
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 GALAŢI 
ANALIZA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
 

                                    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 semestrul anul școlar 2017-2018 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  2016-2017  2017-2018  

populatia scolara: 766 799 

numar de clase  29 31 

numar de elevi la 
 clase-I-IV+pregatitoare  

478 501 

numar de elevi la 
clasele-V-VIII 

297 298 

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 2017-2018 - realizat  
Clasele         Ciclul primar                  Ciclul gimnazial           Gradinița 14  
                  PR    I     II    III   IV                V  VI  VII  VIII                1 Gr. Mică  
Număr      4     4     4     3     3               3    4    3      3    1 Gr. Mijlocie 
          2 Gr. Mari  

 
RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL PRIMAR 

SEMESTRUL I 2017 – 2018 

Clase Elevi înscriși 
la început 

de an 

Elevi rămași la 
sfârșitul 

semestrului 

Număr elevi 
promovați 

Total promovați 

CP 88 85 85 100% 

I 122 117 114 97,44% 

IV 81 78 76 97,44% 

TOTAL 
CP-IV 

501 490 481 98,16% 



RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL PRIMAR 
SEMESTRUL II 2017 – 2018 

Clase Elevi înscriși la 
sfârșitul  

semestrului I 

Elevi rămași la 
sfârșitul 

semestrului II 

Număr elevi 
promovați 

Total promovați 

CP 85 85 85 100% 

I 117 118 115 97,46% 

IV 78 77 77 100% 

TOTAL 
CP-IV 

490 487 484 99,38% 

 
RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL primar 

an școlar 2017 – 2018 

Clase Elevi înscriși 
la începutul 

anului 

Elevi rămași la 
sfârșitul 

semestrului II 

Număr elevi 
promovați 

Total promovați 

CP 88 85 85 100% 

I 122 118 118 100% 

IV 81 77 77 100% 

TOTAL 
CP-IV 

501 487 487 100% 

 
RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL GIMNAZIAL 

SEMESTRUL II 2017 – 2018 

Clase  Elevi înscriși 
la începutul 
semestrului  

Elevi rămași la 
sfârșitul 
semestrului  

Număr elevi 
promovați  

Total promovați  

V  59  60  53  88,33%  

VIII  72  72  66  91,67%  

TOTAL 
 V - VIII  

294  291  264  90,72%  

 
RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL GIMNAZIAL 

an Şcolar 2017 – 2018 

Clase Elevi 
înscriși la 
începutul 

anului 

Elevi rămași la 
sfârșitul 

semestrului II 

Număr elevi promovați Total promovați 

V 60 60 58 96,67% 

VIII 72 72 71 98,61% 

TOTAL 
V - VIII 

298 291 284 97,59% 

 
 



PROMOVABILITATE PE ȘCOALĂ 

Clase  Elevi înscriși 
la început 
de an  

Elevi rămași la 
sfârșitul 
semestrului  

Număr elevi promovați  Total promovați  

TOTAL CP-IV  501  487  487  100%  

TOTAL V - VIII  298  291  284  97,59%  

TOTAL  799  778  771  99,10%  

Număr elevi declarați repetenți la sfârșit de an școlar: 
Ciclul primar - 0 elevi  
Ciclul gimnazial - 7 elevi  
 

ELEVI CU NOTE SCĂZUTE LA PURTARE 
                 sem. I 2017-2018                                                                                 sem. II 2017-2018 

 Note între 
9,99 -7,00  

Note 
sub 7,00  

  Note între 
9,99 -7,00  

Note sub 
7,00  

PRIMAR  3 0  PRIMAR  3 2 

GIMNAZIU  11 16  GIMNAZIU  23 8 

TOTAL  14 16  TOTAL  26 10 

 
BENEFICIARI  RECHIZITE 

NR.  
CRT.  

ANUL 
SCOLAR  

NUMAR 
ELEVI  

1. 2016-2017  0  

2. 2017-2018  19  

 
BENEFICIARI BURSE 

ANUL SCOLAR  NUMAR ELEVI  

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

2017-2018 sem.I  118 burse de merit, 1 bursa de performanță, 20 burse de ajutor social, 4 
burse de ajutor social pe motive medicale, 3 burse sociale pentru orfani  

2017-2018 sem. II  128 burse de merit, 1 bursa de performanță, 10 burse de ajutor social, 4 
burse de ajutor social pe motive medicale, 2 burse sociale pentru orfani  

 
Evaluarea Națională 2018 
În unitatea noastră şcolară au fost trei clase a VIII-a cu un efectiv de 72 de elevi. La examenul de evaluare s-au 
înscris 66 de elevi. O elevă a fost declarați repetenți, 5 elevi, corigenți (au promovat examenele de corigență în 
august). 
PROCENTUL  DE PROMOVABILITATE ESTE  DE 83.33 %.  
Candidați cu media peste 5 = 55 

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 

66 66 66 6 9 8 15 16 12 0 

MATEMATICĂ 66 66 66 17 18 12 7 6 6 0 

MEDIA 
GENERALA 66 66 66 11 8 18 13 10 6 0 

 



Limba şi literatura română 

 
Matematică  

 
SITUATIE COMPARATIVĂ,  
ROMÂNĂ –MATEMATICĂ 

 
MEDII GENERALE 
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REPARTIZARE LICEE 

 
După finalizarea etapelor de admitere la licee și școli profesionale, situația este următoarea: 
63 elevi admiși la licee și 8 elevi admiși la profesională.  
 
 
 
 
 

76,92% 
92,85% 90,77% 93,62% 

83,33% 

Promovabilitate Evaluare 
Națională 

Elena Doamna 
16% 

Economic 
16% 

CNCN 
13% 

Dunărea 
8% 

Sf. Maria 
8% 

Paul Dimo 
6% 

Emil Racoviță 
6% 

CFR 
5% 

A.Vlaicu 
5% 

M.Eliade 
3% 

CNMK 
3% A.Saligny 

3% 

CNVA  
2% 

Al. I. 
Cuza 
2% D.Moțoc 

2% 

T. Vuia 
2% Pedagogic 

Brăila 
2% 



OLIMPIADE ȘCOLARE 

Disciplina  Etapa ṣcoală/ 
locală/ 
judeṭeană/ 
naṭională/ 
internaṭională  

Nume ṣi prenume 
elev participant/ 
clasa  

Profesor coordonator  Rezultate obṭinute/ premiu  

Educaṭie 
tehnologică  

judeṭeană  Antohi Denisa (6C)  Tudorache Valentina  Premiul I – etapa naṭională 
de la Bucureṣti  

Basalic Emilia (6C)  Tudorache Valentina  Premiul II  

Leopa Diana – 
Claudia (6C)  

Tudorache Valentina  Menṭiune  

Harabagiu Maria 
Diana (7B)  

Tudorache Valentina  Premiul II  

Popa Catrina (7B)  Tudorache Valentina  Menṭiune  

Chiriṭă Nicoleta (8C)  Tudorache Valentina  Premiul I  

Geografie  judeṭeană  Petrea Andrei  (7A)  Petrescu Ana - Maria  Menṭiune  

Limba şi 
literatura 
română  

şcoală  Mihalachi Valentina 
(5A)  

Mihaela Coşug  Calificare la etapa 
judeţeană  

Lectura ca 
abilitate de 
viaţă  

ṣcoală  Popa Catrina (7B)  Mihaela Coşug  Calificare la etapa 
judeţeană  

Istorie  judeṭeană  Filip Sebastian (8A)  Panici Doiniṭa  Menṭiune  

Limba ṣi 
literatura 
română  

județeană  Mistreanu Miruna(5B)  
Adămiță David (6C)  
Burhuc Maria (6C)  
Bratu Teodora (8B)  

Gaiu Florentina  Menṭiune  
Menṭiune  
Menṭiune  
Menṭiune  

Lectura ca 
abilitate de 
viaţă  

județeană  Burhuc Maria (6C)  
Codreanu Amalia (6C)  
Bratu Teodora (8B)  

Gaiu Florentina  Menṭiune  
Menṭiune  
Menṭiune  

 
În şcoala noastră sunt angajate 59 de cadre didactice pentru 52,6652 norme ( 4 educatoare,  23 învăţători şi 32 
de profesori).  
   Dintre aceştia, 28 au gradul didactic I, 14  beneficiază de gradaţii de merit (1 gradație de merit personal 
didactic auxiliar), 2 sunt metodişti ai Inspectoratului Şcolar și două cadre didactice au doctorat.  
Statut                              Nr.cadre didactice  
Titulari ai şcolii :                     39 
Suplinitori calificati:                7 
Personal asociat:         2 
Detaşaţi:             4 
Pensionari:          3 
Necalificaţi:          1 
Titulari la completare:         2 
· Mentori conform LEN: 7 profesori 
CATEDRE:  
a) Limbă şi comunicare  
                 profesorii de limba română – 3 profesori  
                 profesorii de limbi moderne - 3 profesori  



b) Matematică - 3 profesori  
                Ed. tehnologica  - 2 profesori  
                Informatica – 2 profesori  
c) Ştiinţe ale Naturii - fizică, chimie, biologie- 7 profesori  
e) Om şi societate- istorie, geografie,  cultură civică, religie- 5 profesori  
f) Arte - 2 profesori  
         Educaţie Fizică- 3 profesori  
h) Învăţători – 23 profesori pentru învăţământul primar(3 comisii metodice)  
 
Resurse materiale           
   -   Numarul spațiilor de învățământ : 
sali de clasă – 17 
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  
12 table magnetice 
tablă interactivă 
       tablă flipchart  21 buc  
       laptop 12 buc  
       tablete 10 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).  



- Comunitatea locală - slab perspectivă de dezvoltare socio-economică.  
- 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-germană, istorie, chimie, în colaborare cu părinții și elevii. 
Puncte slabe          
Colaborarea școala - familie – 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. 
-  Informarea mai bună a elevilor și părinților în legătură cu importanța CDS pentru a elimina absenteismul la 
orele de opțional; 
-  Dezvoltarea bazei materiale, îmbogățirea materialului didactic pentru desfășurarea orelor de opțional 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; 
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; 
- S-a  primit  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. 
Oportunitati  
-   Parteneriat cu comunitatea locală ( Primărie, biserica, părinți, ONG-uri)  
- Posibilitatea antrenării părinților și elevilor în activități productive și de întretinere 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 functionare a învățământului preuniversitar  
atât cu elevii cât și cu părinții pentru a afla care sunt masurile 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. 
RELATIILE 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, sunt 
insuficiente . 
-    putine 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; 
- Șomajul; 
-  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 2017 – 2018, din sursele bugetare şi extrabugetare s-au realizat :  
- Prestari 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; 
O2. Perfectionarea procesului de predare – invatare si obtinerea 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 cît 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; 
- absenta unei motivații pentru studiu; 
- rata mare a absenteismului la ore; 
 - cunoștinte 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  activitatie extracurriculă  
 - 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 părintilor 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 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 2017-2018 a fost 
bună.  
 
COMISIA DE MONITORIZARE A FRECVENȚEI ELEVILOR 
 În anul școlar 2017 – 2018, Comisia de monitorizare a frecvenței elevilor a avut următoarea 
componență: Inv. Pana Doina.(președinte), prof. Matei Monica și prof. MaravelaF Simona (responsabili), prof 
Dajbog Florentina., înv.  Patilea Alina si inf. Gîlea Corina (membri).  
 Comisia de monitorizare a frecvenței elevilor are următoarele atribuții: urmărește aplicarea procedurii  
cu aplicarea acelorași măsuri disciplinare pentru toți elevii; are ca scop cunoașterea de către elevi și cadrele 
didactice a articolelor referitoare la frecvența elevilor; monitorizează activitatea profesorilor diriginți și a 
învățătorilor în ceea ce privește gestionarea absențelor și aplicarea regulamentelor în vigoare. Pe parcursul 
întregului an școlar s-au verificat dosarele cu scutiri ale elevilor, cât și situația cererilor de învoire acordate prin 
Regulamentul de Ordine Interioară al școlii și s-au monitorizat demersurile întreprinse de conducerea școlii, 
consilierul educativ, învățătorii și profesorii diriginți pentru combaterea absenteismului și a abandonului 
școlar.  
 Instrumentele de lucru au fost următoarele: Regulamentul de Ordine Interioară al școlii, cataloagele, 
mapele învățătorilor și diriginților, dosarele cu scutiri și învoiri pentru fiecare elev în parte.  
    
La finalul semestrului I al anului școlar 2017 – 2018 situația frecvenței elevilor este următoarea:  

ABSENTE  
Clasele  

Septembrie  Octombrie  Noiembrie  Decembrie  Ianuarie  

Total  motivate  total  motivate  total  motivate  Total  motivate  total  motivate  

CP  12  12  75  75  377  349  164  164  112  112  

I  37  37  167  127  172  122  184  100  115  91  

a II-a  22  22  51  51  71  44  166  137  52  46  

a III-a  41  20  145  120  304  277  74  60  58  28  

a IV-a  8  4  114  31  92  29  102  9  9  -  

a V-a  64  34  206  58  180  91  101  28  112  48  

a VI-a  64  34  372  58  230  225  218  181  197  140  

a VII-a  273  157  427  223  394  82  263  124  1533  301  

a VIII -a  250  161  403  247  326  149  223  70  283  171  

 
 
 
 



La finalul semestrului II al anului școlar 2017 – 2018 situația frecvenței elevilor este următoarea:  

ABSENTE  
Clasele  

Februarie  Martie  Aprilie  Mai  Iunie  

Total  motivate  total  motivate  total  motivate  Total  motivate  total  motivate  

CP  64  64  156  151  133  121  169  165  0  0  

I  98  42  519  439  251  140  368  263  0  0  

a II-a  57  29  145  87  54  44  48  27  0  0  

a III-a  120  80  110  161  109  77  198  150  0  0  

a IV-a  226  150  176  70  50  28  115  37  0  0  

a V-a  164  93  130  21  180  61  183  88  0  0  

a VI-a  193  184  286  247  244  205  186  141  0  0  

a VII-a  165  103  312  85  408  94  615  185  0  0  

a VIII -a  382  209  572  295  434  276  357  198  0  0  

Se observă că la clasele primare se înregistrează un număr destul de mare de absențe nemotivate, 
cauza fiind aceea a deselor îmbolnăviri ale elevilor de la clasele mici, dar și faptul că la clasele gimnaziale se 
înregistrează un număr mai mare de absențe spre finele semestrului. In ceea ce priveste ciclul gimnazial se 
inregistreaza de asemenea un numar destul de mare de absente acest lucru se datoreaza unor elevi care 
absenteaza nemotivat Nu există situații de abandon școlar din cauza absențelor nemotivate, iar în cazul 
elevilor ce au înregistrat un număr mare de absențe, părinții acestora au fost înștiințați de către profesorii 
diriginți, iar elevilor în cauză li s-au aplicat sancțiunile corespunzătoare (mustrări, observații și chiar scăderea 
notei la purtare).    

Una dintre măsurile principale pe care și le propune această comisie este aceea de prevenire a 
absenteismului elevilor, prin câțiva pași: elaborarea unui program de prevenire a absenteismului, completarea 
de fișe de monitorizare a absențelor de către domnii învățători și profesori, aplicarea de chestionare elevilor și 
părinților în clasele în care absenteismul este mai ridicat, solicitarea sprijinului psihologului școlar în alegerea 
celor mai bune metode de a comunica cu elevii problemă, cei care absentează în mod frecvent și regulat, a 
activităților de intervenție, prevenție și aplicare la clasele de elevi cu un absenteism ridicat.  

Responsabil comisie,  
 Prof. Matei Monica  

    Prof. Maravela Simona 
RAPORTUL COMISIEI DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR  
 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).  
 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.  
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 pe parcursul anului școlar:  
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  
“La pas cu disciplina” - Calmuc Aneta - Preg A  
“Spune STOP, violenţei!” (concurs de desene) - Mocanu Roxana - Preg. B  
“Cuvinte magice” - Apostol Ecaterina - Preg. C  
“Fără ură, cu toleranţă!” - Petrea Ana-Maria / Gheorghiu Aurora - Preg. D Step  
“Spunem NU, violenţei!” - Chiriac Violeta - I A  
”Violenţa în familie” - Moldoveanu Ioana - I B  
“Violenţa  - zero” – aplanarea conflictelor, modalităţi de combatere a violenţei - Pană Doina - I C  
“ Violenţa în trafic” - Nini Florina - I D Step  
“Managementul conflictului”(dezbatere) - Budescu Geanina - II A  
“Spunem NU, violenţei!” - Paţilea Alina - II B  

Violenta-antiviolenta » - Grafcenco Liliana - II C  
“Spunem NU, violenţei!” - Maravela Simona / Luca Veronica - II D Step  
« Copiii nu sunt violenţi!” - Neagu Maria - III A  
«  Crizele in grup » - Tanasaciuc Valentina - III B  
“Colegialitate si prietenie” - Agafiţei Carmen / Burhuc Rodica - III C Step  
« Violenta se naste din familii violente » - Dediu Gabriela - IV A  
« Violenta versus toleranta” - Oanea Marin - IV B  
« Diferenta dintre conflict si competitie» - Olăraş Silvia / Mărgărit  Marcela - IV C Step  
“Să exmatriculăm violenţa!” - Coşug  Mihaela - V A  
“Politeţea” - Culachi  Duţa - V B  
“Violenţa - zero! “-Metode de preintâmpinare a violenţei în şcoală - Secrieru M. - V C  
“Combaterea violenţei verbale şi nonverbale” - Matei  Monica - VI A  
«Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face! » - Grigoriu Elena - VI B  
“Conflictele – ce sunt şi cum le putem preveni” - Gaiu Florentina - VI C  
“Violenţa şcolară – semnal de alarmă pentru elevi, părinţi, cadre didactice”- DajbogVID  
 “Toleranţă şi intoleranţă” si “Violenţa naşte violenţă” - Banea Nicoleta - VII A  

      “Violenţa în mediul şcolar” - Patriche Ionel - VII B  
 Conflictul şi soluţionarea acestuia” - Filip   Irina - VII C  
  “Spune NU violenţei!” - Avram Paula – Roxana - VIII A  
   “Toleranţă şi intoleranţă” - Petrescu Ana – Maria - 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,  
Prof. Înv. Primar Burhuc Rădiţa - Rodica  

 
COMISIA OM ȘI SOCIETATE AN ȘCOLAR 2017-2018 RAPORT ANUAL  
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 cu CES  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 către fiecare membru al comisiei în fiecare lună a al anului şcolar 

2017– 2018, conform calendarului activitatilor de pe sem I și sem II.  
Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018 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 moderne pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost 
antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie, geografie şi religie 
Pe parcursul anului scolar 2017-2018, cadrele didactice s-au implicat într-un ansamblu de activitati 
extracurriculare: proiecte, activitati cu copii, parteneriate, participări la olimpiadele şi concursurile de profil. 
Pe lângă activităţile extracurriculare și participarea la olimpiadele de specialitate, cadrele didactice din cadrul 
comisiei au desfășurat următoarele activităţi:  
1. prof Petrea Luminiţa:  
-Evaluator la Concursul Național Interdisciplinar de limba și literature română și religie pentru elevii de 
gimnaziu- ”Cultură și spiritualitate românească”-etapa județeană/24.02.2018(adeverință nr. 296/24.02.2018)  
-Evaluator la etapa locală a Olimpiadei de religie, 27.01.2017  
-vicepreședinte în Comisia de organizare /evaluare pentru etapa locală a Olimpiadei de religie-2018(adev. 
Nr.300/27.01.2018)  
-membru organizator al activităților cercului metodic al învățătorilor, setul B, 9.12.2017(adev.nr. 
1986/9.12.2017)  
-Certificat de voluntariat nr. 838/12.04.2018, pentru participarea la activitățile de voluntariat susținute în 
cadrul Proiectului Național ”Târg de mărțișoare”, ediția a VI-a, organizat în parteneriat cuAsociația ”Constantin 
Brâncoveanu” Galați, Asociația non-profit ”Emoții” Galați, Biserica ”Înălțarea Domnului” Galați, proiect avizat 
MEN în CAEN 2018/1. Domeniul cultural-artistic, arte vizuale nr. 14  
-adeverință nr. 839/12.04.2018 privind implicareaînactivitățileProiectului Național ”Târg de mărțișoare”, ediția 
a VI-a, 2018.  
2. prof. Petrescu Ana-Maria:  
Voluntar in cadrul proiectului national Eco Eficient, dovada certificat voluntar nr.036/ 28.03.2018  
Voluntar din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 2018.  
Evaluator la olimpiada de geografie de la clasa a VIII-a, Liceul CFR Galaţi, aved. Nr. 860/03.03.2018..  
Evaluator etapa judeţeană a Concursului naţional de geografie Terra, decizia ne. 751/13.04.2018.  



Asistent la organizarea și desfășurarea Olimpiadelor din aria curricular Tehnologii Educaţie Tehnologică, adev. 
Nr. 835/03.03.2018:  
Asistent în cadrul comisiei privind Evaluarea Naţională 2018;  
Realizarea unui proiect de remediere școlară și susţinerea de ore de remediere, la disciplina geografie la clasa 
a VIII-a A, dovada pv.  
Propunerea de subiecte pentru olimpiada de geografie la clasa a VIII-a, pentru etapa judeţeană și naţională, 
dovada adev. Nr. 7617/2.05.2018.  
Analiza SWOT  
 Puncte tari:  
-întocmirea planificărilor calendaristi ceanuale şi semestriale realizate conform cu noile programe la clasele a 
V-a şi conform vechilor programe la ceilalţi ani de curs;  
  -atingerea obiectivelor propuse în planul managerial;  
 - cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse;  
- multitudinea de activitati extracurriculare desfăşurate de către cadrele didactice, de parteneriate încheiate;  
- organizarea olimpiadelor pescoala/ locală la disciplinele religie, geografie şi istorie şi obţinerea de premii  la 
etapele judeţene ale acestora;  
- participarea la diverse concursuri de specialitate obtinând premii importante pentru unitatea de învăţământ;  
- participarea la cursuri de pregătire;  
- elaborarea de subiecte pentru olimpiadele de geografie etapaju deteana si nationala  de catre doamna 
profesor Petrescu Ana-Maria si publicarea de articole de specialitate;  
- participarea la workshopuri de pregătire la CCD Galaţi;  
- utilizarea din ce în ce mai des a mijloacelor TIC în predarea şi fixarea cunostinţelor la disciplinele geografie, 
istorie şi religie.  
- încurajarea autoevaluării şi interevaluării între 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  
- participarea unui număr redus de cadre didactice la cursuri de formare din cadrul comisiei.  
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 către realizarea de parteneriate şi alte tipuri de proiecte ;  
 - participarea la cursuri de formare care să aducă un plus strategiei didactice utilizate la clasă.  
Ameninţări:  
-numărul mare de elevi cu probleme de comportament şi numărul în creştere al elevilor cu CES ; lipsa 
motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general.  
Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la nivelul şcolii, cât 
şi al comunităţii locale. Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, toţi membrii comisiei metodice şi-au adus 
contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii.   

Responsabil, prof. Petrescu Ana Maria  
 
RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 
 Comisia metodica a dirigintilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial 
elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. 
Principalele activităţi derulate: 

• Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 
• Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in vigoare 
• Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre şcoala, 

elev si părinte 
• Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale 

şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.  
• Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de 

socializare, interrelaţionare, culturalizare. 



 Proiectarea curriculara a fost realizata în concordanta cu prevederile legislatiei in vigoare si respectand 
planul managerial si tematica stabilita la inceputul semesrtrului.  
 Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele domenii 
de competente-cheie stabilite la nivel european:  

• competente interpersonale, interculturale, sociale si civice;  
• „a învata sa înveti”;  
• competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informatiei si 

comunicarea electronica  
• competente antreprenoriale. 

In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat  urmatoarele cinci module tematice:  
1. Autocunoastere si dezvoltare personala  
2. Comunicare si abilitati sociale  
3. Managementul informatiilor si al învatarii  
4. Planificarea carierei  
5. Calitatea stilului de viata  

2. Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al învatamântului gimnazial a fost realizata astfel 
încât sa corespunda nevoilor educationale si specificului de vârsta a elevilor, oferind, în acelasi timp 
contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competentelor specifice.  

3. Sugestiile metodologice au  oferit exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru 
dezvoltarea competentelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere si orientare, particularizate la 
nivelul fiecarui modul tematic si al fiecarui an de studiu al învatamântului gimnazial.  

4.  O atentie deosebita s-a  acordat continuarii  monitorizarii elevilor cu probleme in invatare din fiecare 
colectiv , implicandu-i in activitati didactice diverse in vederea participarii active si constiente  la 
propria formare  , atat pe plan intelectual, dar si afectiv si psihic.  

5.  Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odata cu constituirea comisiei 
dirigintilor la inceputul anului scolar in sedinta comisiei metodice in care au fost nominalizati toti prof. 
Diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate pentru o buna desfasurare a 
comisiei s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru aceasta 
ora astfel incat toti dirigintii  sa prezinte la timp planificarile,s-a stabilit intervalul in care sa aiba loc 
sedintele cu parintii si anume astfel incat sa se poata tine sedinta COMITETULUI DE PARINTI PE 
SCOALA.  

6. S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate.  
Din activitatile  desfasurate in semestrul I și  II al anului școlar 2017-2018 amintim   activitatile demonstrative si 
dezbaterile :  
- Lecţie deschisă -Prof.Banea Nicoleta 
- Referat: Managementul clasei de elevi –prof Banea Nicoleta        
-  Prezentare - Metode şi tehnici de depistare a particularităţilor psiho-individuale ale elevilor- Prof. Gaiu 

Florentina 
-  Dezbatere : Motivatia fata de invatare  -Prof. Culachi Duta  
-  Referat:     Modulele de baza in consiliere si orientare-Prof. Avram Paula 
- Dezbatere: Absenteismul-Cauze, factori preventie-Prof.Avram Paula 
- Referat : Creativitate , inovaţie şi educaţie pentru excelenţă a elevilor cu potenţial aptitudinal     ridicat –

Prof. Banea Nicoleta 
- Dezbatere : Gestionarea conflictelor şi prevenirea violenţei în şcoală-Dirigintii coordonati de prof. Banea 

Nicoleta  
- Referat : Comunicarea şi relaţii de comunicare pedagogică –Prof. Dajbog Florentina  
- Dezbatere : Particularităţile relaţiilor interpersonale în grupurile formale şi informale de elevi –   prof. Popa 

Cosmina  
- Studiu OSP-prezentare –Prof .Petrescu Ana Maria  
-  Lactie deschisa clasa VIIIB- Prof .Petrescu Ana Maria  
-   Dezbatere : Particularităţile relaţiilor interpersonale în grupurile formale şi informale de elevi –    prof. 

Popa Cosmina  
- Mai pot fi mentionate activitatile desfasurate cu psihologul scolar:  
- Modalităţi de creştere a coeziunii grupului, lupta împotriva violenţei în şcoală-Psihologul scolar  
- Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenila  



- Informarea elevilor şi părinţilor de către diriginţi asupra ROI şi semnarea proceselor-verbale de luare la 
cunoştinţă  

Responsabil comisie  Prof. Banea Nicoleta 
 
RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICA” MATEMATICA SI STIINTE” an scolar 2017-2018  
 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 MEC 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 2016/2017, 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 diagoza şi prognoza demersurilor 
didactice;  

Dezbateri:  
 Testarea iniţială a elevilor: stabilirea conţinuturilor,  matricelor de specificaţii, competenţelor; 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;  

 Inregistrarea, analiza, interpretarea, aprecierea şi adoptarea măsurilor ameliorative impuse de rezultatele 
obţinute la testele predictive/discipline ;  

 Analiza rezultatelor Evaluării Naţionale din anul şcolar 2016-2017 şi adoptarea planului de măsuri 
ameliorative  pentru anul şcolar 2017-2018;  

 Pregătirea şi participarea elevilor la concursurile şcolare şi olimpiade (discutarea rezultatelor obţinute);  
 Pregătirea suplimentară a elevilor clasei a VIII-a pentru evaluarea naţională;  
 Stabilirea conţinuturilor,  matricelor de specificaţii, competenţelor;  
 Elaborarea testelor finale şi a baremelor la disciplinele:  matematică, fizică, chimie, biologie;  
 Inregistrarea, analiza, interpretarea, aprecierea şi adoptarea măsurilor ameliorative impuse de rezultatele 

obţinute la testele predictive/discipline ;  
 Stabilirea procedurilor de prelucrare şi de comunicare a rezultatelor  
 Analiza rezultatelor Evaluării Naţionale din anul şcolar 2016-2017 şi adoptarea planului de măsuri 

ameliorative  pentru anul şcolar 2017-2018;  
 Stabilirea concluziilor  
Lectie demonstrativa:  
 Lectie demonstrativa la chimie optional cu tema »Fabricarea sapunului « -Prof. Banea Nicoleta ;  
 Lectie demonstrativa la matematica-prof. Patrichi Ionel  
 Lectie demonstrativa la biologie –prof. Enache Cristina  
 Referate/dezbateri :  
  « Educatia elevilor cu nevoi speciale. Integrarea copiilor cu CES. Programe adaptate. » -Prezentare PPT-

Prof. Filote Mihaela-dezbatere  
 Implementarea eficientă a CDŞ-ului în şcoală în funcţie de nevoile de cunoaştere ale elevului. Elaborarea 

unei programe pentru o disciplină opţională(matematica)-Prof.Culachi Duta  
 Predare - învăţare – adaptarea la nevoile elevului-referat-prof. Banea Nicoleta  
 « Beneficiile instruirii diferentiate in predarea stiintelor exacte. Modalitati de realizare» – masa rotunda-

prof. Onel Liliana  
 Experimentul real si experimental virtual –strategii de integrare in lectie-referat-Prof. Filote Mihaela  
 Cadrele didactice membre ale comisiei au desfasurat si o serie de alte activitati cum ar fi:  
 Prof. Culachi Duta-mentor concursul de matematica Comper;  
 De mentionat sustinerea gradului didactic I de catre prof. Filote Mihaela  
 Participarea la sesiune de comunicari stiintifice-Studiul variatiei temporal a nivelului concentratiei de 

radon si toron si a descendentilor acestora-prof. Enache Cristina  
 Participarea la simpozioane-Conversia chimica a biomasei-prof. Banea Nicoleta  

 



Puncte tari:  
 documentele de proiectare foarte bine întocmite;  
 teste iniţiale elaborate cu responsabilitate;  
 programe pentru pregătirea elevilor care necesită recuperare;  
 folosirea permanentă a materialelor didactice disponibile în lecţii;  
 demersuri didactice adecvate specificului clasei şi disciplinei;  
 îmbinarea metodelor clasice cu cele moderne, folosirea unor metode  
 complementare de învăţare şi evaluare (ex. evaluarea la calculator);  
 un conţinut ştiinţific bine stăpânit de profesori;  
 strategii diverse şi bine implementate în cadrul fiecărei lecţii;  
 portofolii metodico-didactice personale bogate şi bine întocmite;  
 conectarea şcolii la Internet;  
 funcţionarea platformei AEL;  

Puncte slabe:  
 supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare şi extraşcolare;  
 incompatibilitatea unor programe interdependente (ex. lipsa ajustării programei de fizică cu cea de 

matematică la nivelul fiecărui nivel de învăţământ);  
 legislaţie ambiguă sau care inhibă desfăşurarea unor demersuri didactice eficiente a profesorilor;  
 modificarea aproape anuală a metodelor de evaluare a elevilor clasei a VIII-a şi de admitere a acestora 

în licee;  
 pesimismul în ceea ce priveşte viitorul educaţiei în condiţiile unei lipse acute de viziune asupra 

fenomenului educaţional în ansamblu, dublată de o legislaţie cu destul de multe inadvertenţe.   
  Responsabil comisie                                                                                                      

Prof.Nicoleta Banea  
 
RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA  Anul şcolar 2017-2018  
În anul şcolar 2017-2018, activitatea de formare s-a desfăşurat după cum urmează:  
Perfecţionare prin grade didactice  
S-au înscris la definitivat următoarele cadre didactice:  

-  definitivat: prof. Enache Cristina, prof. Buruiană Florentina, prof. inv. Nini Mirela Florina, prof. Rogoza 
Diana;  

- la gradul II profesor pentru învăţământul primar Burhuc Rodica Rădiţa, prof. inv. Paţilea Alina; prof. 
Matei Monica;  

-  gradul I  sunt în curs de desfăşurare-  prof. inv. Maravela Simona,  
-  s-au susţinu inspecţiile finale: prof. Petrescu Ana-Maria, prof. Filip Irina, prof. Filote Mihaela.  

Au susţinut lecţii cu ocazia inspecţiilor finale sau inspecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice toate cadrele 
didactice menţionate mai sus.                        
Perfecţionare prin participarea la activitatea cercului pedagogic :  
Cadrele didactice au  participat la consfătuiri, instruiri şi cercuri pedagogice conform graficului întocmit de I.S.J. 
Galaţi şi publicat în ,,Şcoala gălăţeană’’  
Profesorii şcolii noastre au participat la următoarele cercuri :  
Semestrul I  
-Cercul de română Abordări didactice inovative in contextul noii programe şcolare pentru clasa a V-a la limba şi 
literatura română CM3 organizat de Liceul Dunărea a participat prof. Cociug Mihaela, prof. Gaiu Florentina  
- cercuri istorie : Participare la CCD, la activitatea metodico-stiintifica, in cadrul cercului metodic: „Utilizarea 
metodelor non-formale in cadrul orelor de istorie” si sustinerea unei lucrari tematice şi   Participarea la 
cercurile pedagogice pe disciplinele socio-umane dna. prof. Barbu Charlotte  
- cerc biologie Exemple de bună practică privind aplicarea noilor programe școlare organizat de şcoala 
gimnazială Independenţa a participat dna. prof. Onel Liliana, prof. Enache Cristina  
-Cercul învăţătorilor – Tradiţie şi modernitate în abordarea folclorului românesc organizat la Lieşti a participat 
prof. Inv. Apostol Ecaterina,prof. Inv. Mocanu Roxana, prof. Inv. Moldoveanu Ioana, Rolul activităţilor integrate 
în dezvoltarea liberă şi creativă a copilului setul D, organizat de Școala gimnazială nr. 33 a participat prof. inv. 
Budescu Ana Geanina; prof. Inv. Nini Mirela Florina,, Rolul activitatilor integrate in dezvoltarea libera si 
creativa a copilului" setul E a participat prof. Inv. Călmuc Aneta,  
- cerc chimie Strategii didactice privind dezvoltarea gandirii critice si invatarea eficienta folosite in studiul fizicii 
si chimiei organizat de Școala ginmazială nr. 38 a participat prof. Banea Nicoleta;  



- Cercul metodic al profesorilor de religie din Protopopiatul Covurlui, comuna Cudalbi, jud. Galați cu tema 
Slujitori ai bisericii și ai școlii, mărturisitori ai dreptei credințe în perioada comunistă organiza la Cudalbi în luna 
decembrie;  
- cerc educaţie fizică “Modalităṭi de dezvoltare a calităṭilor motrice cu ajutorul mijloacelor specific din rugby-
tag ṣi fotbal organizat de Școala gimnazială nr. 10 Setul C la care a participat prof. Dajbog Florentina şi Popa 
Cosmina.  
- cerc Limba engleză “Elemente necesare realizării unui proiect pentru programa de opṭional” organizat de 
Școala Sfinţii Împăraţi a participat prof. Avram Paula, prof. Buruiană Florentina, prof. Rogoza Diana.  
- cerc matematică EXEMPLE DE BUNA PRACTICA IN APLICAREA PROGRAMEI SCOLARE DE CLASA A V-a 
desfăsurat la Școala nr 10 a participat prof. Culachi Duţa  
- cerc geografie Aplicarea metodelor tehnicilor, procedurilor didactice intr-o activitate demonstrative organizat 
de Școala Gimnazială nr. 25 a participat dna. prof. Petrescu Ana-Maria  
Semestrul al II-lea  
-Cercul de română Curriculum la decizia școlii de la teorie pa practică organizat de Școala gimnazială nr. 22, 
Galaţi : a participat prof. Cociug Mihaela, prof. Gaiu Florentina, prof. Antofi Marian  
- cercuri istorie : Participare la CCD, Utilizarea metodelor nonformale în cadrul orelor de istorie,  dna. prof. 
Barbu Charlotte; Centenarul Marii Uniri organizat de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, prof. Panici 
Doiniţa.  
- cerc biologie Educaţie pentru sănătate,  între opţional și deziderat a participat dna. prof. Onel Liliana, prof. 
Enache Cristina  
-Cercul învăţătorilor –”Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor prin activități de voluntariat” susținută de 
Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Galați setul E, prof. Inv. Agafiţei Carmen Rafila, prof. Inv. Tanasaciuc 
Valentina, prof. Inv. Gheorghiu Aurora, prof. Inv. Maravela Janeta Simona, prof. Inv. Mocanu Roxana, prof. Inv. 
Nini Florina,  prof. Inv. Luca Veronica, prof. Inv. Călmuc Aneta, prof. Inv. Apostol Ecaterina  
- cerc chimie Unitatea in diversitatea factorilor si metodelor care sporesc eficienta invatarii la disciplina 
fizica/chimie organizat de Școala ginmazială nr. 16 a participat prof. Banea Nicoleta;  
- Cercul metodic al profesorilor de religie Anul omagial al unității de credință și de neam, Alba Iulia, prof. 
Petrea Luminiţa; prof. Vintilă Ileana  
- cerc educaţie fizică “ Modalități concrete de îmbunătățire a indicilor de manifestare al calităților motrice cu 
ajutorul jocurilor de mișcare și ștafetelor specifice învățământului gimnazial” organizat de Școala gimnazială 
Sfinţii Ȋmpăraţi Constantin și Elena, Setul C la care a participat prof. Dajbog Florentina, Matei Monica şi Popa 
Cosmina.  
- cerc Limba engleză “Modalitati de atingere a performantei si de formare a grupurilor de excelenta” organizat 
de Școala nr.3 și Școala Gimnazială nr. 25 a participat prof. Avram Paula, prof. Buruiană Florentina, prof. 
Rogoza Diana.  
- cerc consiliere “Modalităṭi de atingere a performanṭei  ṣi de formare a grupurilor de excelenṭă” Parc soft 
Galaţi și “Formarea atitdunii acṭional – valorice a personalităṭii copiilor prin educaṭia extraṣcolară organizat de 
Școala Gimnazială nr. 22, Galaţi, susţinut de prof. Avram Paula  
- cerc muzică „Valențe educative ale artelor în gimnaziu” la Băile Tușnad a participat prof. Mihăluţă Daniel;  
- cerc geografie Simpozionul Judeţean Educaţie prin geografie – premisă a dezvoltării durabile organizat de 
Liceul Mircea Eliade a participat dna. prof. Petrescu Ana-Maria  
Formare continuă la nivelul şcolii:  
      O serie de profesori din şcoala noastră desfăşoară activitate de mentorat- prof.chimie Banea Nicoleta, prof. 
de română Antohi Marian, având în coordonare studenţi de la Universitatea ,,Dunărea de Jos” Galaţi.  
Susţinerea de inspecţii de grade și titularizare, profesorii Banea Nicoleta și Petrea Luminiţa.  
Formare continuă în colaborare cu Casa Corpului Didactic, SIP şi Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi:  
Cadrele didactice din şcoala noastră au participat la următoarele cursuri de formare organizate de SIP Galaţi şi 
alte organizaţii   
Semestrul I  
Curs Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare furnizat de 
CCD Galaţi absolvit de dna. Prof. înv. Apostol Ecaterina, prof. înv. Călmuc Aneta, ;prof. inv. Gheorghiu Aurora, 
prof. inv. Petrea Ana Maria, prof. inv. Călmuc Aneta  
Strategii de combatere a mesajelor instigatoare furnizat de CCD Galaţi absolvit de dna. Prof. Inv. Gheroghiu 
Aurora  
Curs Utilizarea manualului digital în activitatea didactică, furnizat de CCD Bucureşti, absolvit de către : pof. Inv. 
Budescu Ana Geanina, prof. Panici Doiniţa, prof. Petrescu Ana-Maria,  



Curs Hour of Code furnizat de ADEFABER, absolvit de prof. Inv. Budescu Geanina, prof. Petrescu Ana-Maria, 
prof. Avram Paula, prof. Culachi Duţa, prof. Inv. Moldoveanu Ioana, prof. Inv. Paţilea Alina  
Instruirea asistată de calculator în procesul de predare-învățare metodă alternativă în învățământul primar din 
România furnizat de Universitatea Constanin Brâncuşi din Târgu Jiu, prof. inv. Moldoveanu Ioana  
Informatică și TIC pentru gimnaziu - clasa a V-a organizat de CCD Brăila, prof. Secrieru Mihaela  
Semestrul al II-lea  
Holocaustul din România între istorie și memorie, Institutul Elie Wiesel: prof. Barbu Charlotte  
Gândire critică şi drepturile copilului, CCD Galaţi, prof. Panici Doiniţa  
Curs de FORMATOR, Sc. Crumens Consulting SRL, prof. Enache Cristina  
Program pentru pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare în 
învăţământ, CCD Galaţi, prof. Enache Cristina  
Curs de pregătire în alternativa Step by Step –modul pentru clasa a IV-a, Tulcea, 17-20.07.2018, furnizor 
Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională  Step by Step Bucureşti, prof. inv. Burhuc Rodica Rădiţa, 
prof. inv. Agafiţei Carmen Rafila,  
Surse primare și surse secundare în cercetarea doctorală. Cercetare științifică în spațiul academic, Spații 
discursiv-textuale proprii epocii interbelice/postbelice românești. Sincronizări, Teorii și practici literare în 
literatura română actual, Analiza comparativă calitativă și modelarea strategiilor în organizații, Analiza 
comparativă calitativă și modelarea strategiilor în organizații, Societate și mentalitate în istoria Europei, prof. 
inv. Tanasaciuc Valentina  
Conversie profesională Biologie, Universitatea Dunărea de Jos, prof, inv. Luca Veronica  
Colaborarea în clasa digitală furnizor iTeach, prof. Petrescu Ana-Maria  
Perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la simpozioane, conferinţe :  
Workshop Școala finlandeză model de succes organizat de CJRAE Galaţi la care a participat dna. Prof. inv. 
Apostol Ecaterina.  
Simpozionul international Zonele Umede participare prof. Onel Liliana.  
Simpozion Internațional “Cadrul didactic- promotor de idei novatoare” (Dăscălimea Română), Simpozion 
Internațional “Oamenii frumoși ai culturii naționale românești-ieri și astăzi”, Simpozion Național din cadrul 
proiectului educațional “Nașterea Domnului-Renașterea Bucuriei” ISJ Iași participare prof. inv. Georghiu 
Aurora  
Simpozion- Rolul patrimoniului national în păstrarea identității europene! Prof. inv. Nini Mirela Florina  
Conferința Internațională Cultura și presa în spațiul european( la Facultatea de Litere a Univ. Dunărea de Jos) 
prof. Antofi Marian.  
Conferința Internațională Cultura și presa în spațiul european( la Facultatea de Litere a Univ. Dunărea de Jos), 
prof. Antofi Marian.  
Studiul variaţiei temporale a nivelului concentraţiei de Radon și Toron și a descendenţilor acestora, prof. 
Enache Cristina.  
Simpozion judeţean “ Sărbătorile iernii”, prof. inv. Tanasaciuc Valentina;  
Programul Conferinței naționale „Science Education in School”cu lucrarea “Aportul exeperimentelor științifice 
în educația școlarilor mici”, prof. inv. Tanasaciuc Valentina;  
Simpozion internaţional “ Valenţe formative ale activităţilor extracurriculare şi de parteneriat”, prof. inv. 
Tanasaciuc Valentina;  
Conferinţă naţională “Cultură, spiritualittate şi identitate naţională în contextual globalizării”, prof. inv. 
Tanasaciuc Valentina;  
Simpozionul Național ”Cei șapte ani de acasă”, prof. Inv. Nini Florina, prof. Inv. Călmuc Aneta, prof. Inv. 
Budescu Gianina ; prof. Inv. Gheorghiu Aurora ;  
Simpozion Naṭional “Prevenirea abandonului ṣcolar”, prof. inv. Budescu Gianina;  
Simpozion Naṭional “Rolul activităṭilor extracurriculare în procesul educaṭional”, prof. inv. Budescu Gianina;  
Conferința regională –Consilierea Psihopedagogică între teorie și practică, CJRAE Galaţi, prof. inv. Apostol 
Ecaterina  
Simpozionul Național ”Curriculumul la decizia școlii-perspective innovative”, ediția a XV-a, prof. Petrea 
Luminiţa  
Simpozionul Judeţean Educaţie prin geografie – premisă a dezvoltării durabile, prof. Petrescu Ana-Maria  
Simpozionul Internaţional Frumos/urât pe pământ românesc, prof. Petrescu Ana-Maria.  
Perfecţionarea cadrelor didactice prin publicaţii:  
“Evaluarea iniţială – necesitatea şi importanţa ei în activitatea didactică” articol publicat de dna. prof. inv. 
Budescu Ana-Gianina;  



SOR –partener în învățare pentru școlarii mici şi articolul Halloween la noi în clasă,  Articol “ Implicare şi 
responsabilizare în Proiectul “ Aripi libere” şi 5 octombrie o altfel de zi a Educaţiei la Şcoala Gimnazială nr. 22 
Galaţi publicate în Școala Gălăţeană şi alte publicaţii de către dna. prof. inv. Tanasaciuc Valentina;  
Revista ”Prietenii Naturii” –prof coord. Onel Liliana; 
“Săptămâna Europeană a Mobilităṭii” în Școala Gălăţeană şi Informează-te – nu crede în promisiuni pe situl 
şcolii, prof. Avram Paula;  
Importanta activitatilor educative în parteneriat cu părinții prof. Maravela Simona;  
Proiectarea lectiei de geografie – lectia de formare de priceperi si deprinderi articol in revista I-tech, prof. 
Petrescu Ana-Maria  
Exerciții specific și metodologie didactică în orele de gramatică, în volumul Simpozionului Internațional Valori 
didactice naționale, premise pentru un învățământ European- CCD Galați, prof. Antofi Marian;  
Holocaust Never Again – simpozion, prof. Barbu Charlotte;  
“Importanța studiilor de biodiversitate”, prof. Enache Cristina;  
Revista ”Prietenii Naturii”  sem II –prof coord.Onel Liliana;  
Tradiţii şi obiceiuri la început de iarnă Copie din volum în care s-a publicat articolul Ed. Hoffman, ISSN- L 2344-
2670, prof. inv. Tanasaciuc Valentina;  
Tradiţii de mărţişor cu iz urban, Copie în ziarul Şcoala Gălăţeană nr. 254/aprilie 2018, prof. inv. Tanasaciuc 
Valentina;  
Crăciunul, Revista “Crăciunul văzut prin ochi de copil”nr. 5 -2018 ISSN L 2359-8190, prof. inv. Tanasaciuc 
Valentina;  
Educaţie fără frontiere, prof. inv. Gheorghiu Aurora;  
Și eu pot dărui fericire, prof. inv. Gheorghiu Aurora;  
Omagiu domnului Eminescu, prof. inv. Gheorgiu Aurora; 
Impactul activităţilor curricular și extracurriculare asupra copiilor, prof. inv. Gheorghiu Aurora;  
Rolul activităților extrașcolare în procesul educational și a activităților aplicative: Bucuriile Iepurașului, prof. 
inv. Nini Florina  
Proiectarea didactică în spatial românesc, Ed. Edu, prof. inv. Chiriac Violeta;  
Școala mea, viaţa mea, prof. inv. Călmuc Aneta;  
Cei șapte ani de acasă, prof. inv. Călmuc Aneta;  
“Rolul activitatilor extrascolare in procesul educational”, prof. inv. Budescu Gianina;  
Cei șapte ani de acasă, prof. inv. Budescu Gianina;  
Prevenirea abandonului școlar, prof. inv. Budescu Gianina;  
”Interculturalitatea-provocare pentru educație”, Conferința internațională, Dolj-28.03.2018, prof. Petrea 
Luminiţa;  
”Un CDȘ-Elemente de practică bisericească”, Simpozionul Național ”Curriculumul la decizia școlii-perspective 
innovative”, ediția a XV-a, prof. Petrea Luminiţa;  
“Justiṭia – arta dreptăṭii”, prof. Avram Paula  
Probleme in G Matematica, prof. Patriche Ionel;  
ARTICOL ,,RADACINILE ….ALGEBREI”, prof. Culachi Duţa;  
ARTICOL REVISTA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR  ,,RELATIA SCOALA -FAMILIE-SOCIETATE”, prof. Culachi 
Duţa;  
Halda de steril a Combinatului Siderurgic, Galaţi – prof. Petrescu Ana-Maria;  
Procese gravitaţionale în împrejurimile localităţii Mihail Kogălniceanu, prof. Petrescu Ana-Maria.  
ANALIZA SWOT  
AN ȘCOLAR 2017-2018  

Puncte tari  Puncte slabe  

   -colective de catedră echilibrate ca nivel de 
experienţă–profesori  calificaţi, cu gradul didactic 
I și II– și au în componenţă profesori metodiști, 
membrii ai consiliului consultativ, formatori, 
membri ai comisiilor de lucru;  
- performanţe ale cadrelor didactice prin 
participări la sesiuni de comunicări știinţifice, 
colaboratori la reviste de specialitate, autori de 

-existenţa tendinţelor de conservatorism și 
inerţie la schimbare, tendinţe de minimalizare 
a importanţei actului de formare/ 
perfecţionare manifestate la unele  
cadre didactice;  
- inerţie în aplicarea la clasă a 
cunostinţelor/competenţelor dobândite în 
urma unor cursuri de formare;  



publicaţii în domeniul managementului 
educaţional, auxiliare didactice;  
- comisia pentru formarea continuă  implicată  în 
activitatea de autoperfecţionare/ perfecţionare a 
cadrelor didactice;  
-sprijinul conducerii școlii în vederea participării 
cadrelor didactice la diverse forme de 
perfecţionare sau la cursuri de formare / 
perfecţionare în judeţ sau în ţară  
   

-alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în 
concordanţă cu nevoia de dezvoltare 
profesională  

 

Oportunităţi  Ameninţări (constrângeri)  

- existenţa surselor de informare si formare 
externă pentru cadre didactice;  
-existenţa posibilităţilor de participare la 
programe judeţene, naţionale si internaţionale;  
- posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning;  
- oferta variată a CCD Galați și a altor furnizori de 
formare;  
- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ 
studii posuniversitare, etc. a instituţiilor de 
învăţământ superior;  
- o bună dotare a şcolii cu aparatură necesară 
desfăşurării cursurilor de formare  
-posibilitarea de a forma grupe prin atragerea 
cursanţilor din zonele apropiate;  
-oferta stagiilor de formare în străinătate  
(Comenius, Grundvig, etc).  

 -incoerenţe și lacune legislative;  
-lipsa motivării financiare;  
- percepţia greșită a ceea ce înseamnă 
dezvoltarea personală/ dezvoltare în carieră;  
-tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea 
de credite transferabile și minimalizarea 
nevoilor punctuale de formare;  
-taxa pentru unele cursuri de formare;  
 -suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte 
multă documentaţie  
      - număr destul de mic de cadre didactice 
participante la cursuri de formare în 
specialitate sau în alte domenii didactice;  

 
RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR  
DIN ALTERNATIVA STEP BY STEP an şcolar 2017-2018 
Pe parcursul anului şcolar 2017 - 2018, 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 (serbări, Ziua Naţională a României, 
ziua poetului M. Eminescu, vizionarea unor piese de teatru, etc).  
 Dintre cele mai atractive ACTIVITATI EXTRACURRICULARE, amintim:  

- Atelierul de ciocolata al iepurasului, excursie, clasele I D, a II-aD, a IV-a C  
- Norme de prim-ajutor, clasa a IV-a C  
- ÎSpune stop violenţei, Cp D, a II-a D  
- ”Sărbătoarea portului popular românesc”, în cadrul programului Viața la Pozitiv, toate clasele  
- ntâlnire cu olăritul, atelier olărit, CP D  
- Călătorie prin România”, în cadrul programului Viața la Pozitiv, toate clasele  
- Ziua Internațională a Cititului Impreună, clasele I D, a II-a D, a III-a C  
- ”De vorbă cu un nevăzător”, clasele Pregătitoare D, a III-a C  
- ”Ne menținem sănătoși”, clasa a III-a C  
- ,, Împreună,  luăm atitudine!” (activitate cu specific anti- violenţă), clasa a III-a C  
- ”Ce aş schimba eu?” – Educaţia Globală 2018, clasele a II-a D, a III-a C  
- Vizită la Muzeul Iluziilor, clasa a III-a C  
- ”Campanie de conştientizare a viitorilor contribuabili”, clasa a III-a C  
- Carnavalul “Carti pentru copii”, clasa pregătitoare D  
- Spectacol de magie - Îți mulțumesc, mama!, toate clasele  
- Inițiere in Business, clasa I D  
- Spectacol teatru – Frumoasa din Pădurea Adormită, toate clasele  

 S-au derulat, pe parcursul anului şcolar 2017/ 2018 PROIECTELE EDUCAŢIONALE:  
Sem. I  

 MICUL PIETON în parteneriat cu  Șc. Gimn. Ion Creangă Suceava/Șc. GimnNr. 8 Suceava  
 AJUTĂ UN COPIL SĂ CREASCĂ SĂNĂTOS în parteneriat cu Asociatia Suport Medical Activ  
 ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ NICOLAE în parteneriat cu Şcoala  Gimnazială ,,Gheorghe Pătraşcu,, 

Buruieneşti, Neamț  
 EURO DANCE 2017 în parteneriat cu Liceul Teoretic „Traian Lalescu” , Brăneşti, Jud. Ilfov  
 ,,DĂRUIEȘTE BUCURIE”- Spitalul Leprozerie Tichilești  

Sem. al II-lea  
 Mărțișorul-bucuria primăverii, partener Școala Gimn. ”Gheorghe Pătrășcanu”, Buruienești  
 “Sa acoperim impreuna petele albe de pe harta cunoasterii”, partener Comunitatea de Rusi-

lipoveni Carcaliu-Tulcea, Scoala Gimnaziala Carcaliu-Tulcea, Biblioteca Oraseneasca Macin-Tulcea  
 “In memoriam Ionut Catalin Florea”, partener Scoala Gimnaziala “Ion Creanga” com.I.C.Bratianu, 

Tulcea  



 Viata la pozitiv, parteneri ColegiulTehnic “Independenta” Sibiu, Asociatia “Positive Life” Sibiu  
 Topârceniana, partener Sc. Gimn. “ Ioan Murariu” Cristinesti – Botosani  

 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. 
Numeroși elevi de la ciclulul primar au participat la diferite CONCURSURI judeţene, naţionale şi internaționale 
obtinând rezultate deosebite la:  

- COMPER– Limba romana si matematica – toate clasele  
- ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ NICOLAE (I D, a II-a D)  
-GAZETA MATEMATICA  - toate clasele  
- MICII EXPLORATORI (Preg. D, I D)  
- DETECTIVI IN MISIUNE LITERARA – toate clasele  
- COMUNICARE ŞI ORTOGRAFIE  clasele a II-a D,a III-a C, a IV-a C  
- FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ  - clasele a II-a D, a III –a C, a IV-a C  
- MATE + - toate clasele  
- TOPÂRCENIANA,  clasa a II-a D  
- MICUL PIETON, clasa a II-a D  
- Concurs National de dans modern « SA FII DINAMIC » Braila, clasa preg. D  
- Concurs National de Dans “STELUTELE DANSULUI” editia XIV-a Ramnicu Sarat, clasa preg. D  
- Concurs Interjudetean Interdisciplinar in limba franceza si limba engleza « FrancArtistes en Herbe », CP D  
- Festivalul National al Teatrelor de Revista pentru Copii « Toata lumea canta, rade si danseaza » Busteni, 
CP D  

Pe parcursul anului școlar 2017-2018, cadrele didactice din Comisia metodica a invatatorilor din alternativa 
Step by Step au participat la cursuri ce au vizat PERFECTIONAREA continua a acestora, ca de exemplu: 

 “Metode tradiționale de predare, învățare, evaluare considerate metodologice și praxiologice în 
predarea matematicii ”– Şcoala Nr. 10, Galati, Setul B  

 ,,Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare” – curs 
CCD Galați – 16 ore  

 Mnagement si leadership, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, 25 credite, 100 ore  
 Dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor prin activitati de voluntariat”, Sc. Grigore Moisil, Set E  

CONCLUZII  
 La sfârşitul anului scolar, elevii claselor primare din alternativa Step by Step de la şcoala noastră au dat 

dovadă de o bună pregătire, conform particularităţilor lor individuale. Ei au asimilat competentele 
necesare pregatirii pana in acest moment. Celor cu rămâneri în urmă li se acordă o atenţie sporită;  

 Munca depusă în acest an școlarse 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.  

Prof. înv. primar  
Maravela Janeta Simona 

 
RAPORT COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  
AN ȘCOLAR 2017 – 2018  
RESPONSABIL COMISIE: prof. Avram Paula – Roxana  
În anul școlar 2017 – 2018 comisia are următoarea componență:  
- prof. Grigoriu Elena – responsabil Consiliul Elevilor  
- prof. Matei Monica – membru  
- prof. Dajbog Florentina – membru  
-  prof. pt. inv. pr. Budescu Ana – Geanina – membru  
- prof. pt. inv. pr, Apostol Eccaterina - membru  
-  prof. pt. inv. pr. Burhuc Rodica – membru  
   



S-a creat astfel o echipă eficientă care a contribuit la organizarea și diversificarea activităților 
extrașcolare și extracurriculare. De asemenea, s-a urmărit și s-a realizat atragerea elevilor și a cadrelor 
didactice în diferite programe extrașcolare și extracurriculare. Acestea au fost în așa fel alese pentru a stimula 
respectul față de munca de calitate, cultivarea spiritului de lucru în echipă, stimularea înclinației către frumos 
și dezvoltarea gustului estetic, formarea unui orizont cultural deschis și autentic, promovarea valorilor etice și 
spirituale naționale și creștine, dar și a celor autentice din cultura română și universală și, nu în ultimul rând, 
dezvoltarea fizică și psihică liberă și armonioasă a copilului, formarea unei personalități autonome și creative 
pentru o integrare activă și reală în societate.  

Activitatea educativă extracurriculară ṣi extraṣcolară s-a desfăṣurat, în mare parte, conform planificării 
întocmite la începutul anului ṣcolar. La nivelul ṣcolii/ claselor de  elevi, s-au derulat activităṭi educative variate, 
complexe, care s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate ṣi au implcat un număr mare de 
elevi, cadre didactice ṣi reprezentanṭi ai comunităṭii locale. 

Ȋn perioada 18-22 septembrie 2017 – s-au desfăṣurat activităṭi în cadrul “World’s largest lesson”- 
iniṭiativa pentru promovarea Obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile cuprinse în agenda ONU pentru 
Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030:  prof. înv. primar, Chiriac Violeta, clasa IA; prof. înv. pr. Agafiṭei Carmen 
Rafila/ Burhuc Rădiṭa Rodica – clasa a III-a C Step by step; prof. Matematică/ Informatică Secrieru Mihaela – 
clasa a V-a C; prof. Fizică/Chimie, Banea Nicoleta, clasa a VII-a A;  
 -  De “Ziua Mondială a Educaṭiei” cadrele didactice au organizat ṣi desfăṣurat activităṭi variate cu specific 
tematic (concursuri, vizite, activităṭi tip atelier, jocuri ṣi întreceri sportive, dramatizări ale unor fragmente din 
poveṣti cunoscute, educaṭie prin dans, etc);  
- “Săptămâna Porṭilor Deschise” a fost organizată în perioada 23.10-27.10.2017; activităṭile au fost coordonate 
de prof. pt. înv. pr. Dediu Gabriela ṣi Olăraṣ Silvia, au participat preṣcolari de la Grădinița nr.14, Grădinița 
,,Codruța”, ,,Grădiniṭa.,,Motanul încălțat,, Grăd.Step by step, Grăd. Piticot;  
- La nivelul ṣcolii, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, Galaṭi a avut loc 
activitatea cu tema “Spune NU drogurilor” (02.11.2017) coordonată de prof. Enache Cristina ṣi avându-l ca 
invitat  pe dna. Subcomisar de poliṭie Chelban Cristina; au participat elevii claselor a VIII-a;  
- 15.11.2017 – Elevii claselor a VII-a au fost introduṣi în domeniul educaṭiei financiare în cadrul Programului de 
educaṭie financiară susṭinut de Veronica Giurea ṣi Marian Lupu, reprezentanṭi ai Autorităṭii de Supraveghere 
Financiară, Bucureṣti;  
- La nivelul ṣcolii s-au desfăsurat activităṭi de combatere ṣi prevenire a fenomenului de trafic de persoane, 
având ca grup ṭintă elevii claselor de gimnaziu: “Informează-te – nu crede în promisiuni” din cadrul Proiectului 
educaṭional “Fiinṭele umane nu au preṭ. Nu fi ṣi tu o victimă!” coordonat de prof. Tudorache Valentina, Avram 
Paula ṣi Banea Nicoleta, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu” ṣi Şcoala Gimnazială 
Nr. 16, Galaṭi; “Spune NU traficului de persoane” din cadrul proiectului educaṭional “Dăruieṣte fericire!”, 
activitate susṭinută de dl. Viorel Bute, preṣedinte al Asociaṭiei “Speranṭă ṣi vis împlinit”, Galaṭi;  
- Programul “Săptămâna Educaṭiei Globale” – 13-17 noiembrie 2017 cu tema “Lumea mea depinde de noi”  a 
fost marcat prin derularea unor activităṭi diverse (desene, learning by doing, activităṭi de formare de priceperi 
ṣi deprinderi, activităṭi de educaṭie ecologică, realizare de postere, atelier de creaṭie, realizare de afiṣe, pliante, 
activităṭi de informare - conṣtientizare – educare) – prof. pt . înv. pr. Moldoveanu Ioana, Pană Doina- Iuliana, 
Burhuc Rădiṭa/ Agafiṭei Carmen, Mocanu Roxana, Călmuc Aneta, prof. Gaiu Florentina, Popa Cosmina,  Coṣug 
Mihaela, Banea Nicoleta, Avram Paula - Roxana;  
- “Săptămâna fructelor ṣi legumelor” – 20 -24 noiembrie 2017 – a avut drept obiectiv colectarea ṣi donarea de 
fructe ṣi legume persoanelor defavorizate (beneficiari: Asociaṭia Multifuncṭională Filantropică Sf. Spiridon (615 
kg de fructe ṣi legume),  Fundaṭia Familia (172 kg fructe si legume); activitatea a fost coordonată de prof. 
Tudorache Valentina, Pană Doina – Iuliana, Budescu Geanina, admin. Panait Doiniṭa  
- Perioada 15-22 decembrie 2017 a fost dedicată activităṭilor ce au avut drept scop marcarea sărbătorii 
Naṣterii Domnului – (cls. preg. A,B. C, D,  IA, IB, IC,  IIA, IID, IIIBC,  IVC,VA, VC);  
- “Ziua Culturii Naṭionale”- 15 ianuarie  – a fost sărbătorită atât la nivel primar cât ṣi la nivel gimnazial prin 
activităṭi deosebite desfăṣurate în sala de clasă sau în afara ṣcolii (cls. preg. ABD, IABCD,  IIBD, IIIC, IVC, VIC)  
- La nivelul ṣcolii s-au desfăṣurat activităṭi social caritabile: “Fii ṣi tu Moṣ Crăciun!”, spectacol caritabil din 
cadrul Proiectului educativ-umanitar “Ajută un copil să crească sănătos, iniṭiat de ASMA, desfăṣurat la Teatrul 
muzical “Nae Leonard –coord. Prof. pt. înv. pr. Maravela Simona; “Şi eu te ajut”, activitate din cadrul 
Proiectului parteneriat educaṭional “Împreună pentru prevenirea traficului de ființe umane, sprijin pentru 
victimile unei forme de neglijență, exploatare sau abuz, de tortură, pentru persoanele sau grupurile 
defavorizate, în scopul depășirii situațiilor dificile”, derulat sub deviza “Dăruieṣte fericire”, coordonat de prof. 
Grigoriu Elena, Pană Doina – Iuliana; Campania umanitară “De la inimă la inimă.....dăruieṣte bucurie copiilor!” 



coordonată de prof. pt. înv. pr. Dediu Gabriela, Petrea Ana – Maria; Târg caritabil de Crăciun, în parteneriat cu 
Centrul Comercial Auchan, Galaṭi, coord de prof. pt. înv. pr. Tanasaciuc Valentina; “Marea Voluntariadă”- 
Donează rechizite – prof. pt. înv. pr. Petrea Ana – Maria, Olăraṣ Silvia, Gaiu Florentina, Pană Doina – Iuliana;  
- De 24 Ianuarie s-au desfăṣurat activităţi  dedicate Unirii  Principatelor Române: „Unirea Principatelor 
Române”, „169 de ani de la Mica Unire de la 24 Ianuarie 1859”,” Hai să dăm mână cu mână!”, “Acasă- România 
– 24 ianuarie”, ,,24 ianuarie-Mica unire”;  
- S-au derulat activităṭi de prevenire ṣi combatere a violenṭei în ṣcoală: “Fără ură, cu toleranṭă”, “Violenṭa în 
familie”, “Managementul conflictului”, “Spune NU violenṭei”, “Stop violenṭei”,“Violenṭa zero în mediul ṣcolar”, 
“Combaterea violenṭei verbale ṣi nonverbale”, Violenṭa în trafic”, “Actele de violenṭă ṣcolară pe înṭelesul celor 
mici”, “Conflictele – ce sunt ṣi cum trebuie să le abordăm?”, “Violenṭa zero – aplanarea conflictelor”, 
Colegialitate ṣi prietenie”;  
- A avut loc periodic vizionarea unor spectacole de teatru precum: “Poveste de iarnă” ( Cls. preg. A, ID, IIIC), 
“Frumoasa ṣi bestia”, “(Cls. Preg. C, D, IB,IC,D, IIA,IIIB, IVC) “Poveste de Crăciun”(Cls. preg. C, D, IBC, IIA, IIIB)  
- S-au organizat următoarele excursii ṣcolare: Excursie  Parc de aventură Magura Bacău (28.10.2017;cls IB) – 
prof. pt. înv. pr. Moldoveanu Ioana; Excursie Iaṣi (cls. VB,VC,VIC, VIIIA, VIIIB, VIIIC) – Prof. Duṭa Culachi, 
Secrieru Mihaela, Gaiu Florentina, Avram Paula, Petrescu Ana – Maria, Dajbog Florentina, Popa Cosmina, 
Paṭilea Alina, Petrea Luminiṭa);  
- “Ziua Internaṭională a cititului împreună”(World Read Aloud Day) - 1 februarie- a oferit elevilor ṣansa de a se 
îndrăgosti de lectură ṣi de cărṭi în cele mai atractive moduri; elevii claselor pregătitoare C,D, IAC, IID, IVC, VIC, 
îndrumaṭi de doamnele prof. Apostol Ecaterina Chiriac Violeta, Pană Doina – Iuliana, Maravela Simona, Olăraṣ 
Silvia, Gaiu Florentina, au petrecut clipe deosebite la biblioteca ṣcolii unde au avut loc mai multe sesiuni de 
lectură.  
Ȋn perioada 5-9 martie 2018 – s-au desfăṣurat activităṭi de educaṭie juridică: “Justiṭia – arta dreptătii, în 
parteneriat cu Curtea de Apel, Galaṭi (vizită), coordonată de prof. Avram Paula, Petrescu Ana – Maria; 
“Activitatea notarială pe înṭelesul celor mici” sub îndrumarea doamnelor prof. Culachi Duṭa ṣi Gaiu Florentina; 
Concurs de desene “După faptă ṣi răsplată” – prof. pt. înv. pr. Mocanu Roxana;  
 De 1 ṣi 8 martie cadrele didactice au organizat ṣi derulat activităṭi dedicate celor două evenimente, Mărṭiṣorul 
ṣi Ziua mamei prin serbări, confecṭionare de mărṭiṣoare ṣi felicitări, realizarea unor expoziṭii cu lucrările 
elevilor, spectacol de magie “Îți mulțumesc, mamă!”, “Mărțișor, simbol al primăverii”, “8 Martie – Ziua 
internațională a mamei!”, „8 Martie-E ziua ta mămico!”, atelier – Mărțișor, “Flori ṣi gânduri pentru mama”, 
,,Mărțișor pentru mama”;  
- Săptămâna “Să ṣtii mai multe, să fii mai bun!” derulată în perioada 26 – 30 martie 2018 a reprezentat ocazia 
desfăṣurării unei palete variate de activităṭi în partenariat cu diverse instituṭii:  
- Concursuri : „Comunicare ṣi ortografie”, „Fii inteligent la matematică”, „Micul explorator”, „Gazeta 
matematică”, Matematica între joc ṣi nota zece”, „Spune-mi câte ṣtii ca să-ṭi spun cine eṣti”, „Quiz show”, 
„Jocurile copilăriei”, „Călătorie prin Europa”, „Micul pieton”, „Copiii au talent”, „Ȋmpreună pentru viitor”;  
-  Ṣezători literare: „A fost o dată”;  
- Vizite: Fabrica de serveṭele, com. Vânători, jud. Galaṭi, Clinica Luxdent, Inspectoratul pentru situaṭii de 
urgenṭă „General Eremia Grigorescu” Galaṭi, Complexul Muzeal de Ṣtiinṭele Naturii „Răsvan Angheluṭă”, Galaṭi, 
, Clinica Dental Galaṭi, Ṣantierul Naval Damen Galaṭi, Asociaṭia de Nevăzători Galaṭi, „Călătorie cu trenul”, 
„Ȋntâlnire cu ca- Excursii: Vulcanii noroioṣi, jud. Buzău, Atelierul de ciocolată al iepuraṣului Constanṭa, Munṭii 
Măcin, jud. Tulcea, Grădina Zoologică Pădurea Gârboavele;  
- Ateliere de lucru: „Mâini cu har”, Atelierul de Paṣte, „Arta verde. Protejăm natura”, „Carte frumoasă, cinste 
cui te-a scris”, „Pictăm primăvara”, „Să aplicăm ce am învăṭat”, „Construcṭii de corpuri geometrice, „Meṣterul 
olar”, „Ne pregătim de Paṣte”;  
rtea”, Unitatea militară 01551 Galaṭi, „Vestigii istorice româneṣti”;  
Dezvoltare personală: „Reguli de comportare civilizată”, „Lumea de poveste/ Micii bucătari”, „Norme de prim 
ajutor”, „Copilul isteṭ mănâncă sănătos”;  
- Dezbateri: „Noi înṣine”, Poliṭistul, prietenul meu”, „Ȋnfăptuirea Marii Uniri”, „Ordin de luptă împotriva uitării”;  
- Activităṭi sportive: „Jocuri de copii”, „Cupa Iepuraṣul”, Campionat de fortbal  cls. V-VIII, „Ne menṭinem 
sănătoṣi”,”Jocuri ṣi activităṭi sportive”;  
- Vizionăre filme;  
- Altele: „Geogebra”, „Cartea de identitate a elementelor chimice”, „Semnificaṭia sărbătorilor pascale la 
români ṣi evrei”, „Târg de oferte educaṭionale”.  



- Apropierea sărbătorilor pascale a fost marcată prin desfăṣurarea unor activităṭi specifice, dintre care 
amintim: „Poveste Pascală în culoare”,  atelier de Paște, împãrtãşirea şi spovedirea elevilor în Postul Mare, 
Atelierul de ciocolată al iepuraşului; “Tradiții pascale în Europa” – Proiect etwinning;  
S-au organizat ṣi desfăṣurat activităṭi de promovare a unei alimentaṭii sănătoase: activităṭi extracurriculare 
“Salata orientală ṣi servirea acesteia”, vizită la Fabrica de pâine Arcada, “Aliații sănătății – fructele și legumele”, 
“Sărbătorim româneşte”-. activitate de prezentare şi degustare de produse gastronomice homemade specific 
româneşti, “Masterchef în clasa mea”- activitate de preparare de produse gastronomice (salate); concursuri 
tematice cu degustări de lactate, fructe, legume: “Alimentele prietenii/dușmanii sănătății”, „Salată de fructe”, 
concursuri tematice de promovare a unei alimentaṭii sănătoase: “Sănătate versus boală”, ”Mănânc sănătos, 
sunt sănătos!” – concurs de desene; activităṭi în cadrul curriculumului (biologie, dirigenṭie): “Alimentele și 
importanța lor”, “Alimentele și importanța lor”, “Regimul alimentar și necesitățile organismului”, “Igiena 
alimentației”, “Itinerariu cultural”, lecţie demonstrativă susţinută în cadrul Cercului Metodic al Consilierilor 
Educativi, “Și eu mănânc sănătos” (în cadrul orei de Dezvoltare personală);  
S-au organizat activităṭi în cadrul Campaniei Globale pentru Educaṭie în luna mai 2018 în parteneriat cu 
Organizaṭia Salvaṭi Copiii: activitate de cetățenie democratică și responsabilitate socială”, Globalizare – 
activitate informativ – culturală, dezbateri, “Ȋmpreună pentru educaṭie”,  
 “Educaṭie incluzivă ṣi de calitate pentru toṭi copiii!”, “Stop violenṭei!”; “Lumea de mâine depinde de noi!”;  
- 30.05.2018 - s-a  desfăsurat “Marṣul solidarităṭii” din cadrul proiectului educaṭional “Dăruieṣte fericire!” - 
activitate  de combatere ṣi prevenire a fenomenului de trafic de persoane, având ca grup ṭintă elevii claselor 
de gimnaziu,  coordonată de prof. Pană Doina, Avram Paula, Gaiu Florentina;   
- S-au derulat activităṭi de prevenire ṣi combatere a violenṭei în ṣcoală: “Când cuvintele lovesc, tu ce alegi?, 
”Așa da, așa nu!”, De unde vine violența?, “Să exmatriculăm violenṭa”, Violența naște violență”, “Stop 
violenṭei!”, “Copilărie fără violenţă”;  
- A avut loc periodic vizionarea unor spectacole de teatru precum: Ȋṭi mulṭumesc, mamă! (elevii cls. preg-IV), 
“Firul muzicii (cls. preg. C), “Frumoasa din Pădurea Adormită’ (ID), ˮFrozenˮ (IIA) ;  
- S-au organizat următoarele excursii ṣcolare: Grădina Zoologică Pădurea Gârboavele (cls. preg A), Fabrica de 
Ciocolată, Constanța (cls preg. A, IC, ID, IIA, IIIA, IVC), Delfinariul din Constanṭa, excursie tematică Bucureṣti (cls 
VC), Vulcanii Noroioṣi (VID), Greci, jud. Tulcea (cls. a VIII-a A ṣI B), Valea Prahovei (cls. a II-a B),  Braṣov ( cls a VI-
a C) ṣi tabere ṣcolare : Tuṣnad, Maramureṣ;  
- Cu prilejul sfârṣitului de an ṣcolar au fost evidenṭiaṭi cei mai buni ṣi talentaṭi elevi ai ṣcolii în cadrul serbării 
“Performanṭă ṣi vacanṭă”. 


