceele la care un procent mari din absolvenții claselor a VIII-
a  doresc să meargă. 

O1. Asigurarea condițiilor pentru deschiderea cursurilor la început de semestru  
Puncte tari-În anul școar 2016 – 2017, din sursele bugetare şi extrabugetare s-au realizat :  
- Starea fizică a spațiilor de învățământ și încadrarea în normele de igienă corespunzătoare – foarte bună; 
- Prestări servicii medicina muncii; 
- Achizitionare abonament Tribuna Învățămantului, revista Scoala Gălățeană; 
 - Actualizare Ghid Management școlar; 
- Găzduire site și mentenanță; 
- Materiale curățienie igienizare săli de clasă, grupuri sanitare.  
Puncte slabe  
-    S-a constatat lipsa de interes din partea cadrelor didactice, a elevilor  și chiar a părinților; 
-   Neimplicarea părinților elevilor în educarea copiilor în vederera păstrării bunurilor materiale; 
  
O3. Perfectionarea procesului de predare – învățare și obținerea de performante cu elevii  
Din analiza amănunțită a modului în care au fost realizate obiectivele propuse de echipa managerială, rezultă: 
Aspecte pozitive:  
- Școala dispune de cadre didactice cu o bogată experiență didactică; 
- Spații de învățământ moderne; 
- Cadrele didactice manifestă interes deosebit pentru propria pregătire profesională; 
- Exista un climat de colaborare în plan experimental – didactic, schimb de opinii, sugestii; 
- Activitățile desfășurate în cadrul comisiilor metodice au avut un nivel științific ridicat; 
- Proiectarea realizată în funcție de nevoile de informare și formare a elevilor; 
- Buna colaborare cu comitetele de părinți; 
- În mare parte activitatea desfășurată de cadrele didactice este corespunzătoare, se cunoaște conținutul 
programei, planificările sunt întocmite și predate în mare parte la timp; 
- rezultatele obținute la evaluare sunt consemnate în catalog cu foarte puține excepții unde disfuncția se 
menține de foarte mult timp; 
- preocupare din partea unor cadre didactice pentru amenajarea spațiului școlar cât și pentru dotarea sălii de 
clasă cu mijloace moderne;               
Aspecte negative:  
- lipsa de interes din partea unor cadre didactice în ceea ce privește păstrarea  bunurilor din dotare; 
- utilizarea pe o scară relativ mică a unor tehnologii avansate de desfășurare a lecțiilor; 
- insuficienta colaborare a părinților în educarea copiilor; 
- lipsa proiectării pe unități de învățare la unele discipline; 
- slaba colaborare între elevi în cadrul orelor; 
- nestimularea creativității; 
- absența unei motivații pentru studiu; 
- rata mare a absenteismului la ore; 



 - cunoștințe teoretice în locul competențelor și abilitaților; 
 - incapacitatea unor elevi de a se autoevalua; 
 - lipsa de reacție a cadrelor didactice la recomandări; 
 - insuficienta implicare a cadrelor didactice în organizarea de  activități extracurriculare;  
 - preocupare insuficientă pentru promovarea imaginii școlii; 
 - slaba implicare din partea familiei în viața școlară; 
 -insuficienta colaborare cu familiile elevilor sau colaborare defectuoasă.  
Colaborarea școlii cu familia  
 Aspecte pozitive  
-   preîntâmpinarea abandonului școlar; 
-  dezvoltarea bazei materiale a școlii; 
 -  inițierea de activități la care contribuie activ părinții.  
 Aspecte negative  
- dezinteres din partea unor părinți în ceea ce privește situația școlară a copiilor; 
- neimplicarea părinților în rezolvarea problemelor disciplinare create de elevii școlii; 
- lipsa activităților extracurriculare în care sa fie implicați părinții; 
 - criza de timp a părinților datorată actualei situații economice care reduce implicarea familiei în viața școlii, se 
reflectă atât în relația profesor – elev cât și în performanțele elevilor. 
Colaborarea  școala – comunitate  
 Aspecte pozitive  
-întâlniri cu reprezentanți ai Poliției, Consiliului local, ONG-urilor; 
- desfășurarea unor programe educaționale în școli;  
-contacte cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extracurriculare precum excursii, vizite la muzee, 
vizionări de spectacole, acțiuni de caritate. 
-dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul serbărilor şcolare.  
 Aspecte negative  
- slabe legături de parteneriat cu ONG-urile; 
- slabe legături cu diverse firme și licee în vederea realizării unei orientări educaționale adecvate; 
- puține activități organizate în școală care implică participarea părinților sau a altor factori; 
Oportunități  
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, 
instituţii culturale);  
- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-
profesori-elevi;  
- responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă.  
           Amenințări  
- organizarea defectoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea 
efectelor scontate;  
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolară;  
- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere;  
- slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile partenere.  
Creșterera eficienței activității de îndrumare și control  
 Aspecte pozitive  
- existența unei planificări a controlului pe arii curriculare și compartimente; 
- existența obiectivelor urmărite în timpul controlului (obiective centrate pe elev și pe profesor); 
- cuprinderea întregii activități desfășurate în instituție în vederea controlului; 
 Aspecte negative  
-insuficiența timpului pentru verificarea amănunțită a tuturor ariilor curriculare și compartimentelor; 
- număr insuficient de asistențe la ore; 
- inactivitatea comisiilor constituite la nivelul școlii; 
-neimplicarea responsabililor comisiilor metodice în activitatea de control a directorului; 
Îmbunatățirea activității colectivelor auxiliare  
 Aspecte pozitive  
- școala este foarte bine igienizată, rata îmbolnăvirilor de gripă, viroze, etc. este mai mică decât la alte școli;  



- aprovizionarea la timp cu materiale de curățenie, manuale școlare și tot ce ține de buna desfășurare a 
activității în școală.  
     Pe lângă cele câteva disfuncții semnalate care pe parcurs s-au remediat sau sunt în curs de remediere, se 
poate afirma că activitatea desfășurată în Școala Gimnazială Nr. 22 Galați în anul școlar 2016-2017 a fost 
bună.  
 

RAPORT  AL COMISIEI METODICE DE LIMBI MODERNE                                                                                                                      
An școlar 2016-2017 

Responsabilul Comisiei metodice de limbi moderne, 
Prof. Avram Paula- Roxana 

 
  În anul școlar 2016-2017, Comisia metodică de limbi moderne și-a desfășurat activitatea 
conform planului managerial întocmit la începutul anului școlar, respectând termenele si realizând activitățile 
metodice propuse.  
        Membrii comisiei au avut în vedere obiectivele propuse în planul managerial si anume:  
 - Organizarea activităţii  
 -  Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii didactice  
 - Perfecţionarea activităţii didactice si pregatirea profesionala a membrilor catedrei  
 - Pregătirea pentru Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna engleza/ franceza pentru 
admiterea in cls. a IX-a cu predare in regim bilingv  
  - Pregătirea pentru concursurile şcolare  
 - Participarea la proiecte și parteneriate educaționale  
 - Realizarea de activităţi  extracurriculare atractive  
Organizarea activității comisiei s-a realizat în cadrul ședințelor comisiei metodice, sub coordonarea 
responsabilului, prof. Avram Paula-Roxana, cu colaborarea tuturor membrilor comisiei. Responsabilul comisiei 
a realizat informări și raportări periodice asupra activităților desfășurate.  
Asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii didactice  
 Membrii comisiei au contribuit la dezvoltarea bazei materiale prin confecționarea de materiale 
didactice necesare și procurarea  de alte materiale-CDuri, CD-rom, auxiliare, caiete de lucru etc.  
Perfectionarea cadrelor didactice si pregatirea profesionala a membrilor catedrei  
 Membrii comisiei au participat la consfătuirea anuală a profesorilor de limbi moderne din luna 
septembrie 2016.  
 În cadrul comisiei s-au desfășurat urmatoarele activități de perfecționare a activității didactice:  
Prof. Avram Paula – Roxana  

 participare la Cercul metodic de limbi moderne cu tema “Integrarea elevilor cu CES la orele de limbi 
moderne” desfasurat la Scoala Gimnaziala “Dan Barbilian” – 19.11.2016;  

 sustinerea referatului cu tema „Valorificarea inteligentelor multiple in predarea limbii engleze” in 
cadrul Comisiei de limbi moderne”- noiembrie 2016; 

 sustinerea referatului in cadrul Comisiei de perfectionare „Metode, tehnici si instrumente moderne de 
evaluare” – decembrie 2016; 

 sustinerea unei lectii demonstrative „Welcome to Brighton” in cadrul Comisiei metodice de limbi 
moderne – ianuarie 2017;  

 sustinerea unei lectii demonstrative in cadrul Comisiei metodice a prof. diriginti – februarie 2017;  
 sustinerea referatului cu tema „Activitati creative la ora de limba engleza” in cadrul Comisiei metodice 

de limbi moderne – aprilie 2017.  
Prof. Grigoriu Elena  

 sustinerea referatului cu tema „Miza psihologica a artei tehnicilor de improvizatie in predarea lb. 
straine - decembrie 2016.  

 sustinerea unei lecții demonstrative cu titlul „Aspecte ale culturii si civilizatiei framceze” -  martie 
2017;  

 Prof. Porumb Daniela  
 sustinerea referatului cu tema „Importanta mijloacelor de invatamant in procesul instructiv- educativ” 

- mai 2017. 
Perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor catedrei  
 Prof. Avram Paula – Roxana  



 participare cu lucrarea „ Grupul sportiv – un grup social” la Simpozionul International „Universul 
Stiintelor” – Premiul al II-lea ( 17.09.2016);  

 participarea la activitatea metodico – stiintifica „1 Decembrie – punte peste generatii” – 
(160/16.01.2017);  

 publicarea unui articol cu titlul  „Cantecele – un mod placut si eficient de invatare a limbii engleze” 
in revista „Scoala galateana”,  nr. 242/ febr 2017.  

 promovarea Gradului didactic I cu media 10. ( 31 martie 2017);  
 participare la workshopul „Bilet de drum in statia fericirii” in cadrul Conferintei regionale 

„Consilierea psihopedagogica intre teorie si practica – (8.06.2017).  
Prof. Porumb Daniela  

 participare la Simpozionul Internaţional „Rolul activitatilor extracurriculare in dezvoltarea 
personalitatii copiilor’’ ( iunie 2017).  

Prof. Grigoriu Elena  
Publicatii  

 noiembrie 2016 – Perspectiva fenomenologică în analiza obiectului estetic la Mikel Dufrenne, eseu în 
Revista de cultură Argoli thttp://argolit.ro/  

 martie 2017 – poeme în Revista de cultură Argoli thttp://argolit.ro/  
 iunie 2017 – Ontologia diferenței – rezumatul conferinței și interviu cu filosoful Alain Milon în Revista 

de cultură Argoli thttp://argolit.ro/  
Pregătirea pentru Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna engleza/ franceza pentru admiterea 
in cls. a IX-a cu predare in regim bilingv.  

 Membrii comisiei prof. Avram Paula – Roxana si prof. Grigoriu Elena au realizat pregatirea elevilor 
pentru performanță în vederea susținerii probei de verificare a cunostintelor de limba moderna 
engleza/ franceza pentru admiterea in cls. a IX-a cu predare in regim bilingv.  

 Rezultatele inregistrate de elevii pregatiti suplimentar in scoala pentru proba de verificare a 
cunostintelor de limba moderna engleza / franceza sunt urmatoarele: 

 
 24/25.05.2017 – Profesori evaluatori la proba de verificare a a cunoștințelor de limba engleză/ 

franceza a elevilor în vederea admiterii la  clasele bilingve – Prof. Grigoriu Elena, Avram Paula  
 13,14.07.2017-  Profesor evaluator la „Concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante/ rezervate in invatamantul preuniversitar”  din data de 12 iuilie 2017 – Prof. Avram 
Paula  

Pregătirea pentru concursurile şcolare  
Prof. Avram Paula – Roxana  

 CONCURS INTERJUDETEAN DE CREATIE LITERARA “Identitatea scolii – identitatea noastra”  
 Premiul I  ( sectiunea Eseu) – Popa Anda Giulia ( VIIIB)  
 Premiul I ( sectiunea Poezie) – Adascalitei Gabriela ( VIA)  
 Premiul al II-lea  (sectiunea Poezie)– Vintila Gabriel ( VIIIB)  
 CONCURS INTERJUDETEAN “CULTURA SI CIVILIZATIE BRITANICA” avizat ISJ Galati cu nr. 

1003/30.03.2016)  
 Premiul al II-lea ( sectiunea Referate in limba engleza) – Cojocaru Andrei (VIIA)  
 Premiul al II-lea ( sectiunea Referate in limba engleza) – Nunu Andrei ( VIIA)  
 CONCURS JUDETEAN “HIGH FLYERS” CNAIC, Galati  
 Gavaz Maria ( VIIIB) – 80 p   
 Bratu Elena (VIIIB) – 78 p  
 Vintila Gabriel (VIIIB) - 76 p  
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 Popa Anda Giulia (VIIIB) – 59 p  
Participarea elevilor la proiecte si parteneriate educaționale:  
Prof. Avram Paula – Roxana  

 Concurs de creatie literară(poezie/eseu) în parteneriat cu Col. Naț. Nicolae Titulescu, Slatina, Olt -  
“Identitatea școlii, identitatea noastră”;  

 Concurs interjudetean „Cultura si civilizatie britanica” –Colegiul CNAIC, Galati;  
 Proiectele  „Dulcele copilariei”, “De la inima la inima.... Daruieste bucurie copiilor”!;  
 Participarea la actiunea de voluntariat desfasurata pe plan local “Din grija pentru natura”.  

Prof. Grigoriu Elena  
 Batterel  

Prof. Porumb Daniela  
 Proiectul  educaţional „Fructele şi legumele-izvor de vitamine şi de sănătate”  în cadrul Săptămânii 

educaţiei globale;  
 Proiectul educaţional cu titlul ,,Eminescu - poetul nepereche” – ianuarie 2017  

Realizarea de activităţi  extracurriculare atractive  
Prof. Avram Paula – Roxana  

 „Let’s celebrate the European day of languages” –  septemrbie 2016;  
 „Spune Nu violentei!”  -  noiembrie 2016;  
 Violenta este arma celor slabi” – decembrie 2016;  
 „Let’s dramatize Snow White”! -  ianuarie 2017;  
 „ Toleranta si intoleranta” – ianuarie 2017;  
 Vizionare piesa de teatru „Petitoarele” – mai 2017;  
 Vizionare film 3D „Legenda sabiei. Regele Arthur – mai 2017;  
 Vizita Complexul Muzeal de Stiintele Naturii, Galati  - mai 2017;  
 Quiz show  - mai 2017;  
 “Fii inteligent, nu violent!”  - mai 2017.   

Prof. Grigoriu Elena  
 “Povestea proverbelor”  - Concurs de proverbe şi expresii în limba franceză-  26 sept – Ziua Limbilor 
străine;  
 Ziua Educatorului -  activitate de teatru de improvizaţie  - clasa a VII-a B;  
 “Culture et civilisation” – Le Noel en France – decembrie 2016;  
 Activitățile dedicate Săptămânii Francofoniei, cu realizarea unui unui concurs de afișe pe tema 
Francofoniei;  
 „Primăvara în poezie” - activitate cu elevii și părinții clasei a V-a B – martie 2017;  
 „Paleta emoțiilor” – activitate cu elevii și părinții clasei a V-a B – mai 2017.  

Prof. Porumb Daniela  
 Serbarea pomului de iarnă-„Noapte de vis!” – decembrie  2016;  
 Acţiune de informare preventivă cu tema „Cum ne comportăm în situaţii de urgenţă” (incendiu, 
inundaţii şi alunecări de teren) – ianuarie 2017.  
 

RAPORT  DE ACTIVITATE AL COMISIEI OM SI SOCIETATE 
AN SCOLAR 2016-2017 

Întocmit,   Prof. Petrescu Ana-Maria 
  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, dar şi pe 
proiectarea de lecţii pentru cadrele didactice începătoare pentru o mai bună organizare a actului 
didactic  

- Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ-participative care să favorizeze formarea de 
competenţe  

- Priectarea activităţii în conformitate cu nivelul de dezvoltare intelectuală a elevilor  
- 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  



- Proiectarea activităţii de evaluare încurajând autoevaluarea şi interevaluarea în rândul elevilor pentru 
a favoriza transparenţa sistemului de notare  

- Realizarea unui moment metodic de catre fiecare membru al comisiei in fiecare luna a anului şcolar 
2016 - 2017  

   Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe patcursul anului şcolar 2016 - 2017 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, geografie si 
religie.  
Pregătirea pentru participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare a fost făcută cu multă seriozitate, iar 
rezultatele au fost :  
Geografie:  

 Elevi participanţi la Olimpiada de geografie Terra la clasa a VI-a Marin Eduard şi la clasa a VII-a Aur 
Alexandru. A obţinut menţiune la etapa judeţeană Aur Alexandru.  

 Elevi participanţi la Concursul interjudeţean Europa Casa Mea! Din CAER. Ce au obţinut: Menţiune 
la concursul de cultură generală echipaj format dinMarin Educard, Adăscăliţei Maria Gabriela şi 
Crȋngaşu Gabriela Andreea; menţiune la secţiunea power point Harabagiu Maria Diana.  

 Elevi participanţi la concursul interregional SOS Terra de la Reghin, Jud. Mureş din CAER– 
prezentare power-point Premiul II obţinut de eleva Bratu Teodora şi  Premiul III obţinut de eleva 
Stafie Ana Alexandra de la clasa a VII-a B.  

 Elevi participanţi cu lucrări realizate din materiale reciclabile sau desene la Expoziţia concurs din 
cadrul Proiectului ecologic “Prietenii Pămȃntului” din CAEN unde au obţinut locul I elevii Condei 
Sergiu, Oancea Cosmina şi Chiricuţă Marius.  

 Elevii participanţi cu lucrări şi power point şi desene ȋn cadrul Proiectului Supravieţuitorii Climei din 
CAEN, ediţia VI – nu am primit ȋncă rezultatele.  

Istorie:  
 Derularea  Proiectului Educational Interjudetean „Olimpiada micilor istorici”, 2016-2017, editia II, 

clasele gimnaziale V-VII, in parteneriat cu CNAIC, Galati.  
 Participȃnd un număr de 22 de elevi la clasa a V-a obţinȃnd note peste 9, la clasa a VI-a 10 elevi 
obţinȃnd note de peste 9 şi la clasa a VII-a un număr de 12 elevi care au obţinut note de peste 9.  

 Participarea la activitatea „Cocuta Conachi”, din cadrul Proiectului educational cu acelasi nume, initiat 
de domnul prof. V. Ghica, clasa a VI-a B.  

 Coordonarea şi realizarea activităţilor din cadrul proiectului internaţional Holocaust Never Again cu 
elevii clasei a VIII a A si a VII-a B.  

 Olimpiada de Cultura civica – Iacob M. cu Stafie A.; Stratulat A. cu Macovei D. si Paraschiv I. cu Dogaru 
D. – clasa a VII-a B (peste 80 puncte).  

Religie:  
 Vintilă Ileana:  

 In data de 28 noiembrie am mers  cu un grup de 15 elevi din clasa a-V-a D la Catedrala Episcopală, 
unde au fost aduse moaștele ,,Sf. Efrem”, spre a ne închina;  

 Pe 20 decembrie - de ,,Sf. Ignatie” , am mers cu 7 elevi de la clasa a-V-a D la Catedrală, unde elevii 
au colindat, iar după Sf. Liturghie  au primit daruri de la Înalt Preasfințitul Casian;  

  Pe 19 decembrie am organizat un program de colinde de Craciun si o sceneta: ,, Nasterea 
Domnului” la clasa a III a C ;  

  Pe 24 ianuarie  am oganizat un program artistic dedicat zilei Unirii, sceneta s-a intitulat : ,,Mos Ion 
Roata si Unirea”;  

  Concurs icoane Duminica Ortodoxiei ȋn luna martie.  
  Realizarea de icoane la biserica Sf Ana ȋn Duminica Ortodoxiei, elevii cȋştigători fiind Lepădatu 

Oana, Tănase Valentin, Ţurcanu Oana şi Pascu Ştefan.  
 Anghelahăr Corina:  

  In data de 28 noiembrie am mers  cu un grup de 15 elevi din clasa a-V-a D la Catedrala Episcopală, 
unde au fost aduse moaștele ,,Sf. Efrem”, spre a ne închina;  

  Pe 20 decembrie - de ,,Sf. Ignatie”, am mers cu 7 elevi de la clasa a-V-a D la Catedrală, unde elevii au 
colindat, iar după Sf. Liturghie  au primit daruri de la Înalt Preasfințitul Casian;  



 Pe 19 decembrie am organizat un program de colinde de Craciun si o sceneta: ,, Nasterea Domnului” la 
clasa a III a C ;  

 Pe 24 ianuarie  am oganizat un program artistic dedicat zilei Unirii, sceneta s-a intitulat : ,,Mos Ion 
Roata si Unirea”;  

Concurs de icoane Duminica Ortodoxiei. Elevii castigatori au fost: Ioan Alexandru, Tanase Valentin, Turcanu 
Oana 

 Participare cu elevii claselor a V-a D la Canonul cel Mare: 14 III – 17 III  
 

 În ceea ce priveşte activităţile extraşcolare, menţionez următoarele activităţi ale membrilor comisiei:  
d-na Barbu Charlotte este profesor doctor in istorie:  

  “Galatii si Unirea Principatelor Romane”, 22 ianuarie 2016 – clasa VIII A, in cadrul scolii.  
  Derularea  Proiectului Educational Interjudetean „Olimpiada micilor istorici”, editia II, clasele 

gimnaziale V-VII, in parteneriat cu CNAIC, Galati.  
  Derularea Concursului interjudetean „Al. I.Cuza – simbol al unitatii nationale”, Editia II, sectiunea 

eseuri si ppt-uri, clasele gimnaziale, in parteneriat cu CNAIC, Galati.  
 Derularea  Concursului  de eseuri, „Cultura si Civilizatie Britanica”, Editia II, clasele gimnaziale, in 

parteneriat cu CNAIC, Galati.  
  Coordonarea şi realizarea activităţilor din cadrul proiectului internaţional Holocaust Never Again 

cu elevii clasei a VIII a A si a VII-a B.  
  Participarea la grupul de lucru „Holocaustul, o lectie a trecutului pentru prezent”, de pe facebook 

si incheierea unui parteneriat cu Scoala Nr. 2, Videle , Bucuresti. Proiectul a fost inclus pe 
platforma etwinning.  

 Participarea la activitatea „Cocuta Conachi”, din cadrul Proiectului educational cu acelasi nume, 
initiat de domnul prof. V. Ghica, clasa a VI-a B.  

 Parte din grupul de lucru pentru programa de istorie şi cultură civică la gimnaziu.  
 Activitati de voluntariat in promovarea si implementarea proiectului „Ajuta un copil sa creasca 

sanatos”, desfasurat de A.S.M.A. Galati, in cadrul Galei Premiilor ASMA, editia V.  
 Masa rotunda la Muzeul de Istorie din Galati “1917. TEMERI ŞI SPERANŢĂ ÎN ORAŞUL GALAŢI”  
 Vizitarea expozitiei „Aurul si argintul Romaniei” (mai 2017)  
 Adeverinţă de participare „Proiect International educational – JA in a Day – Educatie financiara”.  
 Profesor corector la Concursul despre Holocaust.  
 Adeverinta de participare in calitate de membru in juriu , la concursul Regional de Arta plastica si 

iconografie „Ucenici la Portile Credintei”, editia IX, perioada 19-21 iunie 2017.  
d-na Petrescu Ana-Maria. profesor de geografie, grad didactic II:  

 Coordonarea şi realizarea activităţilor din cadrul concursului naţional Tinerii Ambasadori in Lupta 
cu Schimbarile Climatice cu clasele V – VII B.  

 Coordonarea şi realizarea activităţilor din cadrul proiectului internaţional Holocaust Never Again 
cu elevii clasei a VII a B.  

 Coordonarea si realizarea de activitati in cadrul proiectului national Supravietuitorii climei cu clasa 
a V-a C  

 Coordonarea şi realizarea de activităţi ȋn cadrul proiectului naţional Prietenii Pămȃntului cu elevii 
clasei a V-a C.  

 Susţinerea unui curs la ore cu elevii clasei a VII-a B ȋn cadrul Proiectului Naţional Schimbările 
Climatice.  

 Participarea la Simpozionul Naţional Cei şapte ani de acasă şi desfăşurarea de activitate aplicativă 
la clasă Din suflet pentru mama.  

 Realizarea de activităţi ȋn cadrul Campaniei Globale pentru educaţie.  
 Parte din grupul de lucru la revizuirea programei de geografie pentru gimnaziu.  
 Participare ca evaluator la etapa judeţeană a Olimpiadei de geografie de la clasa a VIII-a, la etapa 

judeţeană şi naţională a Concursului Naţional de geografie Terra.  
 Participarea la cursul de formare Introducere ȋn schimbările climatice.  
 Elaborarea de subiecte pentru etapa judeţeană şi naţională a Olimpiadei de geografie.  
 Publicarea cărţii Bălţăteşti – staţiune turistică de interes local.  
 Publicarea articolului Cei 7 ani de acasa? ȋn Ziarul Essenţial Educaţional. 

d-na Vintila I. profesor de religie, grad didactic I :  



 Concurs de icoane “Duminica Ortodoxiei”-14 III – 20 III;  
 Spovedit si Impartasit elevii in perioada Postului Craciunului si Postului Mare;  
 Participare cu elevii claselor a V-a D la Canonul cel Mare: 14 III – 17 III  
 Pelerinaj de Florii - 23 IV;  
 Expozitie de oua incondeiate 18 IV – 22 IV;  
 Cinstirea eroilor de Inaltarea Domnului-Pelerinaj la Cimitirul Eroilor - 9 Iunie;  
 Participare la biserica “Sf. Ana” in Duminica Ortodoxiei cu elevii care au realizat icoane;  
 Participare la Pelerinajul inchinat Zilei Eroilor la Cimitirul Eternitatea;  
 Vizita la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii.  
 Vizionarea film 3D Legenda sabiei: regele Arthur la Casa de Cultura a Sindicatelor.  
 Participarea la Evaluarea Naţională la finele claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a.  
 In data de 28 noiembrie am mers  cu un grup de 15 elevi din clasa a-V-a D la Catedrala Episcopală, 

unde au fost aduse moaștele ,,Sf. Efrem”, spre a ne închina;  
 Pe 20 decembrie - de ,,Sf. Ignatie” , am mers cu 7 elevi de la clasa a-V-a D la Catedrală, unde elevii au 

colindat, iar după Sf. Liturghie  au primit daruri de la Înalt Preasfințitul Casian;  
 Pe 19 decembrie am organizat un program de colinde de Craciun si o sceneta: ,, Nasterea Domnului” la 

clasa a III a C ;  
 Pe 24 ianuarie  am oganizat un program artistic dedicat zilei Unirii, sceneta s-a intitulat : ,,Mos Ion 

Roata si Unirea”;  
Doamna Petrea Luminita profesor de religie cu gradul didactic I a:  

 participat la consfătuirea profesorilor de religie și la Cercul Metodic al profesorilor de religie;  
 a participat cu copiii la Ziua Eroilor şi Pelerinajul de Florii;  
 a participat la Simpozion la Botoşani.  
 A participat la curs de formare la CCD.  
 Realizarea de excursie cu elevii la Iaşi.  

Doamna Buzdugă Anişoara profesor de religie cu gradul II :  
 In data de 28 noiembrie am mers  cu un grup de 15 elevi din clasa a-V-a D la Catedrala Episcopală, 

unde au fost aduse moaștele ,,Sf. Efrem”, spre a ne închina;  
 Pe 20 decembrie - de ,,Sf. Ignatie” , am mers cu 7 elevi de la clasa a-V-a D la Catedrală, unde elevii au 

colindat, iar după Sf. Liturghie  au primit daruri de la Înalt Preasfințitul Casian;  
  Pe 19 decembrie am organizat un program de colinde de Craciun si o sceneta: ,, Nasterea Domnului” 

la clasa a III a C ;  
 Pe 24 ianuarie  am oganizat un program artistic dedicat zilei Unirii, sceneta s-a intitulat : ,,Mos Ion 

Roata si Unirea”;  
 Concurs de icoane “Duminica Ortodoxiei”-14 III – 20 III;  
 Spovedit si Impartasit elevii in perioada Postului Craciunului si Postului Mare; 
 Participare cu elevii claselor a V-a D la Canonul cel Mare: 14 III – 17 III;  
 Pelerinaj de Florii - 23 IV;  
 Expozitie de oua incondeiate 18 IV – 22 IV;  
 Cinstirea eroilor de Inaltarea Domnului-Pelerinaj la Cimitirul Eroilor - 9 Iunie;  
 Participare la biserica “Sf. Ana” in Duminica Ortodoxiei cu elevii care au realizat icoane;  
 Participare la Pelerinajul inchinat Zilei Eroilor la Cimitirul Eternitatea;  
 Vizita la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii. 
 a participat la cercul metodic al profesorilor de religie pe 6 mai am participat la cercul profesorilor de 

religie la Scoala Nr. 42.  
 A participat ca evaluator la Olimpiada de religie faza locala si judeteana 27 febr. 2017 (documentele 

doveditoare se află la dosarul comisiei metodice și la portofoliul profesional)  
Analiza SWOT  
 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  
multitudinea de activitati extracurriculare desfasurate de catre cadrele didactice  
- organizarea olimpiadelor pe scoala/ locală la disciplinele religie, geografie si istorie  



- participarea la diverse concursuri de specialitate si obtinand premii importante pentru unitatea de 
invatamant  
- participarea la cursuri de pregatire  
- elaborarea de subiecte pentru olimpiada de geografie etapa judeteana si nationala  de catre doamna 
profesor Petrescu Ana-Maria si publicarea de articole de specialitate in reviste vizate ISBN  
- utilizarea din ce in ce mai des a mijloacelor TIC in predarea si fixarea cunostintelor la disciplinele geografie, 
istorie si religie.  
- incurajarea autoevaluarii si interevaluarii intre elevi.  
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  
- deschiderea catre realizarea de parteneriate si alte tipuri de proiecte  
- participarea la cursuri de formare care sa aduca un plus strategiei dicactice utilizate la clasa  
Ameninţări:  
-numărul mare de elevi cu probleme de comportament  
-lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general.  
 Cea mai mare parte a profesiorilor din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate 
de şcoală, atât la nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale. Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, aproape toţi 
membrii comisiei metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii.  
 

RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR 
Anul şcolar 2016 - 2017 

 Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importantă pentru crearea 
unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii nevoilor de siguranţă sub multiple 
aspecte.  
 La nivelul şcolii există o permanentă preocupare pentru rezolvarea imediată a tuturor manifestărilor 
cu tendințe violente, a tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi 
nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi 
– părinţi - cadre didactice – poliţie – biserică - primărie).  
OBIECTIVE :  

• Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în cadrul şcolii;  
• Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre 

didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii;  
• Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;  
• Consilierea psihopedagogică a elevilor;  

Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii  272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a 
altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ 
ASPECTE  VIZATE:  

• Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în 
rândul diferitelor categorii de actori şcolari în scopul sensibilizării acestora;  

• Realizarea comunicării interinstituţionale;  
• Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.  
MĂSURI  ŞI  ACŢIUNI  ÎNTREPRINSE:  

• Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală  
• Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi 

planurilor de acţiune;  
• Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;  



• Introducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea 
orelor de consiliere şi orientare  

• Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;  
• Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;  

Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 
Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a 
comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate, 
convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);  
 Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura 
activităţi şi comportamente cu potenţial violent;  
 Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se 
remedierea comportamentului;  
Activitățile desfășurate :  
Creșterea gradului de securitate în perimetrul școlii  
Violența în școală - introducerea de noi măsuri privind combaterea violenței în școală în ROI  
Prevenirea violenței - introducerea de teme privind combaterea violenței în școală în orele de consiliere  
       “Pumnul nu te face mare!” - Chiriac Violeta - Preg A  
       “Dar pentru prietenul meu”(desen) - Pană Doina - Preg. C  
       “Climatul educativ din familie şi influenţa lui în formarea atitudinii nonviolente la copil”(chestionar, 
referat, dezbatere) – lectorat cu părinţii - Pană Doina - Preg. C  
“ Violenţa nu te face mai puternic!” - Nini Florina / Petrea Ana-Maria - Preg. D  
      “Cum mă pot apăra fără a fi violent?”(studiu de caz) - Budescu Geanina - I A  
      “Spunem NU violenţei!” - Paţilea Alina - I B  
       « Cuvinte care aduc pacea !” - Grafcenco Liliana - I C  
      « Pacea prin ochi de copil »  - Maravela Simona  / Creangă Daniela - I D Step  
     « Ştiu să mă comport!” - Chihaia Dorina - II A  
     «  Cum să mediem conflictele ?» - Tanasaciuc Valentina - II B  
     « Nu ne place violenţa ! » - Agafiţei Carmen / Burhuc Rodica - II C Step  
     « Implicarea părinţilor în rezolvarea actelor de violenţă din şcoală şi din afara ei » - Dediu Gabriela - III A  
     « Fiecare copil este oglinda familiei în care creşte !” - Oanea Marin - III B  
     « Cuvinte magice » - Olăraş Silvia / Ţuţa Ioana - III C Step  
     « Violenţa lasă urme în suflet ! » - Antohe Gina - IV A  
     « Valorile moral-civice nu se dobândesc prin violenţă ! » - Neagu Maria - IVB  
      “Comunicăm asertiv” - Bogos Georgiana - V A  
      “Arta de a face faţă conflictelor” - Grigoriu Elena - V B  
     “Stop discriminare!” - Gaiu Florentina - V C  
     “Comunicarea şi relaţiile părinţi-copii ;  soluţii pentru rezolvarea conflictelor între generaţii” - Gaiu 
Florentina - V C  
“Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” - Dajbog Florentina - V D  
      «Vreau să mă simt în siguranţă ! Spunem STOP violenţei ! » - Banea Nicoleta - VI A  
      « Violenţa în şcoală » - Banea Nicoleta - VI A  
      «Avem dreptul să traim într-o lume fără violenţă!” - Patriche Ionel - VI B  
      “Prevenirea delincvenţei juvenile” - Antofi Marian - VI C  
      “Spune NU violenţei!”(PPT, chestionare, dezbater, postere) - Avram Paula – Roxana - VII A    
       “Violenţa verbală şi autocontrolul” - Petrescu Ana – Maria - VII B  
       “Arta de a face faţă conflictelor” - Petrescu Ana – Maria - VII B  
       “Violenţa şcolară, semnal de alarmă pentru părinţi, cadre didactice” - Popa Cosmina - VII C  
       “Sunt vorbele dure o soluţie?” - Bîldigău Ionica - VIII A  
       “Puterea anturajului” - Culachi Duţa - VIII B  
ANALIZA SWOT a activităţii comisiei:  
PUNCTE TARI:  

• Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ;  
• Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizare a intrării persoanelor străine în incinta 

unităţii;  
• Implicarea consilierului educativ, a psihologului școlar, a comisiei de disciplină  



PUNCTE SLABE:  
• Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;  
• Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;  
• ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.  

AMENINŢĂRI:  
• Situaţia economico-socială precară;  
• Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;  
• Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.  

OPORTUNITĂŢI:  
• Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină.  

Întocmit, Responsabil Comisia de prevenire a violenţei în mediul şcolar  
Prof. Înv. Primar Burhuc Rădiţa – Rodica 

RAPORT DE ACTIVITATE 
COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

DIN ALTERNATIVA STEP BY STEP 
Pe parcursul anului şcolar 2016/2017, Comisia Metodică a învăţătorilor din alternativa Step by Step şi-a propus 
următoarele obiective:  

O1: Sporirea eficienţei actului didactic;  
O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a procesului de învăţare;  
O3: Îmbunătăţirea competenţelor de citit-scris şi calcul matematic;  
O4: Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfăşurarea activităţii la clasă;  
O5: Participarea la acţiuni de formare continuă a cadrelor didactice;  
O6: Prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea 
strategiilor la caracteristicile evoluţiei psihofizice ale elevilor  
O7: Confecţionarea de material didactic cu ajutorul elevilor (planşe, scheme, tabele recapitulative, 
prezentări Power Point ).  
O8: Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice( cd-uri 
educaţionale, site-uri educaţionale, calculator, video-proiector, etc )  
O9: Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene;  
O10: Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor 
comunităţii;  
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor 
şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de recomandările 
primite din partea inspectorului de specialitate.  

 Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic, aplicându-se metode şi procedee active participative, la 
fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare 
(integrate). Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi 
dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, 
învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat 
relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ 
pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.  

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor 
intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă 
condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, 
conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, problematice.  

În lecţiile desfăşurate la clasă, în urma asistenţelor efectuate, s-a constatat că învăţătorii au aplicat tehnici 
de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la 
participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, 
de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 
stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.   

 Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de descriptorii 
de performanţă ce aveau in vedere asimilarea competentelor specifice. În urma evaluărilor s-a constatat că 
elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 
învăţarea.  



S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice, teme de actualitate, care urmăresc antrenarea permanentă 
a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare 
productivă, s-au realizat dezbateri în vederea găsirii unor metode de învăţământ cu un caracter activ, care să 
declanşeze angajarea elevilor în activitate concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile 
cognitive şi creatoare.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare relaţia elevilor cu învăţătorii a fost una foarte 
bună, realizându-se în acest sens activităţi de comunicare, parteneriate, difuzarea unor prezentări PowerPoint, 
desfăşurarea activităţilor extraşcolare privind o mai bună socializare a lor.  
Dintre cele mai placute activitati extracurriculare, amintim:  

* “Egiptul antic” – expoziţie interactivă pentru copii (a III-a C , a II-a C , Preg. D)  
* Vizionare teatru de păpuşi – “Cenuşăreasa” (Teatrul Dramatic Galaţi) (a III-a C , a II-a C , Preg. D, I D)  
*„Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării pentru toţi şi la toate vârstele”(proiect UNESCO 
– World’s Largest Lesson (a II-a C)  
* “Bogățiile toamnei- Ziua recoltei » (Preg. D)  
*„ Printesa si Broscoiul” –spectacol de teatru (Teatrul Dramatic Galaţi) (a III-a C, I D)  
* “Săptămâna fructelor şi legumelor donate”- SNAC (a III-a C , a II-a C , Preg. D, I D)  
*“ Micii grădinari- plantare de tei “(a III-a C , a II-a C , Preg. D, I D )  
* Teatru pentru copii,,Fram, ursul polar" (a III-a C, Preg.D, I D)  
* “Nu ne place violenţa! “( a II-a C)  
* Felicitări Sf Mucenită Filofteia ( a II-a C)  
*“Mihai Eminescu – cel mai mare poet al romanilor” (Preg. D , ID, a II-a C, a III-a C )  
*“24 Ianuarie-Mica Unire” (a II-a C, Preg.D)  
* “ZIua naţională a României, 1 DECEMBRIE” (a II-a C, Preg.D, a III-a C)  
* Felicitări Sf Mucenită Filofteia (a II-a C)  
 * “Sănătatea din farfurie” (I D)  
* “Cine stie mai multe povesti? - concurs” ( a III-a C)  
* “Pacea prin ochi de copil” (I D)  

S-au derulat, pe parcursul anului şcolar 2016/ 2017 proiecte educaţionale:    
* Campanie umanitară “De la inimă la inimă... dăruieşte bucurie copiilor” 15 Decembrie 2016(a II-a C)  
*Acord Junior Achievement Romania (a II-a C)  
*“Baterel si Lumea NON-E” in parteneriat cu Asociatia ENVIRON/SNRB Septembrie 2016 - mai 2017(a II-a C)  
*,,O carte și o jucărie, un vis împlinit"( Preg. D)  
* Viața la Pozitiv (I D)  
* Topârceniana (I D)  
* Ajută un copil să crească sănătos! (I D)  
* “Campionii Matematicii” (I D)  
* “Tehnici Moderne de Predare” (I D)  
* “Săptămâna Porților Deschise” in colaborare cu Gradinitele 41, 51, 64, Prichindel, Step by Step, 14  (a II-a 
C, Preg.D, a III-a C, I D)  
*Concursurile Comper in parteneriat cu Centrul de invatare si evaluare Comper (a II-a C.P.D, a III-a C, I D)  
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală 
măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la 
elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, 
activ -participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.  
 Numerosi  elevi de la ciclulul primar au participat la diferite concursuri judeţene, naţionale şi 

internaționale obtinand rezultate deosebite la:  
- COMPER– Limba romana si matematica (a II-a C, Preg.D, a III-a C, I D)  
- POVEȘTILE MATEMATICII (I D)  
- GAZETA MATEMATICA (Preg.D, a III-a C, I D)  
      Pe parcursul anului școlar, cadrele didactice din Comisia metodica a invatatorilor din alternative Step by 
Step au participat la cursuri ce au vizat perfectionarea continua a acestora, ca de exemplu:  
- “Valorificarea patrimoniului cultural prin activităţi extracurriculare ”– Şcoala Nr. 22 Galati, Setul E  
-„Strategii de prevenţie a problemelor de comportament la preşcolarii şi şcolarii mici”- work –shop - 
CJAP/CJRAE Galati  
- „Copilul – maestrul armoniei”- work –shop CJAP/CJRAE Galati  



CONCLUZII  
          La sfârşitul anului școlar,  elevii claselor primare din alternativa Step by Step de la şcoala noastră au 
dat dovadă de o bună pregătire, conform particularităţilor lor individuale.  
 Elevii au asimilat competentele necesare pregatirii pana in acest moment;  
 Elevilor cu rămâneri în urmă li se acordă o atenţie sporită;  
 Munca depusă în acest an școlar se poate caracteriza prin seriozitate şi implicare;  
 Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri;  
 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici.  
       Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale, colaborarea 
permanentă cu comunitatea locală, cu părinţii, cu factorii de cultură, au fost realizate de catre toate 
cadrele componente ale comisiei metodice Step by Step, cu scopul contribuţiei la o imagine corectă şi 
favorabila a şcolii in care functioneaza.  

Intocmit de responsabil Comisie metodica Step by Step,  
                                                                      Prof. inv. primar Burhuc Rodica  

 
RAPORT DE AUTOEVALUARE ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 
ASPECTE PRIVIND PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR  

         Subsemnatele HODOROGEA MILICA, CRETU MIHAELA , PETREA MIOARA DANIELA si DUMITRU 
MARIA,  educatoare la Grădinița nr 14 Galați, Structura   Școlii Gimnaziale  nr.22, vom sublinia în această 
analiza o parte din activitățile instructiv- educative, pe care le-am desfășurat pe parcursul anului școlar.  
      În acestă perioadă demersul didactic s-a încadrat in parametri specifici asigurării calității, am aplicat 
copiilor teste si fise individuale pentru cunoasterea perticularitatilor psihice,  a intereselor, inclinatiilor, dar 
si pentru identificarea lacunelor existente.  
         Dupa interpretarea rezultatelor am elaborat planificarile semestriale conform “Programei 
invatamantului prescolar”, in vigoare, care accentueaza ideea de folosire a contextului ludic si a invatarii 
active in stimularea rutei individuale a invatarii.  
     Aceasta a condus spre o abordare educationala diferita de cea scolara: metoda proiectelor tematice 
selectate, proiectarea si elaborate cu ajutorul proscolarilor.  
          Prin proiectele si parteneriatele desfasurate, am urmarit implicarea activa a prescolarilor.  

ASPECTE PRIVIND EVALUAREA ȘI ANALIZA ACTIVITĂȚILOR  
Scopul  urmărit a fost  să  realizeze o evaluare continua a preșcolarilor, prin  fișe  de lucru  independente, prin  
evaluări  orale  toate  întocmite  pe  baza  unor  itemi cu grad de dificultate  diferit, în  funcție de vârsta  și  
nivelul de dezvoltare  intelectuală a fiecărui  preșcolar.  
Evaluarea  preșcolarilor am realizat-o prin  strategii de evaluare  alternative, cum ar fi de exemplu: mape de 
lucrări, portofolii, albume, CD-uri etc.  
Principiile care stau la baza  educatiei  prescolare se refera la:  
Educatia  individualizata;  
Asigurarea  drepturilor  integrate ale copilului ca persoana care se defineste  pe sine;  
Sanse  egale in dezvoltare;  
Parteneriate cu familia;  
Calitatea  procesului  educativ;  
Asigurarea  calitatii  serviciilor  sociale;  
Principalele  obiective  educationale  pentru  anul  scolar 2016-2017 au fost:  
Sprijin  fiecarui  copil, ajutandu-l sa-si  dobandeasca  autonomia, sa  socializeze,  sa  comunice,  sa-si  urmeze  
personalitatea;  
Exemplu copiii  carea au locuit in alte tari cu parintii  si s-au  intors  acasa: Diaconu Delia si Vlad David(Italia).  
Dezvoltarea  copilului sub toate  aspectele: psihic, fizic, cognitiv, locomotor, afectiv-social. Buturca Ionut 
(parinti divortati).  Educarea  fiecarui  copil  in functie de particularitatile sale  individuale;  
Activitati  optionale:”Engleza” si “Educatie pentru sanatate.”  
      Gradinita  ofera  copiilor  aflati  la varsta  prescolara  conditii  necesare  pentru o dezvoltare  normala  si  
deplina, precum  si o pregatire  corespunzatoare  pentru  scoala.  
         Pregatirea pentru  scoala a copiilor din gradinita se realizeaza  prin  forme  specifice , respectandu-se 
particularitatile de varsta. Aceste  activitati se desfasoara conform programei,optionalelor  stabilite in cadrul  
sedintelor cu parintii,activitatilor de la Comisia  Metodica, a  vizitelor, vizionarea  spectacolelor, participarea la 



concursurile  scolare, a  parteneriatelor cu alte  unitati  scolare, toate conduc la imbunatatirea  calitatii  
demersului didactic.  
PARTENERI EDUCATIONALI  
Proiect  educational-Teatru de papusi Buzau;  
Proiect educational-Complexul Muzeal  de Stiinte ale Naturii”Rasvan Angheluta”  
Proiect educational –CIRCUL STRUTKI;  
Proiect educational “INTELECTUM”Galati,Profilaxia Dentara;  
Cercul Metodic al educatoarelor din data de 14.01.2017,Scoala nr.34,Galati.  
Activitati  extracurriculare  
“Pe cararile Toamnei “-Vizitarea expozitiei de crizanteme din Complexul Muzeal de Stiinte ale  Naturii “Rasvan 
Angheluta”.  
Portile Deschise –Scoala nr.22 Galati-Primii pasi spre clasa pregătitoare;  
Bine ai venit Mos Craciun;  
 “Printesa si broscoiul “-teatru de papusi pentru copii –actori din Buzau;  
“Si noi l-am cunoscut pe Mihai Eminescu!”-Activitate la biblioteca Scolii Gimnaziale  nr.22, Galati.  
 “Fram  Ursul Polar “-Circul STRUTKI;  
În  cursul  anului școlar, am asigurat sălilor de clasă, vestiarului  cât și holului grădiniței un design cat mai  
atragator  pentru  prescolari, parinti  si  bunici.  
In incinta  claselor, prescolarii, au beneficiat  zi de zi de jucarii  si material logistic, specific temelor  propuse cat 
mai  atractive  si educative.  
Tot in aceasta  perioada, am realizat o buna  colaborare ,  cu doamna  logoped  Lupu Mariana si cu doamna  
psihopedagogog  Morozan  Violeta, pentru  prescolarii cu tulburari de limbaj si  intarziere in dezvoltarea  
vorbirii, hiperactivi  sau  retrasi (interiorizati, introvertiti  si  necomunicativi cu cei din jur ) .  
Activitati Metodice  
Am participat la consiliile profesorale  organizate in cadrul  Scolii  Gimnazialenr. 22  
Am prezentat referatul “Aplicarea  metodelor  si tehnicilor  de grup  in cultivarea  limbajului  la varsta  
prescolara”, in  cadrul  Consiliului  profesoral de la Scoala Gimnaziala nr.22, Galati  
-Am efectuat recensamantul copiilor de 0-6 ani pentru anul scolar 2017-2018.  
-Am luat parte la Cercul Metodic din  data 14.01.2017,de la Sc.nr.34 cu   tema: “Evaluarea  performantelor  
copiilor”.  
ALTE ASPECTE  
Pentru a putea menține permanent o strânsă legătură între famiile și grădiniță, grădiniță- școală, am oferite 
părinților în cadrul activităților de consiliere, a orelor model desfășurate în prezența lor, în timpul activităților 
extracurriculare organizate și desfășurate în acest semestru, informații periodice referitoare la progresul 
fiecărui preșcolar din punct de vedere intelectual si fizic.  
Am elaborat fise  si confectionat material didactic pentru realizarea in bune conditii a evaluarii initiale si 
sumative respectand particularitatile de varsta.  
 

RAPORT DE ACTIVITATE ANNUAL AL COMISIEI METODICE ” MATEMATICA SI STIINTE” 
 Activitatea în cadrul comisiei metodice Matematică şi ştiinţe s-a desfăşurat conform graficului 
respectând planul managerial şi tematica stabilită la începutul anului şcolar.  
 Astfel toate cadrele didactice şi-au întocmit corect planificările anuale şi calendaristice conform 
programelor şcolare în vigoare şi a modelelor transmise de MEN la fiecare disciplină, nu înainte însă de a fi 
adaptate fiecărei clase şi chiar fiecărui elev unde a fost cazul (elevii cu CES). În aceeaşi gamă de cerinţe s-au 
înscris şi celelalte documente şcolare (proiecte de lecţii, teste, plan de măsuri remediale, programe de 
pregătire suplimentară etc.), toate documentele aferente fiecărei discipline găsindu-se fie în biblioraftul 
comisiei metodice, fie la conducerea şcolii sau în portofoliile personale ale profesorilor.  
 Printre activităţile desfăşurate în cadrul comisiei metodice Matematică şi ştiinţe amintim: 
 Analiza activităţii desfăşurate în cadrul comisiei Matematică şi ştiinţe în anul şcolar 2015/2016, în baza 
căreia s-a întocmit planul managerial şi tematica acţiunilor pe acest an şcolar;  
 Analiza SWOT a comisiei “Matematică şi ştiinţe”, cu rol important în diagnoza şi prognoza demersurilor 
didactice;  
Dezbateri; 
Testarea iniţială a elevilor:  

• stabilirea conţinuturilor,  matricelor de specificaţii, competenţelor-membrii comisiei;  



• elaborarea testelor iniţiale şi a baremelor la disciplinele:  matematică, fizică, chimie, biologie;  
•  stabilirea procedurilor de prelucrare şi de comunicare a rezultatelor;  
•  elaborarea măsurilor de remediere;  
•  analiza rezultatelor obtinute de elevi la testarile initiale ;  
• “Pregătirea şi participarea elevilor la concursurile şcolare şi olimpiade” (discutarea rezultatelor 

obţinute);  
• Pregătirea suplimentară a elevilor clasei a VIII-a pentru Evaluarea Naţională;  
• Elaborarea testelor finale şi a baremelor la disciplinele:  matematică, fizică, chimie, biologie  
• Stabilirea procedurilor de prelucrare şi de comunicare a rezultatelor.  
• Stabilirea concluziilor.  

Referate:  
• Procesul de predare- invatare –evaluare din perspectiva unui curriculum centrat pe competente-

Prof. Patriche Ionel  
• Promovarea demersurilor creatoare in invatarea stiintelor-prof. Radu Cristina  

Lectie demonstrativa:  
• Lectie demonstrativa la chimie cu tema « Jocul didactic folosit in invatarea chimiei «   Prof. Banea 

Nicoleta  
• Lectie demonstrativa la Cercul metodic al profesorilor de matematica-Descompunerea in factori a 

expresiilor algebrice-clasa VIII-prof. Culachi Duta  
• Cadrele didactice membre ale comisiei au desfasurat si o serie de alte activitati cum ar fi:  
• Prof. Culachi Duta-evaluator la concursul de matematica Calude ,   
•                  -mentor concursul de matematica Comper;  
• Coordonarea activitatii desfasurate pentru testarea initiala a elevilor-Prof.Dragus Vasilica;    

Totuşi, cu experienţa şi implicarea întregului colectiv de cadre didactice, sperăm să  depăşim aceste 
bariere în acest an şcolar, astfel încât la sfârşitul lui rezultatele obţinute să se plieze pe aşteptările 
noastre, ale elevilor, părinţilor şi de ce nu, ale societăţii pe care ne-o dorim cu toţii.  

 
RAPORT DE ACTIVITATE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 

AN ŞCOLAR 2016 – 2017 
CONSILIER EDUCATIV: prof. înv. primar, BUDESCU ANA GEANINA  

 Activităţile  educative din anulul școlar 2016 - 2017 s-au  desfăşurat,  în mare  parte, conform    
programului     stabilit   în   planul    managerial    al   consilierului    educativ    şi   planul    comisiei 
diriginţilor.  
PUNCTE   TARI  

Perfecţionarea   cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri organizate de CCD Galați 
(„Managemantul proiectelor educationale”, „Reconversie profesionala”), work-shop-uri sau ateliere de 
lucru inițiate de către CJRAE Galați („Intre dependent si nevoile adolescentului”, “Criza / sensul vietii la 
adolescent”, “Incurajarea comportamentului cooperant pein intermediul jocului”, “Gestionarea situatiilor 
de criza la copii si adolescenti”), cercuri pedagogice (învățători – Scoala Nr. 22 Galați- sem I si Scoala Gimn. 
Nr. 29 Galati – sem II, limba si literatura romana, Cercul Metodic al directorilor – Scoala Gimn. Nr. 22, 
Cercul Metodic Istorie – Scoala Gimn. Nr. 22, Cercul metodic al profesorilor de limba engleză, informatica, 
Cercul consilierilor educativi: Scoala Gimn. Nr. 24 – sem I si Scoala Gimnaziala Costachi Negri, jud. Galati – 
sem II, educatie fizica, matematica), participări la simpozioane judetene, nationale si internationale, 
sesiuni de comunicari stiintifice: (Sesiunea de comunicari stiintifice „Importanta activitatilor 
extracurriculare in dezvoltarea personalitatii elevilor, Simpozionul national „Importanta activitatilor 
extrascolare in invatamantul preuniversitar”, Simpozionul national „Traditii si obiceiuri de iarna la romani”, 
lectii si referate sustinute in cadrul Comisiilor Metodice a invatatorilor, dirigintilor, limbi moderne, inspectii 
realizate in vederea sustinerii examenelor de titularizare, definitivat (Nini Florina), gradul II (Patilea Alina) 
si gradul I (Maravela Simona si Dediu Gabriela), inspectii speciale grad I (Chiriac Violeta, Avram Paula).  

Modalităţi   alternative   de  educaţie  reflectate  într-o  paletă  largă de  activităţi  extracurriculare    la 
nivelul şcolii  şi la nivelul  claselor  de elevi:  

De 1 si 8 martie cadrele didactice au organizat si desfasurat activitati dedicate celor doua evenimente 
Martisorul si Ziua mamei prin serbari, confectionare de martisoare si felicitari, realizarea unor expozitii cu 
lucrarile elevilor.  



Apropierea sarbatorilor pascale a oferit o paleta larga de activitati extracurriculare dintre care amintim: 
impartasirea elevilor la Biserica „Sf. Ana”, concursuri scolare cu tematica specifica, realizarea de desene, 
postere afise, expozitii cu lucrarile elevilor.  

Saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, desfasurata in perioada 22-26 mai 2017, a reprezentat 
ocazia desfasurarii unor activitati “altfel”: concursuri școlare: „Elevii au talent”; activităţi de construire a 
unei comunităţi, de desenare, de identificare a elementelor unei comunităţi locale; vizite la  ISU Galati, 
Santierul Naval Galati, Colegiul Tehnic ‚Paul Dimo”, Galati, Muzeul de Istorie, Gradina Publica, Azilul de 
batrani, Politia de Frontiera Galati, Atelierul de olarit Branistea, jud. Galati, Muzeul Satului „Vatra cu Dor” 
Sivita, Jud. Galati, Palatul Copiilor din Galati Muzeul de Științe ale Naturii, Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini”,Ferma de animale de la Foltesti, jud. Galati, Gradina Zoologica din Gradina Garboavele Galati, 
Gradina Zoologica din Braila; excursii tematice: Slanic Prahova, Vulcanii Noroiosi, Bucuresti; activităţi 
desfăşurate în aer liber: jocuri antrenante, distractive, concursuri sportive (fotbal si handbal), dansuri 
populare; activități de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos;  
activități de educație rutiera şi civică/concurs; realizare de postere/desene; ateliere de creatie: realizare de 
vase romane si grecesti, motive traditionale romanesti, micul artizan; vizionări de filme documentare și 
materiale ppt; activitati cultural artistice şi practice; activități de educație ecologică (plantare si 
ecologizare); vizionări de spectacole pentru copii; jocuri și cântece în limba engleză; concursuri de desene 
pe tematici diferite.  

In cadrul Programului International „Viata la Pozitiv” au fost organizate diferite activitati: „Carnavalul 
personajelor pozitive” – activitate desfasurata pe terenul de sport al scolii noastre la care au participat toti 
elevii ciclului primar, activitati de ecologizare in cadrul proiectului „Protejez mediul”, activitati realizate de 
cadrele didactice ale scolii impreuna cu elevii in parcuri, gradini, gradina scolii, „Fotografii pozitive”, 
expozitie realizata la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii Galati.  
Sub sloganul „Impreuna pentru educatie”, Campania pentru Educatie Globala, Salvati Copiii Romania, 
elevii au desfasurat activitati de desene, realizare de postere, indrumati de cadrele didactice ale scolii 
noastre.  
Concursuri desfasurate in scoala noastra in perioada aprilie – mai 2017: Comper (Comunicare si 
Matematica), Gazeta Matematica Junior, Comunicare si ortografie, Fii inteligent, la matematica, Micii 
exploratori, Detectiv in misiune literara, concurs desene Carrefour, activitate concurs Dulcele copilariei.  
In cadrul proiectului Scoala Sigurantei Tedi, proiect initiat de ISJ Galati pentru toti elevii claselor I, au fost 
desfasurate diferite activitati in salile de clasa sau la sediul IPJ Galati, activitati legate de siguranta rutiera, 
siguranta pe internet etc.  

Sebari scolare la finalul anului scolar au fost desfasurate in sala de festivitati a scolii, in Gradina 
Botanica din cadrul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati, la diferite locuri de joaca, elevii fiind 
evidentiati prin oferirea de diplome, trofee, medalii, carti.  

Finalul de an scolar a reprezentat ocazia evidentierii celor mai buni si talentati elevi ai scolii noastre in 
cadrul „Festivalului 22”, festival desfasurat la Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galati.   
Profesorii   diriginţi   inspectaţi   şi  cei  care  au  susţinut   activităţi   la  comisiile   de  specialitate   au  
folosit mijloace   şi metode   moderne,  centrate   pe  elev,  iar  aceţia  au  fost  interesaţi   de  temă, 
pregătindu-se    în funcţie   de  bibliografia specifica disciplinei predate.   

Evenimente:   
- Programul “Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”: concursuri, vizite, activitati sportive, excursii tematice, 
vizionari de filme, prezentari ppt, ateliere de creatie, expozitii etc.;   
- Realizarea Proiectului de o zi: “O activitate de succes in Scoala Altfel”, organizat la nivel judetean de catre 
ISJ Galati, la care scoala noastra a obtinul Premiul I;  
 - „Ziua Internationala a femeii” – expozitii cu lucrarile elevilor, serbari scolare, desene tematice;   
- „Sărbătorile pascale la romani” – activitati dedicate sarbatorilor dedicate Invierii Domnului, impartasirea 
elevilor la Biserica „Sf. Ana”;   
- Participarea elevilor la concursul de desene  – Carrefour Galati;  
- Participarea elevilor la proiectul Baterel;   
-  Activitate concurs – “Dulcele copilariei” – pictura pe foi de napolitane;   
- Scoala Sigurantei Tedi – activitati privind siguranta rutiera a alevilor, realizata in parteneriat cu ISJ Galati 
si IPJ Galati;  
- “Ziua Internationala a Copilului” – activitati dedicate copiilor;   
- “ Ziua verde a  Eco - Școlilor din România “- Plantare copaci în curtea / gradina școlii;  



- Activitati in cadrul Campaniei pentru Educatie Globala – Salvati Copiii Romania  
- Ateliere handmade, Fotografii pozitive, Carnavalul personajelor pozitive, Protejam mediul – activitati 
realizate in cadrul Programului Educational International “Viata la Pozitiv”  
- Prevenirea comportamentelor agresive în școală “Fii inteligent , nu fi violent”, “Prevenirea delicventei 
juvenile” “Stiu ce vreau”-activitate de prevenire a consumului de droguri, ”Stop violenței / Da toleranței!”- 
- Realizarea unor postere cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, activitati realizate in parteneriat cu IPJ 
Galati si Spitalul Militar, Galati;  
- excursii  şcolare  tematice;  
-  vizite;  
- concursuri școlare și întreceri sportive;  
- spectacole de teatru si magie;  
- ateliere de creatie 
Activităţi  sportive,  concursuri :  
-Cupa Tymbark -fotbal – participare cu echipele scolii – Locul III  
-“Prietenii pompierilor” – participare cu echipa scolii  
-Concurs INFOGIM  
-Concurs EDUCATIE TEHNOLOGICA  
-  participarea  elevilor la concursurile: Comper (Comunicare si Matematica), Gazeta Matematica Junior, Fii 
inteligent la matematica, Comunicare si Ortografie, Micii exploratory, Detectiv in misiune literara, 
Olimpiada de limba și literatura română –etapa locală, Olimpiada de matematica – etapa locala  
- Festivalul DO-RE-MI – Bucuresti – mai 2017  
  – locul I (sectiunea Arte Vizuale)  
             - locul I (sectiunea dansuri populare)  
             - locul II (sectiunea grup vocal)  
Spectacol dedicate incheierii anului scolar 2016-1017 – “Festival 22”  
 
PARTENERIATE / PROTOCOALE    DE COLABORARE  

PARTENER  PERIOADA 
PARTENERIATULUI  

OBIECTUL 
PARTENERIATULUI  

ONG ”TINERII ȘI VIITORUL”  1 AN ȘCOLAR  CETĂȚENIE ACTIVĂ  

JUNIOR ACHIEVEMENT  1 AN ȘCOLAR  EDUCAȚIE 
ANTREPRENORIALĂ  

FUNDAȚIA PENTRU ȘTIINȚE ȘI ARTE PARALELA 45  1 AN ȘCOLAR  CONCURS ȘCOLAR  

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ  
MUZEUL DE ISTORIE ”PAUL PĂLTÂNEA” GALAȚI  
COMUNITATEA ELENĂ DIN GALAȚI  
COMUNITATEA EVREILOR DIN GALAȚI  
UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA – 
FILIALA GALAȚI  

1 AN ȘCOLAR  EDUCAȚIE CULTURAL - 
EDUCATIVĂ  

GRĂDINIȚA NR. 64 GALAȚI  1 AN ȘCOLAR  ACTIVITĂȚI EDUCATIVE  

BIBLIOTECA V.A URECHIA, GALATI  1 AN ȘCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

PALATUL COPIILOR ȘI ELEVILOR GALAȚI  1 AN ȘCOLAR  ACTIVITĂȚI EDUCATIVE  

ASOCIATIA AIESEC GALATI – PROIECT „DISCOVER 
SCHOOLS”  

26.06. – 06.08. 
2017  

EDUCATIE NON-
FORMALA  

SC ECOPROD SERVICES SRL  1 AN ȘCOLAR  CETĂȚENIE ACTIVĂ  

SEMN SPRE CARTE  1 AN ȘCOLAR  ACTIVITATI DE 
VOLUNTARIAT  

EDITURA EDU TG. MURES  1 AN ȘCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

EDITURA CD PRESS BUCURESTI  1 AN ȘCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

ASOCIAȚIA MERCANTURIST GALAȚI  1 AN ȘCOLAR  EDUCAȚIE TURISTICĂ  



FUNDAȚIA ”INIMĂ DE COPIL” GALAȚI  1 AN ȘCOLAR  DEZVOLTARE ȘCOLARĂ - 
PROGRAM ”ȘCOALA 
DUPĂ ȘCOALĂ”  

SCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA” 
TECUCI, JUD, GALATI  

1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

ASOCIATIA SUPORT MEDICAL ACTIV, GALATI  1 AN SCOLAR  EDUCATIE CULTURAL 
EDUCATIVA  

TRUPA DE TEATRU „ARLECHINO”, BUZAU  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA  „IOANA SLAVICI” SIBIU  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

FUNDATIA IKON  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

FUNDATIA IMPREUNA GALATI  1 AN SCOLAR  DEZVOLTARE SCOLARA  

CARREFOUR GALATI  1 AN SCOLAR  CONCURS SCOLAR  

COLEGIUL „MIHAIL KOGALNICEANU” GALATI  1 AN SCOLAR  EDUCATIE ECOLOGICA  

SCOALA GIMNAZIALA „VLAICU VODA” BRAILA  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE 
EXTRASCOLARE  

ASOCIATIA „POSITIVE LIFE” SIBIU  1 AN SCOLAR  EDUCATIE CULTURAL 
EDUCATIVA  

EDITURA ESENTIAL MEDIA  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA „AUGUSTIN MAIOR” 
REGHIN  

1 AN SCOLAR  CONCURS 
NATIONAL”S.O.S . 
TERRA”  

ASOCIATIA „DRUMETII MONTANE”  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA POSTLICEALA INTELLECTUM GALATI  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VODA”, LOC. 
MIHAI VITEAZU, JUD, CLUJ  

1 AN SCOLAR  CONCURS EXPOZITIE – 
„PRIETENII 
PAMANTULUI”  

TEATRUL MUZICAL ‚NAE LEONARD” GALATI  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI CULTURAL 
ARTISTICE  

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI” GALATI  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI CULTURAL 
ARISTICE  

ASOCOATIA ENVIRON – BATEREL SI LUMEA 
NON-E  

1 AN SCOLAR  EDUCATIE ECOLOGICA  

EDITURA DIANA PITESTI, JUDETUL ARGES  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI SI PROIECTE 
EDUCATIVE  

TYMBARK ROMANIA – SCOALA SIGURANTEI 
TEDI  

1 AN SCOLAR  EDUCATIE RUTIERA  

ASOCIATIA SALVATI COPIII  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

SCOALA GIMNAZIALA VANATORI, JUD. GALATI  1 AN SCOLAR  CONCURS SCOLAR  

COLEGIUL NATIONAL „AL. I. CUZA”, GALATI  1 AN SCOLAR  ACTIVITATI EDUCATIVE  

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BOTOSANI  1 AN SCOLAR  CONCURS SCOLAR  

SCOALA GIMNAZIALA SAMARINESTI, JUD. 
GORJ  

1 AN SCOLAR  CONCURS DE CREATIE  

ONG ASOCIATIA CULTURALA PENTRU TINERET 
„PUR SI SIMPLU”  

1 AN SCOLAR  CONCURS CREATIE 
VOLUNTARIAT  

SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN OCTAVIAN 
IOSIF” TECUCI – PROIECT „SEMN SPRE CARTE”  

1 AN SCOLAR  ACTIVITATE DE 
VOLUNTARIAT  

COLEGIUL NATIONAL I.C.BRATIANU HATEG  1 AN SCOLAR  CONCURS DESENE SI 
CREATIE LITERARA  



CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA 
STEFANESTI, JUD. ARGES  

1 AN SCOLAR  CONCURS DESENE  

SCOALA GIMNAZIALA „GH. PATRASCU” 
BURUIENESTI, JUD. NEAMT  

1 AN SCOLAR  CONCURS DESENE  

SCOALA GIMNAZIALA „SFANTUL VASILE” 
PLOIESTI  

1 AN SCOLAR  CONCURS CREATII 
LITERARE  

COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL „NICOLAE 
TITULESCU” SLATINA, JUD. OLT  

1 AN SCOLAR  CREATII LITERARE LIMBA 
ENGLEZA  

CNAIC GALATI  1 AN SCOLAR  CREATII LITERARE LIMBA 
ENGLEZA  

PUNCTE   SLABE  
• colaborare   insuficientă  cu  familiile  elevilor  cu probleme  de disciplină;  
• descreşterea   interesului   elevilor  şi a   familiei  faţă  de  activităţile  educative  şi extracurriculare    

precum și minimalizarea   importanţei   acestora;  
• numarul din ce in ce mai mare de absente (mai ales la ciclul gimnazial);  
• cresterea alarmanta a numarului de cazuri de violenta;  
•  unele  carenţe  în colaborarea  între  cadrele didactice  şi Consilierul  educativ.   
OPORTUNITĂŢI colaborarea   cu :  
a) psihologul   şcolar:  
 analiza  mediului  educaţional;  
 consilierea  în vederea  carierei- cls. a VIII-a;  
 consilierea  elevilor şi părinţilor  pentru  prevenirea  abandonului   şcolar şi a violenţei  în rândul  

copiilor;  
b) familiile   elevilor: şedinţe, lectorate  
c)  Poliția   de  Proximitate    în  înlăturarea    cauzelor   absenteismului/   abandonului    şcolar/  
delincvenței juvenile;  
 AMENINŢĂRI:  
oferta  negativă  a străzii  reflectată  în: acte  de indisciplină, violenta;  
• lipsa de interes  faţă de învăţătură  şi activităţile  educative;  
• tendinţă  de abandon  şcolar;  
• absenteism.  

 
RAPORTUL COMISIEI METODICE ARTĂ TEHNOLOGIE 

AN ȘCOLAR 2016-2017 
Activitatea la nivel de catedră şi de comisie metodică s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la 
început de an şcolar.  
Și-a propus atingerea obiectivelor:  
• creșterea eficienței activităților de predare-învățare la disciplinele din cadrul comisiei metodice;  
• înzestrarea elevilor cu valori, competențe și atitudini cuprinse în programele școlare în vigoare;  
• dezvoltarea creativității, receptivității pentru nouși a aptitudinilor de a introduce în practică;  
• diferențierea activităților cu elevii și adecvarea conținuturilor de învățare la nivelul claselor;  
• îmbinarea metodelor tradinționale cu cele moderne de evaluare în scopul creșterii interesului și 

motivației învățării;  
• pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri și olimpiade;  
• indentificarea și acoperirea lacunelor din cunoștințele elevilor.  
Activitățile prin care s-au realizat obiectivele de mai sus sunt:  
• În luna septembrie 2016, la prima întrunire a comisiei, am discutat noile programe de educaţie 

tehnologică, educație fizică, educație plastic și educație muzicală aprobate prin ordinal ministrului nr. 
5097/2009, care se găsesc pe site-ul http://curriculum2009.edu.ro, valabile începând cu anul şcolar 
2010-2011, precum şi opţionalele propuse la clase. Modalitatea de concepere a planificărilor 
calendaristice este conformă cu sugestiile metodologice ataşate noilor programe.  

• Oferta comisiei pentru CDȘ cuprinde un singur optional la informatică la toate clasele, cu un efectiv de 
20 ore pentru prof. Filip Irina, 6 ore pentru prof. Secrieru Mihaela, și 2 ore pentru prof. Bîldigău Ionica.  



• În lunile septembrie-octombrie s-au dat testele inițiale la educație tehnologică și la opțional 
informatică. Subiectele au fost concepute și corectate de profesorii de la clasă. Rezultatele au fost 
satisfăcătoare. În urma analizei testelor inițiale fiecare cadru didactic și-a stabilit un plan de măsuri 
care a inclus printre altele și acoperirea eventualelor lacune în cunoștințele elevilor.  

• Cadrele didactice din cadrul comisiei au aplicat diferite metode de evaluare, procedee și mijloace 
specific vârstei și nivelului de pregătire, pentru o evaluare corectă și ritmică pe parcurul întregului 
semestru.  

Pe parcursul semestrului în cadrul comisiei metodice au avut loc mai multe expoziții de picturi, desene, 
felicitări, machete realizate sub îndrumarea cadrelor didactice: Șorcaru Nioleta, Tudorache Valentina, Filip 
Irina și Secrieru Mihaela ,astfel:  
• cu ocazia saptămânii porților deschise, s-au făcut expoziții ce aveau ca temă principal toamna, în 

cadrul căreia au fost implicați atât elevii claselor primare cât și gimnaziale;  
• Sărbătorile de iarnă la români, o altă expoziție de felicitări, picturi, desene în Paint și prezentări 

PowerPoint, machete realizate de elevii școlii a fost admirată de toți elevii școlii dar și de cadre 
didactice.  

În cadrul comisiei, doamna profesor Secrieru Mihaela a susținut un referat cu tema ”Tehnologii moderne 
în învățarea unui limbaj de programare”.  
Doamna profesoară Popa Cosmina a susținut un referat cu tema ”Exerciții de dezvoltare la elevii din ciclul 
primar”.  
Echipa de fotbal școlii coordonată de cadrele didactice din cadrul comisiei metodice, au participat la 
concursul de fotbal județean, unde au obținut diploma de participare.  
În cadrul comisiei metodice s-au desfășurat următoarele activități extrașcolare:  
• Campanie umanitara-“De la inima la inima...daruieste bucurie copiilor!”, prof. Popa Cosmina;  
• “Ziua Sportului scolar” – meci amical fotbal intre clase, prof. Dajbog Florentina, prof. Popa Cosmina și 

prof. Matei Monica;  
• Actiune de voluntariat pe plan local “din grija pentru natura” cu elevii clasei VII C, prof. Popa Cosmina;  
• Colindul la români, prof. Filip Irina;  
• Excursie în județul Iași, prof. Dajbog Florentina;  
Plantare tei în curtea școlii, prof. Dajbog Florentina; 
• Fructe și legume donate, prof. Dajbog Florentina;  
• Hour of Code, prof. Secrieru Mihaela.  
De asemenea la nivelul comisiei, s-au inițiat și desfășurat proiecte/parteneriate:  
„Schimbă lumea prin artă”, proiect realizat în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos”, coordonator 
proiect prof. Filip Irina   
„Săptămâna porților deschise”, coordinator prof. Dajbog Florentina;  
Proiect SNAC “Ajută un copil să crească sănătos”, coordinator prof. Dajbog Florentina;  
„Concursul Național de Informatică aplicată CIP”, prof. Secrieru Mihaela.  
 În ceea ce priveste perfecţionarea continuă, pot spune ca toţi membrii comisiei au participat la 
cercurile metodice și cursuri de perfecționare ce au avut loc la începutul anului şcolar şi cunosc 
metodologia de înscriere şi acordare a gradelor didactice, după cum urmează:  
• „Instrumente moderne pentru implementarea programei de informatică/ TIC la gimnaziu” prof. Filip 

Irina, prof. Secrieru Mihaela;  
• „Modalitati de imbunatatire a indicilor depreinderilor motrice utilitar-aplicative folosind stafete, jocuri 

dinamice si trasee applicative”, prof. Dajbog Florentina, Popa Cosmina și prof. Matei Monica;  
• „Gândirea critică în societatea cunoașterii și comunicării”, prof. Secrieru Mihaela;  
• „Certificat of Completion – Oracle Academy”, prof. Secrieru Mihaela;  
• Moving to Maths 2.0, Erasmus +, prof. Secrieru Mihaela;  
• Scientix Webinar: Top Tech Tools For Teachers, European Schoolnet, prof. Secrieru Mihaela.  
• Pulicație: „Abordări cross-curriculare în predarea-învățării matematicii”, prof. Secrieru Mihaela;  
• Publicație : „Educația= creativitate, implicare, profesionalism”, prof. Secrieru Mihaela.  
• Punând în balanță aspectele positive și negative din anul școlar 2016-2017, aceasta s-a desfășurat în 

bune condiții, membrii comisiei preocupându-se permanent de creșterea calității și eficienței 
procesului de învățământ la disciplinele comisiei metodice artă-tehnologie.  

 
 


