
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitatea didactică din Şcoala Gimnazială Nr.22 în anul școlar 2021-2022 a avut la bază 

planul managerial, planul operaţional precum şi obiectivele propuse de echipa managerială a 

fi îndeplinite în acest an școlar.  

  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 funcționează în 2 schimburi. 

Anul scolar  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

populatia scolara: 772 749 711 724 

numar de clase  30 30 30 32 

numar de elevi la clase-I-
IV+pregatitoare  

493 467 440 406 

numar de elevi la clasele-V-VIII 279 282 271 318 

Gr.  14  60 
3 grupe 

52 
3 grupe 

52 
3 grupe 

57 
3 GRUPE 

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. Elevii care provin din familii defavorizate au primit în custrodie tablete cu 
cartele net pentru a putea participa la orele online. 
Fluctuaţiile semestriale se datorează în special schimbării domiciliului, plecării din ţară dar și din 
motive personale.  
   
Planul de şcolarizare:  
Pentru anul şcolar 2021-2022 - realizat  
Clasele         Ciclul primar                  Ciclul gimnazial           Gradinița 14  
                   PR    I     II    III   IV            V   VI   VII   VIII              1 Gr. Mică  
Număr        4    4     3     3     4            4    4     3      3               1 Gr. Mijlocie 
                                                                                          1 Gr. Mare 
 

RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL PRIMAR 
SEMESTRUL I 2021 – 2022 

Clase  Elevi înscriși 
la început de 
an  

Elevi rămași 
la sfârșitul 
semestrului I  

Număr 
elevi 
promovați  

Total 
promovați  

CP 74 74 74 100% 

I 82 82 80 97,56% 

II 87 86 83 96,51% 

III 78 78 78 100% 

IV 86 87 86 98,85% 



TOTAL CP-IV 407 407 401 98,53% 

RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL PRIMAR 
SEMESTRUL II 2021 – 2022 

Clase  Elevi înscriși 
la început de 
an  

Elevi rămași 
la sfârșitul 
semestrului II  

Număr 
elevi 
promovați  

Total 
promovați  

CP 74 74 74 100% 

I 82 83 82 98,79% 

II 87 86 83 96,51% 

III 78 75 73 97,33% 

IV 86 86 85 98,83% 

TOTAL 
CP-IV 

407 404 397 98,27% 

 
RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL GIMNAZIAL 

SEMESTRUL I 2021 – 2022 

Clase  Elevi înscriși 
la început de 
an  

Elevi rămași 
la sfârșitul 
semestrului I  

Număr 
elevi 
promovați  

Total 
promovați  

V 103 104 102 98,08% 

VI 79 79 72 91,14% 

VII 74 74 67 90,54% 

VIII 62 62 54 87,10% 

TOTAL 
V - VIII 

318 319 295 92,48% 

 
RATA  DE  PROMOVABILITATE  LA  CICLUL GIMNAZIAL 

SEMESTRUL II 2021 – 2022 

Clase  Elevi înscriși 
la început de 
an  

Elevi rămași 
la sfârșitul 
semestrului II  

Număr 
elevi 
promovați  

Total 
promovați  

V 103 106 103 97,17% 

VI 79 76 75 98,68% 

VII 74 72  67 93,06% 



VIII 62 63 55 87,30% 

TOTAL 
V - VIII 

318 317 300 94,64% 

PROMOVABILITATE PE ȘCOALĂ SEM.I 2021-2022 

Clase  Elevi înscriși 
la început de 
an  

Elevi rămași 
la sfârșitul 
sem. I  

Număr elevi 
promovați  

Total 
promovați  

TOTAL 
 CP-IV  

407 407 401 98,53% 

TOTAL 
 V - VIII  

318 319 295 92,48% 

TOTAL  725 726 696 95,87% 

 
PROMOVABILITATE PE ȘCOALĂ SEM.II 2021-2022 

Clase  Elevi înscriși 
la început de 
an  

Elevi rămași 
la sfârșitul 
sem. II  

Număr elevi 
promovați  

Total 
promovați  

TOTAL 
 CP-IV  

407 404 397 98,27% 

TOTAL 
 V - VIII  

318 317 300 94,64% 

TOTAL  725 721 697 96,76% 

 
SITUAȚIE COMPARATIVĂ  

 Procent 
promovați 
2018-2019 

Procent 
promovați 
2019-2020 

Procent 
promovați 
2020-2021 

TOTAL CP-IV 98,55% 99,36% 99,08% 

TOTAL V - VIII 96,39% 99,28% 97,78% 

TOTAL 97,47% 99,33% 98,58% 

 
 
PONDEREA ELEVILOR CU REZULTATE BUNE SI FOARTE BUNE (%) sem. I an școlar 2021-2022 

 7-8.99  9-10  

CP-IV (401)  35 8,72%  366 91,27%  

V-VIII (295)  128  43,39% 167 56,61%  

 



PONDEREA ELEVILOR CU REZULTATE BUNE SI FOARTE BUNE (%) sem. II an școlar 2021-2022 

 7-8.99  9-10  

CP-IV (397)  20 5,04% 377 94,96% 

V-VIII (295)  112 37,97% 183 62,03% 

CORIGENTI LA SFARSITUL SEMESTRULUI I an școlar 2021-2022 

 
1ob. 2ob. 3 ob. 4 și mai multe ob. 

PRIMAR  0 4 0 0 

GIMNAZIAL  13 2 3 1 

TOTAL  13 6 3 1 

 
CORIGENTI LA SFARSITUL SEMESTRULUI II an școlar 2021-2022 

 
1ob. 2ob. 3 ob. 4 și mai multe ob. 

PRIMAR  0 0 4 0 

GIMNAZIAL  8 1 1 3 

TOTAL  8 1 5 3 

 
ELEVI CU SITUAȚIA ȘCOLARĂ NEÎNCHEIATĂ 

 
SEM. I 

2021-2022 
SEM. II 

2021-2022 

PRIMAR  2 3 

GIMNAZIU  4 4 

TOTAL  6 7 

 
ELEVI CU NOTE SCĂZUTE LA PURTARE 

 SEM. I 
an școlar 2021-2022 

SEM. II 
an școlar 2021-2022 

Note între 
9,99 -7,00 

Note sub 
7,00 

Note între 
9,99 -7,00 

Note sub 
7,00 

PRIMAR  5 1 0 2 

GIMNAZIU  7 4 9 3 

TOTAL  12 5 9 5 

 
BENEFICIARI  RECHIZITE 

NR.  
CRT.  

ANUL SCOLAR  NUMAR ELEVI  

1. 2020-2021 12 

2. 2021-2022 11 

 
BENEFICIARI BURSE 



ANUL SCOLAR NUMAR ELEVI  

2020-2021 139  burse de merit, 1 bursa de performanță, 10 burse de ajutor 
social, 6 burse de ajutor social pe motive medicale, 1 bursă socială 
pentru orfani 

2021-2022 97 burse de merit, 15 burse de studiu, 32 burse de ajutor social 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2022 

 În unitatea noastră şcolară au funcționat trei clase a VIII-a cu un efectiv de 63 de elevi. Dintre 
aceștia 1 elev a fost cu situația școlară neîncheiată și a fost declarat repetent după perioada de 
evaluare. 6 elevi au fost declarați corigenți la 1 obiect și 1 elev a fost declarat corigent la 2 obiecte. 1 
elev cu deficiențe/ cerințe educative speciale (a optat pentru înscrierea la profesională și 
neparticiparea la examen. În acest an școlar  a fost  1 elev de etnie romă care s-a înscris pe locurile 
speciale.  
REZULTATE: 

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  

LIMBA ROMÂNĂ  
54  54  54  

2  2  10  10  19  11  0  

MATEMATICĂ  
54  54  54  

3  9  10  14  13  4  1  

MEDII GENERALE  
54  54  54  

1  6  10  19  11  7  0  

 
MEDIA GENERALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ – 7,60  
MEDIA GENERALĂ LA MATEMATICĂ – 7,08  
MEDIA GENERALĂ (ROMÂNĂ + MATEMATICĂ) – 7,34  

 
PROCENTUL  DE PROMOVABILITATE ESTE 98,15%  
Candidați cu media peste 5 = 53  
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PROMOVABILITATE EVALUARE NAȚIONALĂ  
 

 
 
TRASEUL EDUCAȚIONAL 
După finalizarea etapelor de admitere la licee și școli profesionale, situația este următoarea: 56 
elevi admiși la licee și 6 elevi admiși la profesională.  
REPARTIZARE LICEE 
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Personalul şcolii:  
   
♦ de conducere:   - director;  
                                 - director adjunct;  
♦ didactic:  
       ◙ educatoare (profesori învăţământ preşcolar): 3  
- titulari:  3  
- grad II: 1  

- definitivat: 2  
        ◙ învăţători (profesori învăţământ primar): 21 
- titulari:  20 
- suplinitori calificati – 1   
                  - definitivat – 5  
                  - gradul II – 6  
                  - gradul I – 10  
◙ profesori:  30 
- titulari: 22  
                  - definitivat - 4 
                  - gradul II – 1 
                  - gradul I – 17 
    - suplinitori: 7  
                  - debutant – 1  
                  - definitivat - 5  
                  - gradul II –1  
    - profesor asociat: 1  
   
Număr de norme didactice: 53,5878  
 Număr de norme didactic- auxiliar: 5 
 Număr de norme de personal nedidactic: 8  
◙ Numărul total posturi – 66,5878  

 

◙ Nivelul de calificare: 

D. Moțoc, 1

CNMK, 4

CNCN, 5

Al.I.Cuza, 3

Paul 
Dimo, 1

Economic, 8

LT Carol I, 1A. Vlaicu, 1

Dunărea, 5

E. Racoviță, 6

M. Eliade, 2

Sf. Maria, 1
T. Vuia, 1

Sf. Andrei, 2 Sportiv, 1



- institutor - 1 
- studii universitare de lungă durată – 44 
- profesor masterand – 8 
- cu doctorat în specialitate  - 1 
 
CATEDRE:  
 Limbă şi comunicare  
                 profesorii de limba română – 3 profesori  
                 profesorii de limbi moderne -5 profesori  
 Matematică - 3 profesori  
                Ed. tehnologica  - 1 profesor  
                Informatica – 3 profesori  
Ştiinţe ale Naturii - fizică, chimie, biologie- 5 profesori  
Om şi societate- istorie, geografie,  cultură civică, religie- 7 profesori  
 Arte - 2 profesori  
         Educaţie Fizică- 3 profesori  
 Învăţători – 21 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 
cabinet medical - 1  
cabinet de logopedie şi consiliere psihologică - 1 
cabinet metodic - 1 
Mijloace de invatamant  
23 laptop-uri (în sălile de clase) 
23 camere web 
23 trepieduri 
64 tablete (ISJ, Asociația „Dimitrie Cantemir”, donate) 
40 calculatoare + 18 imprimante + 10 copiatoare 
2 televizoare 
2 Tv – plasmă 
sistem home-cinema  
3 casetofoane 
19 videoproiectoare  
12 table magnetice 
tablă interactivă 
 tablă flipchart  20 buc  
 laptop 12 buc  
        
Resurse  financiare  

- buget de la Consiliul local  
- Sponsorizari  



- donatii Comitetul de parinti și Asociația de părinți ”Dimitrie Cantemir”.  
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 - slabă 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; 
- -Lucrările de reparații și îmbunătățiri au fost la standardele așteptate 

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

nerespectarea termenului de predare a recensământului); 
- Lipsa de interes a familiilor pentru educarea copiilor; 
- Lipsa de comunicare. 

Oportunități  
- Numărul de întâlniri și activități comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează 

diseminarea experiențelor de la cursurile de formare, coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 
- Varietatea cursurilor de formare organizate de CCD și ONG-uri; 
- Întâlniri frecvente între cadre didactice și părinții elevilor: ședințele cu părinții la nivelul clasei / 

școlii, consultațiile săptămânale, lectoratele cu părinții. 
Amenințări  

- Criza de timp a părinților datorată actualei situații economice care reduce implicarea familiei în 
viața școlii, se reflectă atât în relația profesor-elev cât și în performanțele elevilor; 

- Scăderea motivației și interesului pentru activitățile profesionale ale unor cadre didactice se 
reflectă în colaborarea cu părinții. 

- Rata scăzută a natalității. 
  Măsuri:  

- Implicarea unor cadre didactice în acțiunile de promovare a imaginii școlii (promovarea imaginii 
școlii trebuie să fie o preocupare a tuturor cadrelor didactice nu numai a învățătorilor de clasa a 
IV-a). 

- Efectuarea necorespunzătoare a recensământului sau nerespectarea termenelor de predare a 
recensământului atrage după sine sancționarea cadrelor didactice în cauză. 

- Implicarea familiilor elevilor în proiectele și activitățile desfășurate de școală pentru 
îmbunătățirea comunicării și a relației școală-familie 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
Puncte tari  



- Starea fizică a spațiilor de învățământ și încadrarea în normele de igienă corespunzătoare; 
- Existența cabinetelor, laboratoarelor pentru anumite discipline: fizică -  chimie,  biologie – 

geografie,  limba  română,  informatică; 
- Școala are bibliotecă,  
- Existența unui cabinet de logopedie/psihologie, 
- Școala  este  conectată la  Internet  și  cablu  TV; 
- 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. 
Oportunități  

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

Amenințări  
- Ritmul alert al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 
- Conștiința morală a elevilor privind păstrarea și întreținerea spațiilor de învățământ; 

         Măsuri  
- Păstrarea spațiilor școlare în bune condiții; 
- Prelucrarea ROI precum și a regulamentului de organizare și funcționare a învățământului 

preuniversitar  atât cu elevii cât și cu părinții pentru a afla care sunt 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  

- Întâlniri online semestriale cu Consiliul reprezentativ al părinților, suplimentate de consultări 
săptămânale cu părinții. 

- S-au desfășurat programe, proiecte și parteneriate educaționale online. 
- Contacte cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extracurriculare online 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 . 
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; 
- 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 2021 – 2022 semestrul I, din sursele bugetare şi extrabugetare s-au realizat :  

- Starea fizică a spațiilor de învățământ și încadrarea în normele de igienă corespunzătoare – foarte 
bună; 

- 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; 

O3. 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 dotate cu laptopuri, camere web, trepieduri pentru desfășurarea 

în bune condiții la orelor online; 
- Cadrele didactice manifestă interes deosebit pentru propria pregătire profesională; 
- Exista un climat de colaborare în plan experimental – didactic, schimb de opinii, sugestii; 
- Activitățile desfășurate în cadrul comisiilor metodice au avut un nivel științific ridicat; 
- Proiectarea realizată în funcție de nevoile de informare și formare a elevilor; 
- Buna colaborare cu comitetele de părinți; 
- În mare parte activitatea desfășurată de cadrele didactice este corespunzătoare, se cunoaște 

conținutul programei, planificările sunt întocmite și predate în mare parte la timp; 
- rezultatele obținute la evaluare sunt consemnate în catalog cu foarte puține excepții unde 

disfuncția se menține de foarte mult timp; 
- preocupare din partea unor cadre didactice pentru amenajarea spațiului școlar cât și pentru 

dotarea sălii de clasă cu mijloace moderne;   
Aspecte negative:  

- lipsa de interes din partea unor cadre didactice în ceea ce privește păstrarea  bunurilor din 
dotare; 

- utilizarea pe o scară relativ mică a unor tehnologii avansate de desfășurare a lecțiilor; 
- insuficienta colaborare a părinților în educarea copiilor; 
- lipsa proiectării pe unități de învățare la unele discipline; 
- slaba colaborare între elevi în cadrul orelor; 



- nestimularea creativității; 
- absenta unei motivații pentru studiu; 
- rata mare a absenteismului la ore; 
- cunoștințe teoretice în locul competențelor și abilitaților; 
- incapacitatea unor elevi de a se autoevalua; 
- lipsa de reacție a cadrelor didactice la recomandări; 
- insuficienta implicare a cadrelor didactice în organizarea de  activități extracurriculare  
- preocupare insuficientă pentru promovarea imaginii școlii; 
- slaba implicare din partea familiei în viața școlară; 
- insuficienta colaborare cu familiile elevilor sau colaborare defectuoasă. 

Colaborarea școlii cu familia  
Aspecte pozitive  

- preîntâmpinarea abandonului școlar; 
- dezvoltarea bazei materiale a școlii; 

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. 
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;  
- personalul este în mare parte vaccinat împotriva virusului Covid; 
- 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 primul 

semestru al anului școlar 2021-2022 a fost bună. 
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA 

INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ DESFĂȘURATĂ ÎN  

ANUL ȘCOLAR 2021/2022 

 

 

În anul şcolar 2021-2022, cadrele didactice ale Grădiniţei cu P.N. Nr 14/ Structură a Şcolii 

Gimnaziale Nr 22 Galaţi, au desfășurat activități instructiv-educative adaptate nivelului și 

particularităților psiho-individuale ale preșcolarilor precum și în conformitate cu documentele 



metodologice în vigoare – Programa pentru educație timpurie, Planul de învățământ, Curriculum 

pentru educație timpurie (2019), Reperele fundamentale în învățarea și dezvoltarea copilului de la 

naștere la 7 ani.  

Pe parcursul anului, cadrele didactice au selectat dimensiunile de dezvoltare pe fiecare domeniu 

de dezvoltare specific nivelului de grupă, precum și comportamentele aferente; au transferat în practica 

didactică și operaționalizat aceste comportamente, prin conceperea unor activități de învățare adecvate.  

Programul anual de studiu a fost organizat în jurul a șase mari teme de integrare curriculară. 

Astfel, am ales parcurgerea temelor, corelate cu desfășurarea următoarelor proiecte tematice: 

TEMA ANUALĂ PROIECT TEMATIC 

Cine sunt/suntem? Familia mea / Corpul uman/ Prietenii mei 

Când/cum şi de ce se întâmplă? Bogaţia toamnei/ Primăvara/ Vara 

Cine şi cum  planifică o activitate? Zestre de la străbuni/ Meşteri făurari 

Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ? Cosmosul/ Lumea lui Dino 

Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? În lumea poveştilor/ De ziua mamei! 

Ce şi cum vreau să fiu? Meseria- brăţară de aur 

În perioada 13.09-24.09.2021, educatoarele au realizat evaluarea inițială prin metode integrate 

și variate (jocuri didactice, observare, fișe de lucru, jocuri interactive, ș.a.). Activitățile instructiv-

educative s-au desfășurat în cadrul unității de învățământ, ceea ce a permis o evaluare inițială reală și 

eficientă, în funcție de care s-au proiectat măsuri ameliorative și s-a stabilit demersul didactic viitor.  

De asemenea, educatoarele au desfășurat activități de sprijinire și consiliere a părinților, 

consolidând parteneriatul grădiniță-familie. În acest sens s-au desfășurat ședințe cu părinții 

preşcolarilor şi ședințe de consiliere, pentru o bună desfășurare a activităților instructive educative în 

sala de grupă. 

Peparcursul semestrului II, activităţile s-au desfăşurat, respectând programa pentru educaţie 

timpurie, ținând cont de particularitățile de vărstă ale preșcolarilor. Cadrele didactice, au lucrat 

diferențiat, având în vedere nevoile copiilor cu cerințe educaționale speciale, realizând pentru fiecare, 

plan de intervenție personalizat. 

Pe parcursul anului şcolar, conținuturile au fost adaptate atât pentru activitățile pe domenii 

experiențiale cât și pentru activitățile pentru dezvoltarea personală și cele extrașcolare.      Activitățile 

extracuriculare desfășurate în ambele semestre au fost proiectate și desfășurate în concordanță cu 

nevoile și interesele preșcolarilor și au vizat lărgirea sferei de cunoștințe, dezvoltarea unor competențe, 

abilități și atitudini care vor facilita  integrarea preșcolarului în mediul școlar și social: (“Carnavalul 

dovlecilor, Carnavalul personajelor literare, Balul gâzelor”, etc.).  
În acest sens, amintesc următoarele activități, desfășurate în conformitate cu normele în vigoare:  

 

Nr. crt. Activitate Perioada 

1.  Carnavalul dovlecilor octombrie 

2.  Vine, Vine Moș Crăciun! decembrie 

3.  Eminescu, Luceafărul poeziei romînești! ianuarie 

4.  Hai să dăm mână cu mână  ianuarie 

5.  Inimioare , inimioare februarie 

6.  Ghiocei si marțișoare martie 

7.  E ziua ta ,mamico ! martie 

8.  Încondeiem ouă de Paște aprilie 

9.  Carnavalul personajelor literare mai 

10.  1 Iunie – Ziua Copilului iunie 

 

Cadrele didactice au oferit suport părinților, au acordat o mare importanță activităților sportive 

și a lecturii, îndemnând părinții să desfășoare Momentul poveștilor.  

Activitățile educaționale au fost consemnate în Condica de evidență a activității didactice din 

educație timpurie iar în cadrul activităților metodice, cadrele didactice au realizat materiale didactice, 

au selectat conținuturi adecvate nivelului de vârstă și temelor desfășurate, au întocmit documentele 



grupei și Fișa de apreciere a progresului individual, au realizat studii individuale pentru aprofundarea 

unor cunoștințe și aplicarea acestora la grupă.  

Pe parcursul anului şcolar, s-au aplicat la fiecare grupă probe de evaluare formativ-continuă, 

adecvate nivelului de vârstă și contextului actual, prin intermediul cărora, cadrele didactice au urmărit 

măsurare a cantităţii, cunoştinţelor dobândite de preşcolari. 

Pe baza celor menționate, consider ca am promovat mediul educațional al unității prin întreaga 

noastră activitate, am contribuit cu simț de răspundere la toate cerințele învățământului românesc în 

context actual și am asigurat calitatea actului didactic prin prisma legislației școlare în vigoare. 

 

Întocmit,  

Prof. Petrea Daniela  

RAPORT DE ACTIVITATE 
AL ARIEI CURRICULARE A ÎNVĂŢĂTORILOR  

CLASELOR PREGĂTITOARE – a II-a 
 ANUL ŞCOLAR 2021-2022 

              
                                     

În anul școlar 2021-2022, la nivelul ariei curriculare a învăţătorilor claselor Pregătitoare-I-II 
conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse 
forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ, 
conform planului managerial și operațional întocmit la începutul anului școlar, urmărind următoarele obiective 
strategice: 
 - Adaptarea curricumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele agenţilor 
economici  
- Utilizarea de soft educaţional adecvat curricumului şcolar  
- Utilizarea platformei educationale Google Classroom privind participarea la activitățile de învățare în mediul 
ONLINE   
- Alegerea si urmărirea unor indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didactică si nedidactică  
- Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale care să ofere o 
radiografie obiectivă progresului şcolar. - Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor 
opţionale şi acordarea conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali 
A. Managementul ariei curriculare 

Pe parcursul anului şcolar 2021-2022, la nivelul fiecărei clase din cadrul ariei curriculare P-II s-au 
desfășurat activități care au condus la realizarea următoarelor obiective: 

- asigurarea calităţii actului educaţional prin întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale în 
concordanță cu documentele proiective în vigoare; 

- parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare;  
- utilizarea de strategii activ-participative; 
- folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup și realizarea de planuri personalizate și 

remediale; 
- susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 
- organizarea de activităţi extracurriculare; 
- participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaţia 

de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 
- conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 
- colaborarea şcoală-familie. 
1. Curriculum 
Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele currriculare în vigoare pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din 
punct de vedere al conţinuturilor. 

Proiectarea activităţii 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 minister, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de 
specialitate. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-
participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de 
învăţare. 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, 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 (formativă şi sumativă), fiind însoţite de descriptorii de 
performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set 
de acţiuni  privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi 
conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. O atenţie deosebită s-a acordat continuării  
monitorizării elevilor cu dificultăți de învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice adaptate 
pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

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, precum ;i prin utilizarea 
resurselor digitale de pe diferite platforme de învățare. 
2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relația învăţător-profesor, relaţia 
învăţător-învăţător, învăţător-echipa managerială, comunicarea din cadrul catedrei) 

Relaţiile cadru didactic-elev se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, 
afectivitate. Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, 
ţinută decentă, conduită morală. Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, 
dorinţa de afirmare şi autodepăşire. 
     Interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic 
fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, 
fragmentarea grupului-clasă. Din acest motiv, fiecare învăţător a ales şi selectat modalităţile de comunicare 
adecvate unor situaţii diverse. Acest lucru a condus la menţinerea unui climat deschis în clasa de elevi (de 
cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum şi a unui climat angajat (control sistematic 
al temelor, cunoştinţelor , nivel ridicat de profesionalism şi de cerinţe - realizarea unor portofolii). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea unei 
comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate. 

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă 
între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială. Pentru elevii cu 
dificultăți de învățare s-au realizat activități de pregătire remedială. 

În cadrul comisiei din şcoală, colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-ne reciproc din experienţa 
didactică. A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 
colaborare eficientă prin desfășurarea de activități comune, interasistențe și mese rotunde. 

 
3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învățământ si auxiliarelor curriculare 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de 
învăţare. 



Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost utilizate şi auxiliarele 
curriculare la diferite discipline de învăţământ, manualele electronice, CD-uri cu softuri educative. Au fost 
elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost implicați în alcătuirea de 
portofolii tematice.  

 
B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 
1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( discipline opţionale, proiectare şi promovare) 

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii ariei curriculare s-a constatat că materia 
planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral. Elevii au fost încântaţi de opţionalele 
derulate pe parcursul întregului an şcolar.  

S-au parcurs pașii prevăzuți în metodologie pentru stabilirea disciplinelor opționala în anul școlar viitor, 
prin consultarea tuturor actorilor implicați: elevi, părinți, cadre didactice. 

 
2. Sistemul de evaluare 
a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 
diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 
învăţământ. 

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot 
ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la 
standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: lucrări finale, 
fotografii, expoziții şi înregistrări ilustrând diferite activităţi, portofolii tematice, desene, compuneri; setul de 
evaluare învăţător-elev (lucrări ale elevilor, teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul 
învăţătorului); teste scrise; întâlniri învăţător-elev. Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis 
informarea elevilor în legătură cu progresul realizat. 
 
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor didactice, 
întâlniri de lucru) 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă, este necesar ca 
elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai 
mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 
remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 
didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, 
atitudinile şi comportamentele elevilor. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice. 
- s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, s-a creat un climat favorabil învăţării 
- elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi 
- s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de relaţii 
bune în şcoală. 
- părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ, asistențe la 
lecții, implicarea în activitățile clasei; 
- sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi; 
- s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea 
opiniei celuilalt 
 
2. Optimizarea strategiilor de evaluare 
- s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi; 
- s-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor la toate disciplinele; 
- s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de evaluare; 



S-a constatat că învăţătorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc 
strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale claselor, demersul didactic 
fiind bine conceput şi aplicat . 

 
ACTIVITĂŢI DE FORMARE/ METODICE ( lecṭii demonstrative. referate, aplicaṭii ṣi activităṭi la nivelul 
catedrei)/PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI COMUNE REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII, CARE VIZEAZĂ DEZVOLTAREA 
PROFESIONALĂ 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea activităṭii Data desfăsurării Numele ṣi 
prenumele 

cadrului didactic 

Dovada 

1.  Referat ,,Instrumente digitale, aplicații 
și resurse digitale” 

Octombrie 2021 Pană Doina 
Iuliana 

Referat 
Proces verbal 

2.  Referat ,,Starea de bine a cadrului 
didactic/elevului” 

Sept.2021 Budescu Ana 
Geanina 

Referat 
Proces verbal 

3.  Referat ,, Învățarea online ” Octombrie 2021 Maravela 
Simona 

Referat 
Proces verbal 

4.  Referat „ Activismul la elevii 

claselor primare și modalități de 

activizare a elevilor la lecție” 

 
10.11.2021 

Mocăniță Paula 
Maria 

process verbal 
nr. 

146/12.01.2022 

5.  Referat -,,Strategii active-participative 
de dezvoltare a creativității la școlarul 
mic” 

13.01.2022        Bumbaru 
Mariana 

Proces verbal 

6.  Festivalul toamnei Nov.2021 Toate cadrele 
didactice 

Proiect 
Proces verbal 

7.  Sunt un mândru românaș 1 dec.2021 Toate cadrele 
didactice 

Proces verbal 

8.  Magia sărbătorilor de iarnă Dec.2021 Toate cadrele 
didactice 

Proiect 
Proces verbal 

9.  Ziua Națională a Lecturii Febr. 2022 Toate cadrele 
didactice 

Proiect 
Proces verbal 

10.  Ziua educației financiare Apr. 2022 Toate cadrele 
didactice 

Proiect 
Proces verbal 

11.  Ziua Europei Mai.2022 Toate cadrele 
didactice 

Adeverințe 

12.  Outdoor Classroom Day- Carnavalul 
personajelor literare 

Mai.2022 Toate cadrele 
didactice 

Proces verbal 

 
B. 2. ACTIVITĂŢI DE FORMARE/ METODICE REALIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII, CARE VIZEAZĂ DEZVOLTAREA 
PROFESIONALĂ ( lecṭii demonstrative. referate, aplicaṭii ṣi activităṭi la nivelul catedrei, activităṭi derulate în 
colaborare cu alte instituṭii, simpozioane, mese rotunde, workshop-uri, etc) 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea activităṭii Data 
desfăsurării 

Numele ṣi 
prenumele 

cadrului didactic 

Dovada 

1.  Simpozion ,,Dezvoltarea emoțională în 

era digitală” 
 

26.nov.2021 Toate cadrele 
didactice 

Adeverință  

2 Seminarul online în cadrul proiectului 
,,Albinele sunt prietenii noştri 

4.11.2021 Toate cadrele 
didactice 

Adeverință  



3 Simpozion Județean ,,Proiectele eTwinning în 
sprijinul creșterii calității demersului didactic 
în învățământul preuniversitar” 

19.05.2022 Maravela Simona 
Bumbaru Mariana 
Pană Doina 
Chiriac Violeta 
Budescu Geanina 

Adeverință 

 
 

1. PARTICIPARE LA CERCURI PEDAGOGICE 
 

Nr. 
crt. 

Setul Tema Data Locaṭia  Dovada 

1. V ,,Dezvoltarea 

emoțională în era 

digitală” 

26 nov. 2021 Școala Gimn.Nr 22 adeverință 

2 V Dezvotarea 

emoțională în era 

digitală 

13 mai 2022 Liceul Tehnologic 
„Tudor Vladimirescu” 

adeverință  

 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE LUCRU 
ÎNVĂȚĂTORI 

clasele a III – a și a IV – a   
 

Comisia de lucru învățători clasele a III – a și a IV – a este formată din 5 cadre didactice, din 
care 4 cu gradul didactic I și un cadru didactic cu definitivat. 

În anul şcolar 2021 – 2022 activitatea membrilor comisiei de lucru învățători clasele a III – a și 
a IV – a s-a proiectat şi desfăşurat pe trei coordonate: 

 activităţi curriculare 
 activităţi extracurriculare și concursuri şcolare 
 formare profesională continuă / perfecţionare 

Obiectivele din programul managerial al Comisiei de lucru învățători clasele a III – a și a IV – a 
în anul şcolar 2021-2022 au fost:  
 ameliorarea calității procesului de predare-învățare-evaluare; 
 formarea continuă și autoperfecționarea cadrelor didactice; 
 valorificarea materialului didactic; 
 întocmirea unei oferte de activități extracurriculare adecvate în raport cu particularitățile 

colectivului de elevi; 
Au fost realizate documentele pentru organizarea activităţii Comisiei de lucru învățători clasele a III – 
a și a IV – a: programul managerial, programul de activităţi; s-au stabilit responsabilităţile pentru 
cadrele didactice membri ai comisiei. Activităţile Comisiei de lucru învățători clasele a III – a și a IV – 
a, s-au desfăşurat în conformitate cu obiectivele din programul managerial al comisiei. 
 
Activităţi derulate. 
 
Proiectarea didactică 

 au fost studiate manualele avizate de Ministerul Educaţiei și s-a hotărât în cadrul primei 
şedinţe de comisie de lucru după ce manuale se va studia la clasă; 

 au fost stabilite, pe discipline, manualele alternative pe anul şcolar 2021-2022. 
 au fost realizate programele şcolare la disciplinele opţionale şi planificările calendaristice la 

toate disciplinele predate de profesorii membri ai Comisiei; 
 s-a avut în vedere pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Națională desfășurat la 

nivelul claselor a IV – a. În acest sens s-a stabilit un program de lucru după orele de curs cu 
elevii claselor a IV – a. 

 



Testarea predictivă și formativă 
 proiectarea unui plan de recapitulare a materiei studiate de elevi în anul precedent - toate 

clasele; 
 Elaborarea şi aplicarea testelor iniţiale pentru elevii claselor a III – a și a IV – a; 

septembrie/octombrie 2021; 
 analiza rezultatelor obţinute de elevi la testările iniţiale şi întocmirea planurilor de recuperare, 

acolo unde a fost cazul; 
 proiectarea unui plan de recapitulare a materiei studiate și stabilirea unui program de pregătire 

pentru elevii clasei a IV – a, care vor susține examenul de Evaluare Națională. 
 
Activităţi metodice 

 toți membrii Comisiei de lucru învățători clasele a III – a și a IV – a ei au participat la Cercurile 
Pedagogice organizate pe parcursul anului școlar 2021 – 2022; 

 au elaborate următoarele referate la nivelul Comisiei de lucru: 
 Școala on-line provocare și oportunitate - Prof. înv. primar Olăraș Silvia (octombrie 

2021) 
 Strategii activ participative de stimulare a creativității elevilor din învățământul 

primar - Prof. înv. primar Tudose Lepădatu Stela (noiembrie 2021) 
 Softurile educaționale alternativă la metodele tradiționale de predare – învățare - 

Prof. înv. primar Mocanu Roxana (februarie 2022) 
 Trecerea de la învățământul primar la învățământul gimnazial - Prof. înv. primar 

Apostol Ecaterina (mai 2022) 
Interasistenţele efectuate de către cadrele didactice din Comisia de lucru învățători clasele a III 

– a și a IV – a au demonstrat o bună pregătire a profesorilor de învățământ primar din această 
comisie. 
Constatări ale interasistenţelor la lecţii 

o toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce şi-au planificat, 
aplicându-se metode şi procedee activ-participative, conform planificărilor calendaristice 
proiectate pe unităţi de învăţare; 

o proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi 
dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific, strategii de predare 
– învăţare – evaluare precum şi standardele de competenţă, astfel încât activitatea de instruire 
şi autoinstruire să fie centrată pe elev; 

o analizând activităţile desfăşurate la clasă se constată următoarele aspecte: pregătire bună şi 
foarte bună din punct de vedere ştiinţific şi metodic pentru activitate; 

o temele abordate la lecţie sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea 
calendaristică şi în proiectarea unităţii de învăţare;  

o există corelaţie între tema lecţiei, obiective, sarcini de învăţare şi strategii didactice folosite; 
o sarcinile de învăţare sunt diverse permiţând elevilor să aplice în contexte cât mai variate ceea 

ce au învăţat; 
o există o preocupare pentru realizarea feed-back-ului şi autoregalarea activităţii în funcţie de 

informaţiile primite; 
o se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea în echipă şi 

exersarea depinderilor de comunicare în situaţii diverse;  
o pe tot parcursul activităţii se folosesc instrumente cât mai variate de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fişe de muncă independentă, evaluarea orală, 
evaluare scrisă la tablă, analiza produselor activităţii elevilor, portofoliul etc; 

o se integrează în lecţie material didactic confecţionat, achiziţionat, existent la nivelul şcolii, 
precum şi mijloace de tehnologia informaţiei. 

Concluzie: realizând o paralelă între rezultatele obţinute la testările iniţiale de la începutul anului 
şcolar şi cele de la testările formative și sumative se constată faptul că rezultatele pe tranşe de 
calificative sunt mult mai bune decât cele de la început de an şcolar, în majoritatea cazurilor elevii au 
trecut la un calificativ superior, faţă de cel obţinut anterior. 
 
Activităti extracurriculare.  

 Festivalul toamnei 

 Magia sărbătorilor de iarnă  

 Un gând, un cântec și o floare pentru fiecare mamă ! 



 Activități specifice Sărbătorilor Pascale 

 Festivalul personajelor din povești 

 Ziua Europei 
 
Perfecţionare 

Este de remarcat faptul că membrii Comisiei de lucru învățători clasele a III – a și a IV – a sunt 
preocupaţi pentru ridicarea calităţii activităţii didactice şi educative participând la cursuri cursuri de 
perfecţionare, precum şi cursuri de formare atât în domeniul materiei predate cât şi în domeniul 
managementului şi a proiectelor educaţionale. 

 Eroii Internetului – Siguranța online pentru elevi  
 Școala de bani pentru Adulți  
 Învățarea prin joc - Soluții inovatoare în educație   
 Dialog social și negociere colectivă instrumente pentru dezvoltarea sustenabilă în educație – 20 

credite 
 Tehnici de comunicare eficientă în școală – 24 credite 

 
Concursuri şcolare 

Este de remarcat faptul că membrii Comisiei de lucru învățători clasele a III – a și a IV – a au 
participat cu elevii pe care îi coordonează, pe parcursul anului școlar 2021 – 2022, la diverse 
concursuri precum: 

 EUROJUNIOR 
 LUMINA MATH 
 GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR 
 COMPER – LIMBA ROMÂNĂ 
 COMPER – MATEMATICĂ 
 COMUNICARE. ORTOGRAFIE 
 FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ 

 
S-a realizat analiza SWOT pentru a vedea care sunt punctele tari, punctele slabe, 

amenințările și oportunitățile Comisiei de lucru învățători clasele a III – a și a IV – a. 
Puncte tari: 

 proiectarea a respectat cerinţele programelor şcolare, remarcându-se flexibilitatea acestora; 

 atingerea   standardelor   educaţionale    a   constituit   o   preocupare permanentă a fiecărui 
cadru didactic; 

 asigurarea manualelor şcolare şi a auxiliarelor; 

 gradul de acoperire cu personal didactic calificat este de 100%; 

 disponibilitate în folosirea metodelor eficiente de predare – învățare; 

 relațiile profesor – elev sunt în concordanță cu standardele, relatii de parteneriat, colaborare în 
interesul ambelor părți; 

 desfășurarea de ore de consultații cu elevii, pregătiri pentru concursuri școlare, Evaluare 
Națională la nivelul clasei a IV – a; 

 profesorii sunt înscriși la cursuri ce se desfășoară în acest an școlar sunt preocupați pentru 
perfecționarea în specialitate, metodică și psihopedagogică. 

 
Puncte slabe: 

 Implicarea slabă a comitetului de părinţi la nivelul şcolii şi comunităţii; 

 lipsa motivației învaățării tot mai des întâlnită la unii elevi; 

 Interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor spre activitatea de performanță. 
 
Ameninţări: 

 tendinta de birocratizare a sistemului; 

 volum foarte mare de situații, statistici, care ne îndepărtează de munca efectivă cu elevul; 

 libertismul manifestat de către unii elevi, datorită unei imagini false despre democrație, 
amplificarea fenomenelor negative; 

 lipsa motivației pe termen lung a elevilor, dezinteresul față de procesul instructiv-educativ 
manifestat de un număr din ce în ce mai mare de elevi. 

 



Oportunităţi: 

 susținerea și implicarea conducerii şcolii în bunul mers al activităţii didactice; 

 susţinerea mai accentuată din partea comunităţii locale (primar, consiliu local) financiar în 
dotarea cu material didactic; 

 surse de informare variate care pot fi utilizate, existența numeroaselor surse de informare 
electronică cu privire la activitatea educativă. 

 
Măsuri: 

 adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi și ale fiecărui elev, urmărirea 
atentă a evoluţiei fiecărui elev; 

 utilizarea metodelor moderne, alternarea formelor de activitate; 
 monitorizarea lunară de către cadrele didactice a elevilor cu probleme de absenteism şi 

indisciplină și informarea permanentă a părinţilor privind situaţia școlară a elevilor; 
 susţinerea bazei materiale prin resurse alternative; 
 susţinerea accesului la perfecţionare a personalului didactic. 

 
Întocmit, 

Responsabil Comisie de lucru clasele a III – a și a IV – a, 
Prof. înv. primar Roxana MOCANU 

 

RAPORT AL COMISIEI METODICE  LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

An școlar 2021 - 2022 

În anul școlar 2021-2022, Comisia Metodică de Limbă și Comunicaree și-a desfășurat 

activitatea conform planului managerial întocmit la începutul anului școlar, respectând termenele si 

realizând sarcinile de lucru cuprinse în fișa postului fiecărui membru.  Activitățile desfășurate au avut 

în vedere criteriile de performanță și obiectivele cuprinse în planul managerial al școlii.  

Acțiunile desfășurate conform planului managerial al Comisiei au fost: 

1. Organizarea activităţii – realizarea planului managerial și al planului de activități al comisiei, 

realizarea planificărilor conform noilor proceduri, axate pe competențe.  

2. Perfecţionarea activităţii didactice și pregătirea profesională a membrilor catedrei în 

vederea perfecționării  predării în sistem online și hibrid – susținerea cercului metodic la Limbi 

moderne, în luna noiembrie, cu tema Interdisciplinaritatea în predarea limbilor moderne. 

susținerea în cadrul Comisiei a două referate și a 4 mese rotunde conform planului de activități.  

3. Concursuri școlare:  
- Premilui II la concursul național CDIdei în cărți, organizat de Centrul de excelență Sibiu, 

coordonator prof Grigoriu Elena. 

Nr. 

crt. 

Denumire 

concurs 

Etapa 

ṣcoală/ 

locală/ 

judeṭeană/ 

naṭional 

Nume ṣi prenume 

elev participant/ clasa 

Profesor 

coordonator 

Rezultate obṭinute Dovada 

1.  Made for 

Europe 

județeană Gaiu Maria Gaiu 

Florentina 

premiul al III-lea diplomă 

2.  CDIdei in 

cărți 

județeană Popa Sorina  

Pană Alexandra 

Gaiu 

Florentina 

premiul al II-lea diplomă 



Moțoc Gabriela 

3.  Comorile 

bamelor 

românești 

interjudețea

nă 

Popa Sorina Gabriela  

Moțoc Gabriela 

Gaiu 

Florentina 

premiul al III-lea diplomă 

4.  Comorile 

bamelor 

românești 

interjudețea

nă 

Gaiu Maria Gaiu 

Florentina 

premiul al II-lea diplomă 

5.  Comorile 

bamelor 

românești 

interjudețea

nă 

Anghele Daria  Gaiu 

Florentina 

premiu special diplomă 

6.  Comunica

re.ortograf

ie.ro 

națională Corcodel Victor, 

Popa Sorina, Pană 

Alexandra , Băraru 

Daria, Lungu 

Sebastian, Gaiu 

Maria, Ceafalău 

Sergiu, Agache 

Denisa 

Gaiu 

Florentina 

premiul I diplome 

7.  Comunica

re.ortograf

ie.ro 

națională Moțoc Gabriela, 

Mitran Eliza, Buciuc 

Cristina, Ungureanu 

Dragoș, Țurcanu 

Maria, Dache 

IoanaDiaconu Eduard 

Gaiu 

Florentina 

premiul al II-lea diplome 

8.  Comunica

re.ortograf

ie.ro 

națională Drăghici Alexia, 

Jarcă David, Mihăilă 

Iustin, Arfire 

Anastasia, Pintilie 

Crina, Sima Denis 

Gaiu 

Florentina 

premiul al III-lea diplome 

9.  Comunica

re.ortograf

ie.ro 

națională Anghele Dari, 

Nedelcu Cristiana, 

Zota Enolla, 

Burdujanu Luca, 

Ciobotaru Irina, 

Bălan Leonard, 

Ștefan Briana, Velichi 

Alexandru, Caracaș 

Dragoș, Zupcău 

Andrei, Gându Giuli, 

Avădănii Iasmina 

Gaiu 

Florentina 

mențiune diplome 

10.  Comper- 

limba și 

literatura 

română 

națională Popa Sorina Gabriela, 

Arfire Anastasia, 

Pană Alexandra, 

Băraru Daria , Moțoc 

Gabriela , Dache 

Ioana , Corcodel 

Victor (5C) 

Gaiu 

Florentina 

premiul I diplome 

11.  Comper- 

limba și 

literatura 

română 

națională Mitran Eliza  Gaiu 

Florentina 

premiul al II-lea diplomă 

12.  Comper- națională Buciuc Cristina , ălan Gaiu premiul al III-lea diplome 



limba și 

literatura 

română 

Leonard (5C) Florentina 

13.  Poveștile 

Cangurulu

i 

națională Pană Alexandra 

Băraru Daria, Moțoc 

Gabriela  

 premiul al II-lea diplome 

14.  Poveștile 

Cangurulu

i 

națională Mitran Eliza Gaiu 

Florentina 

premiul al III-lea diplomă 

 

4. Realizarea de activităţi extracurriculare attractive; Ziua Limbilor moderne, Ziua 

Culturii, Ziua mondială a poeziei, Ziua Francofoniei.  

Comisia a avut în acest an în vedere următoarele obiective specifice pe domenii funcționale 

O1. Creșterea eficienței activității în cadrul Comisiei Metodice 
O2. Creșterea calității activității metodice.  
O3. Stabilirea unei strategii în vederea lucrului diferențiat la clasă și a stimulării progresului elevilor. 
O4. Creșterea atractivității disciplinelor în vederea optimizării progresului școlar. 
O5. Stimularea creativității elevilor și creșterea interesului pentru domeniul cultural 
O.6 Menținerea unui standard ridicat în domeniul profesional. 

 

 

Responsabilul Comisiei metodice Limbă și Comunicare,  

                                                                                           Prof. Grigoriu Elena Gabriela 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE SEM.II AL COMISIEI METODICE 

,,MATEMATICA  SI STIINTE ”AN SCOLAR 2021-2022 

Activitatea in cadrul comisiei de lucru ,,MATEMATICA  SI STIINTE ”s-a desfasurat conform 

graficului respectand planul managerial si tematica stabilita la inceputul anului scolar.  

Astfel, toate cadrele didactice si-au intocmit corect planificarile anuale si semestriale conform 

programelor scolare in vigoare si a modelelor transmise de MEC la fiecare disciplina ,nu inainte de a fi 

adaptate fiecarei clase si chiar fiecarui elev unde a fost cazul (elevi cu CES). 

       In aceea sigama de cerinte s-au inscris si celelalte documente scolare (proiecte de lectii, teste, plan 

de masuri remediale , program de pregatire suplimentara  etc.), toate documentele aferente fiecarei 

discipline gasindu-se fie in biblioraftul comisiei metodice ,,matematica si stiinte” fie la conducerea 

scoliii sau in portofoliile personale ale profesorilor. 

Printre activitatile desfasurate in cadrul comisiei amintim: 

1. Analiza activitatii desfasurate in cadrul comisiei ,,matematica si stiinte “pe sem I in anul scolar 

2021-2022, in baza careia s-a intocmit planul managerial si tematica actiunilor pe acest an 

scolar .-prof. Culachi D. 



2. Lectie deschisă matematică ,,Proprietati ale triunghiului dreptunghic „‟-clasa a VI-a, prof. 

Bildigau Ionica. 

3. Referat metodic ,, Abordari ale tehnicilor de predare –invatare a matematicii din prisma 

cresterii performantei elevilor, a interdiscipliaritatii, a integrarii matematicii in peisajul 

educational actual.”prof. Secrieru M. 

4. Masa rotunda ,, Noi abordari in studierea biologiei in mediul online,, prof. Burada Nicoleta. 

5. Masa rotunda ,, Strategii de optimizare a pregatirii elevilor pentru examene nationale,, prof 

Culachi Duta. 

6.Pregatirea suplimentara a elevilor claselor a VIII-a pentru EVALUAREA  Nationala , prof 

Culachi D. , Secrieru M. 

 

7.Participarea membrilor comisiei la activitatea de perfectionare prin Cercuri pedagogice de 

specialitate - toti membrii comisiei. 

 

Profesorii din componenta comisiei de lucru, Matematica si stiinte au participat la multe alte activități 

extracurriculare, simpozioane, mese rotunde și concursuri de profil. Elevii indrumati de acestia au 

obtinut rezultate la concursuri de profil cum ar fi la: 

 

1. Olimpiada judeteana de matematică. 

2. Concursul de competenta matematica Comper-faza judeteana. 

3. Concursul de matematica UpperSchool. 

4. Concursul Cangurul matematician. 

 

Puncte tari: 

o Conectare la internet pentru susținerea orelor online in cazul in care elevii mai aveau probleme 

de sanatate in contextul pandemiei de Covid; 

o Documentele de proiectare foarte bine intocmite; 

o Teste initiale elaborate cu responsabilitate; 

o Programe pentru pregatirea suplimentara a elevilor care necesita recuperare ; 

o Folosirea permanenta a materialelor didactice disponibile in lectii; 

o Demersuri didactice adecvate specificului clasei si disciplinei; 

o Imbinarea metodelor clasice cu cele moderne ,folosirea unor metode complementare de invatare 

si evaluare (de exemplu evaluarea la calculator); 

o Un continut bine stapanit de profesori; 

o Strategii diverse si bine implementate in cadrul fiecarei lectii; 

o Portofolii metodico-didactice personale bogate si bine intocmite. 

 

Puncte slabe : 

o Participarea slaba unor elevi la lectii; motivații diverse; 

o Incompatibilitatea unor programe interdependente (ex.lipsa ajustarii programei de matematica 

cu cea de fizica la fiecare nivel de invatamant); 

o Legislatie ambigua sau care inhiba desfasurarea unor demersuri didactice eficiente a 

profesorilor; 

o Modificarea anuala a metodelor de evaluare a elevilor clasei a VIII-a  si de admitere a acestora 

in licee; 

o Pesimismul in ceea ce priveste viitorul educatiei in conditiile unei lipse acute de viziune asupra 

fenomenului educational in ansamblu, dublata de o legislatie cu destul de multe inadvertente. 

 

     Totusi , cu experienta  si implicarea intregului colectiv de cadre didactice , speram sa depasim 

aceste bariere in acest an scolar , astfel incat la sfarsitul lui rezultatele obtinute sa se plieze pe 

asteptarile noastre , ale elevilor , parintilor si de ce nu, ale societatii pe care ne-o dorim cu totii. 

 



                                           Responsabil Comisie de lucru Matematica si Stiinte, 

                                                        Prof. CULACHI  DUTA 

 

Raport de activitate             

Comisia de Perfecţionare şi Formare Continuă 

Semestrul al II-lea 

Anul şcolar 2021-2022 
 

Director: 

Prof. Tudorache Valentina 
 

 

 

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022, activitatea de formare s-a desfăşurat după cum 

urmează: 

❖ Perfecţionare prin grade didactice 

❖ Înscris la definitivat prof. Paraschivescu Adora-Ioana 

Sunt înscrise la:  

❖ gradul II următoarele cadre didactice – prof. înv. Birda Mihaela Liliana, prof. Bîldigău Ionica, 

prof. Mocăniță Paula Maria  

❖ gradul I: prof. Secrieru Mihaela, prof. Inv. Burhuc Rădiţa Rodica, prof. educator Petrea Mioara 

Daniela,  

❖ Au susţinut lecţii cu ocazia inspecţiilor finale sau preinspecţiilor pentru obţinerea gradelor 

didactice următoarele cadre didactice: prof. Bîldigău Ionica, prof. Paraschivescu Adora-Ioana, prof. 

Mocăniță Paula Maria. 

 

Au susţinut lecţii cu ocazia inspecţiilor finale sau preinspecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice 

următoarele cadre didactice: Secrieru Mihaela, Mocăniță Paula Maria, Bîldigău Ionica, Paraschivescu 

Adora-Ioana 

 

❖ 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 pedagogice: 

- cerc geografie „Management școlar institutional în raport cu dinamica legislației țcolare; Legislația 

examenelor naționale”,  prof. Petrescu Ana-Maria, a participat prof. Stoian Florina 

- Cercul învăţătorilor – „Dezvoltarea emotinala in era digitala” în lecțiile online set F organizat la 

Tudor Vladimirescu, a participat prof. înv. Lepădatu Tudose Stela, prof. Inv. Paţilea Alina, prof. Inv. 

Maravela Janet Simona, prof. inv. Budescu Geanina, prof. Inv. Agafiţei Carmen, prof. Inv. Apostol 

Ecaterina, prof. inv. Mocanu Roxana, Bumbaru Mariana Lenuta, prof. inv. Caragea Rodica, Prof.înv. 

primar Câmpanu Daniela, prof. inv. Mocănița Paula Maria, prof. înv. Luca Maria Magdalena, prof. înv. 

Stoian Florina Elena, prof. înv. Ungureanu Mihaela 

- cerc chimie „Aplicarea strategiilor si tehnicilor de instruire diferentiata in procesul de predare –

invatare-evaluare la disciplina chimie” a participat prof. Banea Nicoleta; 

- cerc fizică ” Aplicarea strategiilor și tehnicilor deinstruire diferenṭiată în procesul de predare-

invăṭare-evaluare la disciplina fizică.” a participat prof. Banea Nicoleta, prof. Radu Cristina; 



- cerc educaţie fizică Jocul distractiv- mijloc de dezvoltare al calitățilot motrice în condiții speciale de 

predare organizat de Școala Gimnazială “Dan Barbilian” , Galați la care a participat prof. Dajbog 

Florentina, prof Iancu Marian Ionuț. 

- cerc Limba engleză Strategii ṣi resurse pentru remedierea decalajelor determinate de învăṭământul 

virtual a participat prof. Avram Paula. 

- cerc consiliere Educația pentru timp liber  în context pandemic”, a participat prof. Giurgea Anca; 

- cerc biologie ”Abordarea didactică a experimentului/investigației științifice”, a participat prof. Onel 

Liliana, prof.  

- cerc religie ,,Păstrarea credinței și mărturisirea Mântuitorului Hristos departe de casă”organizat de 

Sc. Gimn. Nr.3, Galati, au participat prof: Buzdugă Anişoara, prof. Vintilă Ileana; 

- cerc limba și literatura română „Evaluarea, între certitudine şi siguranţă”, la care au praticipat prof. 
Gaiu Florentina, Savin Anca, Popescu Mihaela.  

❖ Formare continuă la nivelul şcolii: s-a realizat prin intermediul meselor rotunde, lecțiilor 

deschise, a reusrselor educaționale deschise realizate pe diferite platforme educaționale și a referatelor 

din cadrul comisiilor metodice. 

❖ Formare continuă în colaborare cu Casa Corpului Didactic, SIP şi Universitatea 

Dunărea de Jos, Galaţi și alte centre de formare : 

Cadrele didactice din şcoala noastră au participat la următoarele cursuri de formare organizate de SIP 

Galaţi şi alte organizaţii :  

- „Dialog social și negociere colectivă instrumente pentru dezvoltarea sustenabilă în 

educație”, organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, la care au participat prof. 

Apostol Ecaterina,  

- „Pilon Literație STEM”, organizat de Asociația Infinit Edu, la care au participat prof. Apostol 

Ecaterina,  

- „Curriculum relevant pentrueducațiedeschisă –CRED socială”, organizat de MEN, la care au 

participat prof. Ivlampie Mihaela, Vintila Ileana; 

- „Managementul implementării eficiente a curriculumului national. Manageri”, organizat 

de CCD Buzău, la care au participat prof. Petrescu Ana Maria; 

- „Tehnici de comunicare eficientă în școală”, organizat de Asociația pentru cultură și educație 

DALI, la care au participat prof. Mocanu Roxana;  

- „Manager Resurse Umane”, organizat de Consultanță și formare profesională București, la 

care a participat Cazan Mihaela Daniela. 

- „Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a bullyingului în școală”, organizat 

de ProfEdu, la care a participat prof. Secrieru Mihaela. 

- Folosirea Jocurilor video la clasa, organizat de Centrul international pentru educatie, la care a 

participat prof. Culachi Duța. 

- Evaluare formativă modernă cu ajutorul standardelor internaționale, organizat de Centrul 

de Educație digitală EDUMAGIC Solutions,  la care a participat prof. Vintila Ileana; 
- Cum sa scapi de bullying – Solutii practice pentru copii, organizat de Shakespeare School, la 

care a participat prof. Budescu Geanina; 
- Toti copiii citesc – curs deschis 2022, organizat de Noi Orizonturi, la care a participat prof. 

Budescu Geanina; 
- Sufrageria de bune practici, organizat de SuperTeach, la care a participat prof. Budescu 

Geanina; 
- Predarea bazata pe atasament, organizat de SuperTeach, la care a participat prof. Budescu 

Geanina; 
 

 

- Eroii internetului – Siguranta online pentru elevi, organizat de Asociatia Adfaber, la care a 

participat prof. Budescu Geanina; 
- Resurse noi legate de siguranța online plasate în Biblioteca Digitală Educație online, 

organizat de Educație Online MD, la care a participat prof. Chiriac Violeta, Bumbaru Lenuța; 



- EP SUMMIT 2022-ELT Training Rooms, organizat de Express Publishing, la care a 

participat prof. Chiriac Violeta, Bumbaru Mariana Lenuța; 
- Evaluarea formative modernă, organizat de Centrul de Educație Digitală EDUMAGIC 

SOLUTIONS, la care a participat prof. Chiriac Violeta, Bumbaru Mariana Lenuța; 
- STEM Alliance-Scientix Webinar with Qualcomm: Bridging STEM gaps among Students 

globally, organizat de SCIENTIX/ STEM Alliance, la care a participat prof. Bumbaru Lenuța; 
- Teacher Tech Summit 2022, organizat de Teacher Tech Summit, la care a participat prof. 

Chiriac Violeta, Bumbaru Mariana Lenuța; 
- Cum reușesc copiii? Perseverența, organizat de Teacher Tech Summit, la care a participat 

Mocăniță Paula; 

-  Cum reușesc copiii? Încrederea în sine, organizat de Teacher Tech Summit, la care a 

participat Mocăniță Paula; 
 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la simpozioane, conferinţe  
- Cei 7 ani de acasă ! – simpozion național la care a participat prof. Mocanu Roxana.  
- „Simpozion APA-un miracol” - simpozion național la care a participat prof. Onel Liliana. 

- „Simpozion local „Rugăciunea în viața contemporană a Bisericii” la care a participat prof. Petrea 

Luminița.  

- Simpozionul Județean ,,Proiectele eTwinning în sprijinul creșterii calității demersului didactic 

în învățământul preuniversitar” organizat de d-le prof.înv.primar Bumbaru Mariana lenuța și 

Maravela Simona, cu participarea prof.Gaiu Florentina, Budescu Ana Geanina, Chiriac Violeta, Pană 

Doina Iuliana 

-Simpozion Internațional : ,, Stiinţa prin experimente ştiinţifice pe ȋntelesul copiilor ”-prof. 

Bumbaru Mariana Lenuța 

 

- Workshop ,,Instrumente innovative de dezvoltare și sprijin al identității profesionale a cadrelor 

didactice în contextual provocărilor actuale”-Ambasada SUA, prof. Bumbaru Mariana Lenuța 

- Atelierul Didactic Național - ,,Prin activități STEM, experiențe acumulăm”, prof. Bumbaru 

Mariana Lenuța 

- Atelierul Didactic National ,,Lansarea cărții ,,Cardurile lui Propp”-metodologie de valorizare a 

textului literar/ prof. Bumbaru Mariana Lenuța 

- Atelierul Didactic Național –Lansarea cărții ,,Culegere de dictări de la A la Z. Ghid 

metodologic”, prof. Bumbaru Mariana Lenuța 

- „22nd Pan-European Conference on Digital Education”, Primera Courses Slovenia, la care au 

participat prof. Apostol Ecaterina, Bumbaru Mariana Lenuța 

- „23rd Pan-European Conference on Digital Education”, Primera Courses Slovenia, la care au 

participat prof. Apostol Ecaterina, Bumbaru Mariana Lenuța 

- „25th Pan-European Conference on Digital Education”, Primera Courses Slovenia, la care au 

participat prof. Apostol Ecaterina, Secrieru Mihaela, Bumbaru Mariana Lenuța. 

- „Educația la timpul prezent-Oportunități Erasmus+”, organizat de EDUMI, la care au participat 

prof. Apostol Ecaterina, 

- „Educația la timpul prezent-Webinar XI”, organizat de EDUMI, la care au participat prof. Apostol 

Ecaterina, Secrieru Mihaela, Bumbaru Mariana Lenuța. 

- „Educația la timpul prezent-Oportunități Erasmus+”, organizat de EDUMI, la care au participat 

prof. Apostol Ecaterina, Secrieru Mihaela, Petrea Luminița. 

- Educația la timpul prezent-Webinar XV, organizat de EDUMI, la care au participat prof. Apostol 

Ecaterina, 

- „Educația la timpul prezent-Webinar XVII”, organizat de EDUMI, la care au participat prof. 

Apostol Ecaterina, 

- „Atelier de lucru pentru profesori. Lansare de carte 88 de zile. Jurnalul unui pui de bursuc 

aflat în carantină”, organizat de EDUMI, la care au participat prof. Apostol Ecaterina, 

- „Descoperă platforma A fost odată”, organizat de Asociația Inițiativă în Educație, la care au 

participat prof. Apostol Ecaterina, 



- „Structura unei poveṣti care captează atenṭia de la început până la sfârṣit”, organizat de Atelier de 

cuvinte la care au participat prof. Avram Paula. 

- „Jocuri de improvizaṭie”, organizat de Atelier de cuvinte la care au participat prof. Avram Paula. 

- „Tehnici de stimulare a cititului prin arta povestirii”, organizat de Atelier de cuvinte, la care au 

participat prof. Avram Paula. 

- „Profesor, o meserie pentru viitor”, la care au participat prof. Avram Paula. 

 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin publicaţii: 
- „Matematica între teorie și practică”,  revistă Matematica între bucurie și teama, ISBN 978-606-

95273-7-5, la care a participat prof. Secrieru Mihaela. 

- „Rebus matematic „Fracție”, revista rebusuri matematice, ISSN 2393-4735, la care a participat prof. 

Secrieru Mihaela. 

- ,,Rolul TIC în dobândirea competențelor cheie”-Conferința Multidisciplinară Internațională ,,Laboratorul 

de creativitate”, la care a participat prof. Pana Doina. 

- Articol: A book for peoples survival – Erasmus în revista Edict, https://edict.ro/a-book-for-peoples-

survival-erasmus/, la care a participat prof. Petrescu Ana-Maria; 

- Noi abordări în predarea geografiei în context digital,, 

https://iteach.ro/pg/blog/ana.petrescu/read/114565/noi-abordari-in-predarea-geografiei-in-context-

digital, la care a participat prof. Petrescu Ana-Maria; 

- Lecții online la geografie în cadrul proiectului CRED, Canalul de youtube educredgimnaziu disciplina 

geografie, la care a participat prof. Petrescu Ana-Maria; 

- ,,Lectura basmelor-modalitate de dezvoltare a creativității elevilor”, la care a participat prof. Pana 

Doina. 

ANALIZA SWOT semestrul al II-lea 

AN ȘCOLAR 2021-2022 
Puncte tari Puncte slabe 

    -colective de catedră echilibrate ca nivel de 

experienţă–profesori  calificaţi, cu gradul 

didactic I și II– ce au în componenţă profesori 

metodiști, membrii ai consiliului consultativ, 

formatori, membri ai comisiilor de lucru; 

      - număr destul de mare de cadre didactice 

participante la cursuri de formare pentru 

adaptarea scenariilor didactice la noul mediu 

de învățare – cel online și în scopul realizării 

schibului de bune practici; 

- performanţe ale cadrelor didactice prin 

participări la sesiuni de comunicări știinţifice, 

colaboratori la reviste de specialitate, autori 

de publicaţii în domeniul managementului 

educaţional, auxiliare didactice, domeniul 

specialității; 

- comisia pentru formarea 

continuă  implicată  în activitatea de 

autoperfecţionare/ perfecţionare a cadrelor 

didactice; 

-sprijinul conducerii școlii în vederea 

participării cadrelor didactice la cursuri de 

formare / perfecţionare în judeţ sau în ţară  - 

oferta Școlii de Valori 

-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; 

-alegerea unor cursuri ce nu au credite 

profesionale transferabile sau au un număr de 

2-3 ore de formare 

- lipsa de deschidere a unor cadre didactice 

către noul mediu de predare-învățare-evaluare 

cel online 

-lipsa de interes a unor cadre didactice către 

cursurile CRED datorită numărului mare de ore 

de formare 

 

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

https://iteach.ro/pg/blog/ana.petrescu/read/114565/noi-abordari-in-predarea-geografiei-in-context-digital


- existenţa surselor de informare si formare 

externă pentru cadre didactice; 

-existenţa posibilităţilor de participare la 

programe judeţene, naţionale și 

internaţionale; 

- posibilitatea de perfecţionare pentru mediul 

online; 

- oferta variată a CCD Galați și a altor 

furnizori de formare; 

- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ 

studii posuniversitare, etc. a instituţiilor de 

învăţământ superior; 

-oferta stagiilor de formare în străinătate 

(Erasmus 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 mare pentru unele cursuri de formare, 

îndeosebi cele cu credite profesionale 

transferabile; 

 -suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte 

multă documentaţie; 

- multitudinea ofertelor furnizorilor de formare 

cu cursuri fără credite/ un număr redus de ore 

 
Raport întocmit de  

Responsabilul Comisiei privind perfecţionarea şi formarea continuă:  

prof. Secrieru Mihaela 

 
RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR  

AN ŞCOLAR  2021-2022 

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 

apărute ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor in 

vigoare 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

 Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

          In realizarea planificărilor, diriginţii au respectat in mare parte structura curriculumului, bazata 

pe : 

• Competenţe generale 

• Valori si atitudini 

• Competenţe specifice si conţinuturi 

• Sugestii metodologice 

            Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe si deprinderi, a căror 

dezvoltare este preconizată pe durata ciclului gimnazial, in timp ce competenţele specifice (derivate din 

competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an şcolar, au fost corelate cu 

conţinuturi ale învaţării si prezentate distinct, pentru fiecare clasă in parte. 

  Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odată cu constituirea 

comisiei diriginţilor la inceputul anului şcolar 2021-2022, in şedinţa comisiei metodice in care au fost 

nominalizaţi toţi prof. Diriginţi,aprobaţi in Consiliul Profesoral. Tot in cadrul şedintei s-au punctat 

direcții care trebuie urmate pentru o bună desfăşurare a comisiei; s-a discutat modelul de planificare 

pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru această oră astfel incât toţi diriginţii  să prezinte la 



timp planificările;s-a stabilit intervalul in care să aibă loc sedinţele cu părinţii. S-a alcătuit graficul 

intâlnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate : 

 SEM I  

Septembrie: 

   Organizarea activităţii: 

       - constituirea comisiei diriginţilor pt. an şcolar 2021-2022 

       -stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare; 

       - analiza programelor şcolare in vigoare 

       -îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

Octombrie 

Mapa dirigintelui: 

- -analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2021-2022; 

-prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2021-2022 

-stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora 

 - discutarea activitatilor propuse in cadrul comisiei 

- revizuirea regulamentului de ordine interioara 

Noiembrie 

.Dezbatere : factorii interni şi externi ai succesului/ insuccesului şcolar; toţi diriginţii. 

          Decembrie 

1. Organizarea unor activitati specifice pe tema traditiilor si obiceiurilor 

2. Referat si expozitie tematica: *Serbarile de iarna 

3. Tombola de  caritate, pregatirea pachetelor  pentru ajutorarea  copiilor cu nevoi materiale si vizita la 

casa de copii 

           Ianuarie 

Referat :,,Prevenirea  eșecului  profesional începe din școală.”  

Abandonul și absenteismul școlar” -ateliere de lucru; toţi diriginţii. 

          De asemenea toţi diriginţii au monitorizat  modul  de respectare  a legii privind  singuranţa în 

unităţile de învăţământ , obligativitatea  respectarii ROI, îndatoririrle elevilor şi profesorilor de 

serviciu, au  

rediscutat  modul de completare  a documentelor şcolare (catalog , registru , condică), au intocmit 

rapoartelor de sfârşit de sem . /anuale . 

       Programul de activitate al activităţilor propuse a fost indeplinit şi completat cu activităţi ivite pe 

parcursul sem I. in funcţie de necesităţi. 

                 In contextul facilitării comunicării elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si  de 

asemenea in colective eterogene, a dat rezultate  , aceştia dovedind că ştiu să respecte in mare parte 

regulile grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea , realizarea si prezentarea 

unor actiuni cu caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii . 

 Comunicarea intre noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă si temeinică formare a elevilor 

noştri, in acţiunile la clasă claselor  a dus la eficientizarea demersului didactic ,care s-a realizat şi 

printr-o abordare inter si transdisciplinară a temelor la ora de dirigenţie.  

           In vederea implicării cât mai active a parinţilor in viaţa şcolii , in cadrul  sedinţelor cu părinţii au 

fost impărtăşite experienţe personale, in această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar si pentru 

părinţi. 

         Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continuăa prof. 

diriginţi, cu aplicarea in demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar si dezbaterile cu diverse teme 

si referatele sau lecţia deschisă,ce au fost susţinute in cadrul intalnirilor lunare din cadrul comisiei. 

Analiza SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

    -Diriginţii au consultat în format electronic 

 programele Consiliere şi orientare, conform 

nivelului şcolar al claselor, programe aranjate 

-Rata abandonului şcolar; 

 

-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este 



într-o formă adaptată machetelor planificărilor 

anuale şi semestriale la dirigenţie. 

 -Au fost prezentate prin referate teme inovative 

şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 

educative. 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – 

profesor. 

- In majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient 

situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, 

implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform RI  

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la 

clasă şi promovarea acestora în rândul 

profesorilor de la clasă 

-Existenţa unui număr mic de elevi în clasă 

permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi 

cadru didactic în realizarea obiectivelor, o 

observare mai directă a elevilor de către profesori 

şi dirigintele clasei ; 

-Existenţa personalului didactic calificat în 

proporţie de 100% permite realizarea unui 

învăţământ de calitate; 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat 

deschis şi stimulativ; 

- Derularea de activităţi consiliere si orientare, în 

cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la 

clasele  aVIII-a)privind programa si calendarul 

examenului de capacitate, traseul educativ al 

absolvenţilor. 

destul de mare; 

 

-Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu 

activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor activităţi 

extraşcolare; 

 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, 

accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai 

puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

 

- Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / 

scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot 

constitui sursă de conflict. 

- Dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism 

şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu. 

 

-Familia nu este implicată suficient în activitatea de 

educare a copiilor; 

 

-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor; 

 

-Starea materială precară a unor familii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor ; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi 

formare continuă oferite de C.C.D. şi de 

universităţi; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul 

şcolii (Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,) 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai 

multor teme privind consilierea şi orientarea 

elevilor, care pot veni în sprijinul tututror 

diriginţilor; 

 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de societate, 

mass media etc.; 

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice din cauza 

slabei diferenţieri, neţinându-se cont de prestaţia 

fiecăruia la acordarea de stimulente salariale; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

  

Intocmit,  

Responsabil comisie metodică:  prof. Giurgea Anca 

 



Raport  Anual 

     Comisia de educaţie permanentă 
Consilier educativ: prof.Bumbaru Lenuța 

 

În anul şcolar 2021-2022, Comisia de educaţie permanentă a Şcolii Gimnaziale nr.22 Galați , 

judetul Galaţi, şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a tuturor cadrelor didactice 

ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în care să implice afectiv, 

motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (familie, 

Biserică, Poliţie, Crucea Roşie, bibliotecă, autorităţi locale etc.). 

Au fost vizate următoarele obiective: 

I.Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale  
∙ Facilitarea accesului tuturor copiilor la educaţie; eliminarea oricăror forme de discriminare şi 

segregare             

 ∙ Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copii cu cerinţe educaţionale 

speciale.             

 ∙ Educarea în spiritul respectării demnităţii şi toleranţei umane, a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului;   

II. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie      
∙ Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte 

prin selectarea, pregătirea, organizarea şi participarea acestora la olimpiade, concursuri şi valorizarea 

rezultatelor deosebite obţinute 

III. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă complementară 

pentru elevi  

∙ Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale comunităţii 

imediate, locale şi regionale şi cu solicitările societăţii actuale      

 ∙ Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor 

cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, muticulturalismului, într-o societate complexă, 

dinamică  

∙ Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale între şcoala noastră şi alte instituţii din mediul 

cultural şi social 

IV. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor   

∙ Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului educativ al părinţilor    

 ∙ Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională şi cultural pozitivă a tuturor 

actorilor educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională    ∙ 

Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare a adulţilor 

Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în planificarea 

şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în domeniu, de 

interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare profesională ale 

elevilor noştri, de planul cadru de învățământ şi de idealul educaţional al şcolii româneşti 

contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca produs cu 

finalitate „măsurabilă” – transformarea „educabililor” în membri activi şi responsabili ai comunităţii în 

care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii europene. 

Activităţile educative desfăşurate au fost în număr de minimum 3 pe lună la fiecare comisie aflată 

în subordine şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat 

în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei 

pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei 

civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev), Educaţiei 

ecologice etc. 

Amintim parteneriatele încheiate cu Primăria municipiului Galaţi,  Biblioteca V.A.Urechia, Teatrul 

Dramatic „Fani Tardini” Galaţi, BNR, Crucea Roşie, Asociația ECOTIC, British Council Romania, 

Asociația PRAIS, Asociația ,,Viitor Plus”, Asociația „Eliberare”, Asociația Drumeții Montane, 

Organizaţia Salvaţi Copiii România, Fundaţia Inimă de copil, Special Olympics Unified Champion 



Schools, Școala de valori, Agenția de protecție a mediului, Centrul Europe Direct Galați,  care au 

diversificat oferta de activităţi educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferite 

elevilor. 

ANALIZA SWOT 
               PUNCTE TARI 

⮚ Profesori bine pregătiţi, dedicaţi meseriei  şi apreciaţi la nivelul 

comunităţii locale;  

⮚ Cadre didacticemuncitoare, cu spirit de iniţiativă; 

⮚ Procent bun de promovabilitate la tezele cu subiect unic; 

⮚ Rezultate bune obţinute la concursurile şcolare şi extraşcolare; 

⮚ Activităţi curriculare şi extracurriculare derulate în cadrul unor proiecte 

educaţionale naţionale şi internaţionale; 

⮚ Comunicare eficientă între cadre didactice, între cadre didactice şi 

conducerea şcolii; 

⮚ Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională; 

⮚ Adaptarea strategiilor de lucru la particularităţile psihointelectuale ale 

elevilor.  

⮚ Diversificarea ofertei şcolii şi adecvarea acesteia la necesităţile de 

dezvoltare personală a elevilor, urmărindu-se stimularea interesului 

elevilor pentru investigare şi cercetare.  

⮚ Diversificarea modalităţilor de evaluare şi monitorizare a rezultatelor la 

învăţătură, disciplină şi a frecvenţei şcolare (utilizarea unor instrumente 

variate de evaluare, planuri de măsuri în vederea ameliorării 

deficienţelor constatate, informarea şi încercarea de responsabilizare a 

părinţilor în prevenirea eşecului şcolar, aplicarea sancţiunilor conform 

Regulamentului de ordine interioară).  

⮚  Proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere şi orientare, conform 

curriculum-ului, dar şi a nevoilor identificate la nivelul colectivelor de 

elevi.  

⮚ Consilierea părinţilor elevilor noştri în vederea realizării comunicării 

interpersonale şi mai ales a cunoaşterii problemelor specifice 

adolescenţei. 

 

            PUNCTE 

SLABE 

⮚ Lipsa de interes a unor 

aparţinători; neimplicarea 

acestora în viaţa şcolii ; 

⮚ Inexistenţa fondurilor 

financiare pentru 

stimularea cadrelor 

didactice şi a elevilor 

capabili de performanţă; 

⮚ Lipsa unui spaţiu 

corespunzător pentru 

desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare; 

⮚ Disponibilitatea scăzută a 

unor cadre didactice de a 

lucra în echipă și de a 

efectua activități în afara 

programului școlar;  

⮚ Lipsa unor instrumente de 

stimulare a elevilor 

participanţi la activităţile 

educative extracurriculare 

şi extraşcolare. 

 



 

                    OPORTUNITĂŢI 

⮚ Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la 

nivel local; 

⮚ Postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative privind 

activităţile extracurriculare ale elevilor, fapt ce vine în sprijinul lor, dar 

şi al întregii şcoli, de exemplu, vizionarea unor spectacole de teatru 

etc.; 

⮚ Dotarea la nivelul catedrelor şi laboratoarelor propice pentru activităţi 

extracuriculare şi extraşcolare;  

⮚ Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă;  

⮚ Excelente relaţii cu Inspectoratul Școlar, instituțiile locale: Primăria, 

Consiliul local, Biserica, Căminul Cultural;  

⮚ Disponibilitatea Primăriei locale de a veni în sprijinul şcolii; 

⮚ Dezvoltarea de parteneriate  interşcoli;  

⮚ Oferta de formare continuă din partea C.C.D. ,  Universităţii, I.S.J.; 

⮚  Disponibilitatea profesorilor pentru diversificarea activităţilor 

curriculare şi extracurriculare;  

 

                     AMENINŢĂRI 

⮚ Sistemul legislativ 

complicat, adesea confuz, 

restrictiv şi în veşnică 

transformare  

⮚ Fonduri insuficiente pentru 

dezvoltare;  

⮚ Lipsa autonomiei şcolii în 

selectarea cadrelor 

didactice;  

⮚ Nivelul scăzut de educaţie 

şi timpul limitat al unor 

părinţi, care determină o 

slabă implicare a acestora 

în viaţa şcolii. 

⮚ Părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate; 

⮚ Lipsa motivării elevilor si 

atitudinea pasivă în privinţa 

viitorului ;  

⮚ Programele şcolare 

încărcate ;  

⮚ Slaba motivaţie a 

personalului din 

învăţământ, neimplicarea în 

realizarea activităţilor a 

tuturor cadrelor didactice  

⮚ Criza de timp a părinţilor, 

datorată situaţiei 

economice, conduce la o 

slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă 

implicare în viaţa şcolii. 

 
 



 
 

1. ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE  

❖ Educație pentru mediu 
Denumire 

proiect 

Organizator Nivel Perioadă  

desfășurare 

Obiective Participa

nți 

Climate 

action 

https://www.clima

te-action.info/  

Internațional 

145 țări din 6 

continente 

6 săptămâni 

oct.-nov. 

2022 

-schimbarea 

comportamentului elevilor 

și a mentalității societății 

-explorarea cauzelor și 

efectelor schimbărilor 

climatice și încercarea de a 

dezvolta soluții și de a lua 

măsuri. 

20 cadre 

didactice 

cu clasele 

de elevi 

ECOTIC- 

Școala 

Ecoterrieni

lor 

https://www.ecoti

c.ro/scoalaecoterri

enilor/  

Național 

150 școli 

Oct.2021-

iunie 2022 

-educația ecologică a 

elevilor și familiilor 

acestora 

-Colectarea DEEE si 

colectarea DBA prin 

implicarea întregii 

comunități (părinți, elevi, 

profesori, vecini etc.) din 

care face parte școala și 

predarea acestora către 

organizatori. 

Toate 

cadrele 

didactice 

Climate 

action in 

education 

https://www.britis

hcouncil.ro/progra

me/educatie/clima

te-action-

education  

național Februarie-

mai 2022 

-educarea și inspirarea 

elevilor de a acționa în 

domeniul schimbărilor 

climatice 

- oferirea de instrumente 

profesorilor și elevilor 

pentru a se implica în 

acțiuni climatice eficiente 

pentru un viitor mai bun. 

Bumbaru 

Mariana 

Maravela 

Simona 

PACT 

Planeta 

Albastră 

Contează 

pe Tine 

Fundația PRAIS național noiembrie 

2021 – iunie 

2022 

-informarea elevilor din 

ciclul primar cu privire la 

importanța grijii față de 

natură, protejării apelor 

planetei și a colectării 

selective a deșeurilor 

reciclabile 

Ciclul 

primar 

EcoJunior Asociația 

,,Drumeții 

montane” 

național Ianuarie-

iunie 2022 

-educarea ecologică 

-dobândirea unei atitudine 

mediu-protective 

-implicarea în activități 

eco-recreative prin joc 

20 cadre 

didactice 

Albinele 

Sunt 

Prietenii 

Noștri 

REPUBLICA 

SLOVENIA 

AMBASADA 

BUCUREȘTI 

național Noiembrie 

2021-martie 

2022 

-creșterea gradului de 

conștientizare a 

importanței albinelor 

pentru mediu și oameni 

 

Toate 

clasele de 

la ciclul 

primar 

https://www.climate-action.info/
https://www.climate-action.info/
https://www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor/
https://www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor/
https://www.ecotic.ro/scoalaecoterrienilor/
https://www.britishcouncil.ro/programe/educatie/climate-action-education
https://www.britishcouncil.ro/programe/educatie/climate-action-education
https://www.britishcouncil.ro/programe/educatie/climate-action-education
https://www.britishcouncil.ro/programe/educatie/climate-action-education
https://www.britishcouncil.ro/programe/educatie/climate-action-education


 
 

World 

Water Day 

14 profesori din 3 

țări(proiect 

eTwinning) 

internațional 22.03. 2022 -educarea și inspirarea 

elevilor de a acționa în 

domeniul schimbărilor 

climatice 

- oferirea de instrumente 

profesorilor și elevilor 

pentru a se implica în 

acțiuni climatice eficiente 

pentru un viitor mai bun. 

Bumbaru 

Mariana 

Maravela 

Simona 

STEM 

Discovery 

Campaign 

http://www.scienti

x.eu/events/campa

igns/sdc22 

internațional 01.02-

30.04.2022 

-schimbarea 

comportamentului elevilor 

și a mentalității societății 

-explorarea cauzelor și 

efectelor schimbărilor 

climatice și încercarea de a 

dezvolta soluții și de a lua 

măsuri. 

Bumbaru 

Mariana 

Maravela 

Simona 

Ziua 

Internațion

ală a 

pădurii- 

,,Salvați 

pădurile!” 

 

Asociația pentru 

Tineret Olimp 
 

internațional 21.03.2022 -educarea ecologică 

-dobândirea unei atitudine 

mediu-protective 

 

Pană 

Doina 

Iuliana 

Săptămâna 

Națională a 

Voluntariat

ului 2022 

ProVobis- 

Centrul Național 

de Resurse pentru 

Voluntariat 

 

 09-15.05. 

2022 

-dobândirea unei atitudine 

mediu-protective 

-implicarea în activități 

eco-recreative prin joc 

Pană 

Doina 

Iuliana 

❖ Educație pentru sănătate 
Denumire activitate/proiect Cadre didactice participante Perioada/data 

Cea mai mare lectie despre 

vaccinare 

Moldoveanu Ioana, Pană Doina, Chiriac Violeta, 

Câmpanu Daniela, Budescu Geanina, Mocăniță Paula, 

Luca Maria, Stoian Florina, Pațilea Alina, Caragea 

Rădița, Chiriță Dorina, Olăraș Silvia, Dediu Gabriela, 

Gheorghiu Aurora, Lepădatu Stela 

Culachi Duța, Gaiu Florentina 

Octombrie 2021 

Albinele sunt prietenii 

noștri 

Bumbaru Mariana, Pațilea Alina, Apostol Ecaterina 

Chiriac Violeta, Maravela Simona, Budescu Geanina, 

Moldoveanu Ioana, Lepădatu Stela, Mocanu Roxana, 

Caragea Rădița, Chiriță Dorina, Pană Doina,  

Noiembrie-

martie  

Sunt sănătos – sunt fericit! Onel Liliana 20.09.2021 

Alimentație sănătoasă 

pentru o viața frumoasă 

Panici Doinița 20.10.2021 

Dușmanii ascunși din 

alimente 

Onel Liliana 22.11.2021 

Cum să crești ca o fată cu 

Always 

Culachi Duța, Panici Doinița, Paraschivescu Adora Noiembrie 2021 

JARomania-Educație 

pentru sănătate 

Pană Doina Semestrul I 

Programul pentru școli al 

României 

Toți învățătorii și diriginții Semestrul II 

Outdoor classroom day Toți învățătorii 09.05.2022 

http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc22
http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc22
http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc22


 
 

Best Chef - Beneficiile unei 

alimentații sănătoase 

Maravela Simona 20.05.2022 

Eroii FAST-Organizatia 

Mondiala a Atacului 

Vascular Cerebral 

Budescu Geanina An școlar 

2021-2022 

Excursii și tabere școlare Apostol Ecaterina, Moldoveanu Ioana, Olăraș Silvia, 

Dediu Gabriela, Pană Doina, Florentina Gaiu, Secrieru 

Mihaela, Dajbog Florentina 

Vacanța de vară 

Cum să crești ca o fată cu 

ALWAYS-               

CAREGIVERS S.R.L. 

Diriginți clasa a V-a Sem.II 

Să măncăm sănătos prin 

implicare directă în 

prepararea hranei 

Membrii comisiei de consiliere și orientare profesională 07.04.2022 

 

❖ EDUCAȚIE FINANCIARĂ 

Denumire activitate/proiect Cadre didactice participante Perioada/data 

Școala de bani pe roți Bumbaru Mariana, Maravela Simona, Budescu Geanina, 

Câmpanu Daniela, Olăraș Silvia, Birda Mihaela, 

Ungureanu Mihaela, Mocanu Roxana, Olăraș Silvia, 

Apostol Ecaterina, Moldoveanu Ioana, Gaiu Florentina 

Semestrul I 

BNR-Să vorbim despre 

bani și bănci 

Gaiu Florentina, Chiriac Violeta, Apostol Ecaterina, 

Secrieru Mihaela, Avram Paula 

Mai-iunie 2022 

❖ EDUCAȚIE EMOȚIONALĂ / EDUCAȚIE PENTRU SECURITATE 

Denumire activitate/proiect Cadre didactice participante Perioada/data 

ABC-UL emoțiilor Maravela Simona, Budescu Geanina, Câmpanu Daniela, 

Olăraș Silvia, Birda Mihaela, Ungureanu Mihaela, 

Mocanu Roxana, Olăraș Silvia, Apostol Ecaterina, 

Moldoveanu Ioana 

Gaiu Florentina 

Semestrul II 

Campania Globală pentru 

Educație, ediția 2022, Școli 

fără bullying 

Toate cadrele didactice 07.06.2022 

Săptămâna sănătății 

emoționale 

Bumbaru Mariana 

Chiriac Violeta 

23-27 mai 2022 

TEDI- Școala Siguranței Maravela Simona, Budescu geanina, Mocăniță Paula, 

Câmpanu Daniela, Gheorghiu Aurora 

Sem I+sem.II 

Safer Internet Day Bumbaru Mariana, Maravela Simona, Chiriac Violeta, 

Stoian Florina, Pană Doina, Budescu Geanina 

08.02.2022 

Școli fără bullying- Salvați 

Copiii România 

Budescu Geanina Iunie 2022 

Campanie de prevenire a 

traficului de persoane 

Petrescu Ana Maria, Avram Paula/Violeta Morozan, 

Ivlampie Ramona 

18.11.2021 

Steluța în căutarea magiei 

sale 

Maravela Simona Septembrie-

ianuarie  

Curcubeul copilăriei Bumbaru Mariana, Petrescu Ana Maria, Gaiu 

Florentina, Giurgea Anca, Secrieru Mihaela 

Noiembrie-mai 

Să exmatriculăm bullyingul Gaiu Florentina, Culachi Duța, Secrieru Mihaela, Octombrie 2021 

 

❖ EDUCAȚIE CULTURALĂ 

Denumire activitate/proiect Cadre didactice participante Perioada/data Colaborator 
„ Limbă, cultură și spiritualitate 

românească –proiect eTwinning 

Luca Maria, Stoian Florina Septembrie-

ianuarie 
 



 
 

Ziua Internațională a Drepturilor 

Copilului-20 Noiembrie 

Ivlampie Ramona, Morozan Violeta 24.11.2021  

Tradiții de Crăciun în școala și 

familia noastră 

Toți învățătorii și diriginții Decembrie 

2021 
 

Artistul Dunării 2021 Culachi Duța Noiembrie 

2021 

 

Ziua Națională a Lecturii Toate cadrele didactice 02.02.2022 Editura Litera, 

biblioteca școlii 

9 Mai-Ziua Europei Învățătorii și diriginții 09.05.2022 Centrul Europe 

Direct Galați 

ZICI 2022 Toate cadrele didacice  LitWorld.org 

 

Carnavalul personajelor literare învățătorii și educatoarele 19.05.2022 TV Galați, 

Biblioteca 

V.A.Urechia 

Ziua Culturii naționale Învățătorii și diriginții 15 ianuarie 

2022 

Biblioteca școlii 

24 ianuarie-Ziua Unirii Învățătorii, diriginții 24.01.2022  

Vizionare piese de teatru Toți învățătorii Februarie-

Martie 2022 

Teatrul Dramatic 

Fani Tardini 

Teatrul Gulliver 

Ziua francofoniei Grigoriu Elena 20.03.2022  

Ziua limbilor moderne Comisia Limbă și comunicare 27.09.2021  

Oamenii Marii Uniri Comisia om și societate Nov-dec.2021  

Mândru că sunt român Petrescu Ana Maria, Panici D. 25.05.2022 Asociația 

Danubiana Galați/ 

Primăria 

Muncipiului Galați 

Duminica Ortodoxiei Vintilă Ileana 15.03.2022 Arhiepiscopia 

Dunării de Jos 

Cinstirea eroilor Vintilă Ileana 02.06.2022 Arhiepiscopia 

Dunării de Jos 

 

 

2. PROIECTE ȘI PARTENERIATE 
Denumire proiect/ parteneriat Nivel  Obiectul 

proiectului  

Coordonator Partener 

A book for people survival- 

Erasmus + 

internațional Parteneriat 

interșcolar 

Pană Doina 

Gaiu Florentina 

Grigoriu Elena 

Budescu geanina 

Stoian Florina 

Turcia, 

Macedonia 

SMART READERS internațional eTwinning project Bumbaru Mariana 

Maravela Simona 

14 prof din 3 țări 

STEM applications with 

ADDIE 

internațional eTwinning project Bumbaru Mariana 

Maravela Simona 

75 prof. Din 14 

țări 

Scientists in my mind map internațional eTwinning project Bumbaru Mariana 16 prof. Din 5 

țări 

CARTOON KID internațional eTwinning project Pană Doina  

Green school,gren future internațional eTwinning project Chiriac Violeta  

Eco or Ego internațional eTwinning project Budescu Geanina 13 profesori din 5 

țări 



 
 

Jouney to the land of sounds internațional eTwinning project Maravela Simona 16 profesori din 4 

țări 

Curcubeul copilăriei, proiect 

realizat în cadrul clusterului 

Edu Networks Galați 

local Literație, bullying Tudorache 

Valentina/ 

Petrescu Ana-

Maria/ Gaiu 

Florentina/ 

Bumbaru Mariana/ 

Secrieru Mihaela/ 

Giurgea Anca 

Șc. Gimnazială 

Dan Barbilian/ 

Șc. Gimnazială 

Ghe Marinescu/ 

Șc. Gimnazială 

Grigore Moisil/ 

Șc. Gimnazială 

Ludovic Cosma/ 

Șc. Gimnazială 

Ștefan cel Mare/ 

Grădinița 30  

Să vorbim despre bani și bănci național Educație finaciară Gaiu Florentina, 

Chiriac Violeta, 

Apostol Ecaterina, 

Secrieru Mihaela, 

Avram Paula 

MEN, BNR, 

MFP, ASF 

Devoratorii de cărți județean Îmbunătățirea 

abilităților de 

lectură 

 

Bumbaru Mariana 

Maravela Simona 

Pană Doina 

Șc. Gimn. 

„Căpitan Aviator 

Mircea T. 

Bădulescu” 

Buzău 

SPECIAL OLYMPICS național  Bumbaru Mariana 

Petrescu Ana 

Maria 

Tudorache 

Valentina 

Secrieru Mihaela 

Apostol Ecaterina 

Dajbog Florentina 

Pațilea Alina 

Unified 

Champion 

Schools® - 

Școala Generației 

Unificate 

Prevenirea traficului de 

persoane și a exploatării sexuale 

în România 

național Prevenirea 

traficului de 

persoane 

Bumbaru Mariana 

Învățători și 

diriginți 

 

Asociația 

Eliberare 

,,Campionii matematicii”, dom. 

științific 

național Poveștile 

matematicii- 

17.12.2021 

Pană Doina Șc. Gimn. Ziduri, 

Buzău 

ME 

Frăție Școlară 

Internatională/Protocol 

Instituțional 

internațional Schimbul de bune 

practice, 

cunoașterea 

tradițiilor 

Bumbaru Mariana Şehit Pilot 

Muzaffer 

Erdönmez 

Ortaokulu/Istanbul 

EcoJunior 2022 național Educarea 

ecologică 

Bumbaru Mariana 

Maravela Simona 

Pană Doina 

Budescu Geanina 

Asociația 

Drumeții 

Montane 

Mărțișorul, bucuria primăverii regional Educația culturală Bumbaru Mariana 

Apostol Ecaterina 

Maravela Simona 

Budescu Geanina 

Școala 

Gimnazială 

Gh.Pătrașcu 

Proiect Exploratorii STEAM regional Competențe 

STEAM 

Bumbaru Mariana 

Chiriac Violeta 

Pană Doina Iuliana 

Șc. Gimn. 

,,Ștefan cel 

Mare” Galați 



 
 

Simpozionul Județean 

,,Proiectele eTwinning în 

sprijinul creșterii calității 

demersului didactic în 

învățământul preuniversitar” 

județean Schimb de bune 

practici 

Bumbaru Mariana ISJ Galați, CCD 

Galați 

eTwinning 

România 

Colaborare cu Biblioteca 

V.A.Urechia” Galați 

județean Educație culturală Bumbaru Mariana Biblioteca 

V.A.Urechia 

JA Dezvoltarea abilităților de 

viață 

național Dezvoltare 

personală 

Budescu Geanina JA Romania 

Prieteni la distanță județean  

Educarea 

sentimentelor de 

prietenie,toleranță,

cooperare  

Apostu Mihaela 

Matei Gina 

Petrea Daniela 

Grădinița cu 

P.P.Greci 

LeAF ,,Să învățăm despre 

pădure”-,,Pădurea ne 

povestește” 

național Educație ecologică Pană Doina CCDG 

ABC-ul emoțiilor național Prevenirea 

consumului de 

droguri 

Pană Doina 

Maravela Simona 

CPECA Galaț 

Un copil- un cadou  Dezvoltare 

personală 

Maravela Simona OCC - Open 

Christmas Child 

 

Mărțișorul- bucuria primăverii regional Concurs cultural 

artistic 

Budescu Geanina 

Maravela Simona 

Bumbaru Mariana 

Scoala 

Gimnaziala “Gh. 

Patrascu”, 

Buruienesti, jud. 

Neamt 

Vocile primăverii regional Concurs de 

interspretare 

muzicală 

Maravela Simona 

Pană Doina 

Chiriac Violeta 

Budescu Geanina 

Stoian Florina 

Șc.Gimn.Nr.22 

Galați 

„Prietenii naturii” local Educație ecologică Mocăniță Paula Șc. Gimn. nr. 1 

Fârțănești, 

Grădinița nr.1 

structură; 

Grădința cu P.P 

nr. 9 

Și școala este o poveste… local Parteneriat școală-

grădiniță 

Apostol Ecaterina 

Mocanu Roxana 

Birda Mihaela 

Ungureanu 

Mihaela 

grădinițele 

Hai la școală! local Prevenire a 

absenteismului și a 

abandonului școlar 

Bumbaru Mariana 

Apostol Ecaterina 

 

Cum să crești ca o fată cu 

ALWAYS 

național  Panici Doinița Caregivers SRL 

Crocus project european Prezentari 

Plantarea unui nr. 

de 100 bulbi 

brândușe 

Panici Doinița Palatul Copiilor 

Galați 



 
 

 

Europe code week 

 

 

international 

 

Utilizarea 

instrumentelor 

digitale în învățare 

 

Petrescu Ana-

Maria 

Bumbaru Mariana 

Maravela Simona 

Budescu Geanina 

Pană Doina 

 

https://codeweek.

eu/  

Supraviețuitorii climei național Educație ecologică Petrescu Ana CNMK Galați 

Hortizonanoisuntem viitorul județean Educație ecologică Petrescu Ana LiceulTehn. 1 

Code School Club Galați național Educație 

digitală/Securitate 

pe internet 

Petrescu Ana AsociațiaAdfaber

/ Code School 

Club Galați 

Comorile Basmelor românești județean Concurs literar Petrescu Ana Șc.Gimnazială 

Miron Costin  

,, Alimentaṭia ṣi miṣcarea  – 

soluṭii pentru menṭinerea stării 

de sănătate” 

județean Proiect educațional Avram Paula Colegiul de 

Industrie 

alimentară “Elena 

Doamna” Galați 

 

3. CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 
În anul școlar 2021-2022, în școala noastră elevii au fost pregătiți și au participat și obținut premii și 

mențiuni la următoarele concursuri și olimpiade școlare din calendarele avizate de MEN: 

●Made for Europe- premiul II 

● Concursul național CDIdei în cărți, organizat de Centrul de excelență Sibiu-premiul II 

● Olimpiada județeană de matematică 

● Olimpiada județeană de geografie- premiul III 

● Olimpiada națională de geografie - mențiune 

●Comorile basmelor românești 

● Euro-quiz- calificare națională 

●Lumina Math 

●Comper 

●Fii inteligent la matematică 

● Comunicare&ortografie.ro 

● Micii exploratori 

● Poveștile cangurului 

● Căngurașul matematician 

● Formidabilii 

● Jurnalul unei misiuni literare 

● Proiect Exploratorii STEAM 

● Concursul de matematica UpperSchool. 

● Gazeta Matematică Junior 

● Concurs de schițe și desene cu tematică iconografică(ediția 22)-premiul I 

● Împreună cu Hristos în lume la început de mileniu III-premiul I 

              Consilier Educativ, 

             Prof.înv.primar Bumbaru Mariana Lenuţa 

    Raport de evaluare a activității 

COMISIEI PENTRU CURRICULUM 

din anul școlar 2021 – 2022 
Obiective urmărite : 

● Asigurarea unui demers instructiv – educativ de calitate printr-o continuă perfecționare și 

interrelaționare a cadrelor didactice; 

● Distribuirea responsabilităților membrilor de așa natură, încât toți să își imprime stilul 

personal asupra activității, conlucrând cu toate cadrele didactice din școală; 

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/


 
 

● Aplicarea curriculumului național și a ofertei educaționale proprii, în acord cu legislația 

în vigoare și cu preferințele /nevoile manifestate de beneficiarii direcți și secunzi. 

Activități prin care s-au realizat obiectivele: 

● întocmirea planului managerial, a planului de activități, prin consultarea tuturor 

membrilor ; 

- Implicarea membrilor în procesul de stabilire a CDȘ pentru anul școlar următor; 

- Implicarea membrilor în testarea gradului de satisfacție cu privire la CDȘ; 

- Supervizarea participării acestora la toate activitățile de cerc pedagogic și arii 

curriculare din școală; 

- ședințe de arii curriculare în cadrul cărora s-au propus titluri de opțional, preluate de 

la toate cadrele didactice ; 

- Participarea la ședințele cu părinții/elevii, pentru a prelua și de la aceștia idei pentru 

CDȘ; 

- Aplicarea de chestionare în vederea testării satisfacției privind CDȘ aplicat până în 

prezent; 

- Aprobarea manualelor alternative și a auxiliarelor școlare pentru acest an școlar; 

- preluarea schemei orare de la fiecare clasă a ciclurilor primar și gimnazial; 

- Fondul de manuale s–a dovedit a fi suficient , pentru fiecare ciclu și clasă în parte , 

manualele având totodată o stare satisfăcătoare . 

- Avizarea fișelor de opțional și înaintarea acestora către inspectorii de specialitate; 

- Aprobarea ofertei educaționale în CA pentru anul școlar 2021 – 2022, nu înainte de a 

fi prezentată în cadrul CP, după centralizarea chestionarelor aplicate la nivel de 

școală, diferențiat, pe cicluri de învățământ, atât elevilor, cât și părinților . 

Anul școlar 2021 – 2022 a avut următoarea desfășurare a CDȘ: 

Ciclul Disciplina opțională 

PREȘCOLAR Sportul înseamnă sănătate! – (prof. Petrea Daniela) 

PRIMAR Tradiții și obiceiuri din străbuni - (preg. A) 

ABC-ul bunelor maniere – (preg. B) 

Educație pentru sănătate – (preg. C) 

Călătorie în lumea poveștilor – (I.A) 

Călătorie în lumea emoțiilor – (I.B) 

Cartea - tovăraș de drum (3C) 

Călătorie în lumea lui Mate (4B) 

Joc și tehnologie – Informatică – clasele I -IV (preg. D; IC; ID; 2A; 

2B; 2C; 3A; 3B;4A; 4C; 4D) 

GIMNAZIAL Deutsch mit Freude – optional integrat – clasele aV -a 

Deutsch mit spaᵦ – optional integrat – clasele – aVI-a 

O carte - un univers – 7B și 7C 

Modele și antimodele din literatură – 7A 

Complemente de geometrie – 8A și 8B 

Tainele matematicii – 8C 

Pentru anul școlar 2022 – 2023 , se are în vedere următoarea schemă CDȘ: 

CICLUL/CLASA DISCIPLINA OPȚIONALĂ 

PREȘCOLAR SĂNĂTATE INAINTE DE TOATE! 

PRIMAR 

I A ÎN LUMEA MINUNATĂ A POVEȘTILOR , prof. Chiriac Violeta 

IB SUNT MIC ȘI ÎNVĂȚ MUNCA SĂ O VALORIFIC - educație financiară IB, 

prof: Ioana Moldoveanu 

I C MAGIA POVEȘTILOR, prof. Doina Pană 

a II-a A TAINELE LUMII ÎNCONJURĂTOARE, prof. Geanina Budescu 

a II-a B TAINELE LUMII ÎNCONJURĂTOARE, prof. Simona Maravela 

a II-a D TAINELE MEDIULUI ÎNCONJURATOR, prof. Stoian Florina & luca Maria 

a III-a A LUNEA CU POVEȘTI, prof. Mariana Bumbaru 

a IV-a C TEATRU DE REVISTĂ ȘCOLARĂ - TRĂISTUȚA CU POVEȘTI, a IV-a C, Prof. 



 
 

Aurora Gheorghiu 

CP A, B, C, D 

I D 

a III-a B, C 

a II-a C 

a IV-a A, B 

INFOPRIM, prof. Irina Filip 

GIMNAZIAL 

a V-a A, B. C, D 

a VI-a B, C, D 

a VII-a A, C, D 
LIMBA GERMANA- DEUTSCHE KULTUR UND ZIVILIZATION 

a VI-a A MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ, prof. Culachi Duța 

a VII - a B PORTRETE LITERARE, prof. Gaiu Florentina 

a VIII-a A MATEMATICĂ APLICATĂ, prof. Mihaela Secrieru 

a VIII-a B MATEMATICĂ APLICATĂ 

a VIII-a C COMPLEMENTE DE GEOMETRIE, prof. Culachi Duța 

Concluzii: 

Activitatea Comisiei pentru Curriculum s-a desfășurat în acest an într-un mod 

corespunzător. Obiectivele au fost realizate ritmic, în acord cu legislația în vigoare, cu planul 

managerial stabilit la începutul perioadei. Membrii comisiei s-au dovedit receptivi, depunând 

eforturi adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor și pentru obținerea unor cât mai bune rezultate. 

În cadrul ariilor curriculare, responabilii au monitorizat activitatea fiecărui cadru didactic 

și au întocmit la finalul celor două semestre rapoartele de activitate care vor fi anexate 

prezentului. 

Responsabil comisie, 

Prof. Simona MARAVELA 
                                                            

 
 


