MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

RAPORT PRIVIND STAREA SI CALITATEA
INVATAMANTULUI DIN ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 1
MATCA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

„ŞCOALA TREBUIE SĂ URMĂREASCA TOT TIMPUL
CA TÂNARUL SĂ PĂRĂSEASCĂ BĂNCILE EI NU CA
SPECIALIST, CI CA O PERSONALITATE
ARMONIOASĂ.”
( ALBERT EINSTEIN)
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor
responsabililor de comisii metodice , a şefilor de compartimente, precum şi
în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat.
ANALIZA PESTEL

DOMENII
POLITIC

CONTEXT LOCAL
-Strategia pe termen lung în domeniul educaţiei
este trasată de
LEN nr.1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare(preconizeaza
descentralizarea
si
autonomia sistemului de invatamant , apropierea
scolii de comunitate-decizii politice favorabile in
administratie si finantare, existenţa unor strategii de
dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de
învăţământ -Strategia de dezvoltare a judeţului
Galaţi 2013-2020, Strategia de dezvoltare a regiunii
S-E;
- liberalizarea unor sectoare de activitate-piata
cartii si a manualelor,formarea continua ,achizitie

material didactic,existenta unor strategii de
adaptare a inv.romanesc la standardele europene si
internationale ,cadru legislativ favorabil atragerii
de resurse financiare complementare-proiecte ,
programe cu finantare locala,natioanala ,
europeana,in vederea dezvoltarii infrastructurii
scolii,finantarea de catre stat a programelor de
asistenta sociala -„Lapte - Corn", “Fructe “ ,
Programul „Euro 200", ;
-Există politici integratoare pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale;
-Există

relaţii

foarte

bune

între

şcoală

şi

Primărie/Consiliul local.
ECONOMIC

-Pe plan naţional este încurajată politica de
dezvoltare a sectorului privat, a industriilor mici şi
mijlocii ceea ce determină diversificarea ofertelor
de şcolarizare; în plan judeţean datorită diferenţelor
de dezvoltare economică dintre diferite localităţi
apar dezechilibre ce generează un acces inegal la
educaţie. Conştientizarea potenţialului economic
latent reprezentat de tradiţiile şi meşteşugurile
locale poate contribui la stabilirea ofertei
educaţionale a unităţilor şcolare din zonele
defavorizate, la stabilizarea forţei de muncă în
zonele respective, atenuând fenomenul migraţiei
forţei de muncă.
-Insuficienta cunoaştere de către absolvenţii clasei
a VIII-a şi a părinţilor acestora, a tendinţelor de pe
piaţa muncii ce se reflectă în mod negativ asupra
opţiunilor în vederea admiterii în clasa a IX-a,
specialităţile teoretice fiind în continuare mai
căutate în detrimentul unor specializări oferite de
învăţământul profesional prin liceele tehnologice,
ceea ce determină dificultăţi de integrare pe piaţa
muncii pentru mulţi absolvenţi din învăţământul
liceal fără certificat de competenţe profesionale.

-Dezvoltarea economică a zonei este precară;
-Potenţialul economic al zonei se axează pe
agricultura , dar puterea economică este scăzută;
-Bugetul Consiliului local este relativ scăzut;
-Mari diferenţe între situaţia materială a părinţilor
elevilor care frecventează şcoala.
SOCIAL

-Relaţii bune cu părinţii şi comunitatea locală;
-Există multe familii care trăiesc din venitul minim,
multi parinti sunt agricultori- in acest sens sunt
necesare continuarea si extinderea programelor de
asistenta socială a elevilor prin acordarea de burse
şcolare, rechizite şcolare gratuite pentru elevii care
provin din familii cu venituri reduse ;
-Există acte nesemnificative de violenţă şi alte
abateri comportamentale;
-In comunitate există locuri în care copiii se
întâlnesc, socializează, desfăşoară activităţi:
biblioteca, teren sport , parc .

TEHNOLOGIC

-Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie
fixă şi mobilă de la mai mulţi furnizori;
-In localitate exista energie electrică;
-Accesul în localitate se face cu microbuze, maşini
personale sau taxi;
-M.E.N a derulat programe de dotare a bibliotecilor
şcolare,a laboratoarelor şcolare, programe de dotare
a unităţilor de învăţământ cu echipamente şi
material sportiv.
-La nivelul unitatii noastre s-a implementat
programul AeL, existând un cabinet de informatică,

dotat cu 22 calculatoare, clasele, având in medie
20-25 elevi, nu pot beneficia de predare şi evaluare
interactivă optimă.
-Pentru buna desfasurare a EN 2018 cat si a
procesului de invatamant s-au achizitionat 15 laptop, 11 videoproiectoare , table magnetice in toate
salile de clasa , mobilier elevi.
-Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare
şi de tehnică de calcul (internet, televiziune prin
cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea
informaţiilor în timp scurt.
ECOLOGIC

-Şcoala participă la activităţi de voluntariat privind
educaţia ecologică , programe de educaţie civică şi
ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de
partenerii sociali;
-În general nivelul curăţeniei este destul de bun,
zona nu este poluată .

LEGISLATIV

-Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 publicată în M.O.
Nr. 18 / 10.01.2011;
-Programul Naţional de Guvernare 2016/2020, Guvernul României;
-Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii
educaţiei nr.75/12.07.2005;
-LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei;
-OMECTS
nr. 3382 / 24.02.2017, privind
structura anului şcolar 2017/2018;
-OMECTS
privind
nr.4793/31.08.2017
organizarea si desfasurarea examenului de
Evaluare Nationala pentru absolventii clasei a
VIII-a ,in anul scolar 2017-2018;
-OMECTS
nr.
4794/31.08.2017
privind
organizarea si desfasurarea admiterii in

invatamantul liceal de stat pentru anul scolar
2018-2019;
-OMECTS
nr.
4787/30.08.2017
privind
organizarea şi desfăşurarea Evaluarilor Nationale
la finalul claselelor a II-a , a IV-a , a VI-a –
2018;
-Ordinul M.E.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la
aprobarea strategiei M.E.N. privind reducerea
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ
preuniversitar.
-OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea
Consiliului Naţional pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar.
- Rolul educaţiei şi formării în materializarea
strategiei „Europa 2020”.
-Concluziile Consiliului Europei privind rolul
educaţiei şi formării în cadrul punerii în aplicare a
strategiei „Europa 2020 / 4.03.2011";
-Ordinele, notele, notificările si precizările
M.E.N. ;
-Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV.
Educatie ;
-Metodologia formării continue a personalului
didactic din învătământul preuniversitar ;
-Regulamentul de Organizare si Functionare a
unitătilor de învătământ preuniversitar , 2016 ;
-OMEN nr.3027/08.01.2018, privind modificarea si
completarea Anexei – Regulament – cadru de
organizare
si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar,2016.

II.ANALIZA SWOT
1. CURRICULUM

Puncte tari
 Respectarea planului cadru;
 Programe CDS elaborate de cadrele
didactice ale şcolii;
 Existenţa unor scheme orare conform
legislaţiei în vigoare;
 Pregătirea suplimentară a elevilor
pentru evaluarea naţională, olimpiade
şi concursuri şcolare;
 Material curricular (planuri de
învăţământ şi programe şcolare,
auxiliare curriculare - manuale, caiete
de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri
de probleme, îndrumatoare, softuri
educaţionale).
Oportunităţi
 Creşterea gradului de autonomie a
şcolii pe probleme de CDŞ;
 Oferta de formare continuă şi
perfecţionare în colaborare cu CCD
Galati;

Puncte slabe
 Folosirea insuficientă a echipamentelor
existente;
 Slaba implicare a profesorilor în
proiecte interne şi internaţionale;
 Oferta şcolii nu satisface nevoile
tuturor elevilor, opţiunile se fac în
funcţie de decizia majorităţii elevilor
clasei sau în funcţie de încadrarea
profesorilor titulari;

Ameninţări
 Insuficienţa diversificare şi adecvare
a CDŞ-ului la cerinţele şi solicitările
elevilor poate scădea motivaţia pentru
învatare ;
 Baza materiala insuficientă nu
permite realizarea tuturor solicitărilor
- CDS;
 Disponibilitate scăzută a părinţilor
pentru problemele propriilor copii,
unii părinţi refuzând colaborarea cu
psihologul scolii.

2.RESURSE UMANE















Puncte tari
Personal didactic calificat 100% ;
Ponderea cadrelor didactice titulare
cu gradul didactic I si II este de 85%;
Inscrierea la grade didactice si
desfăşurarea de preinspectii si
inspectii curente finalizate cu
calificativ Foarte bine;
Relaţiile interpersonale, in mare
parte, profesor - elev, conducere subalterni, profesori - părinţi,
profesori - profesori etc.) existente
favorizează crearea unui climat
educaţional deschis, stimulativ;
Există o bună
delimitare a
responsabilităţilor cadrelor didactice
precum şi o bună coordonare a
acestora;
Cadre didactice care utilizează
calculatorul in procesul instructiveducativ;
Existenţa a trei profesori itineranţi
pentru elevii diagnosticati cu CES,
ADHD etc.;
Personal didactic auxiliar bine
pregatit;
Oportunitati
Varietatea cursurilor de formare si
perfecţionare organizate de CCD,
ONG, Universităţi;
Intâlniri frecvente cadre didactice –
părinţi la nivelul invatamantului
primar si gimnazialr;
Existenţa in apropierea unităţii de
invatamant a grădiniţei (10 grupe);

Puncte slabe
 Slaba participare la cursuri de
formare şi perfecţionare a cadrelor
didactice ;
 Superficialitatea unor cadre didactice
in ce priveste pregatirea pentru orele
de curs , supravegherea elevilor pe
timpul pauzelor;
 Insuficient personal nedidactic .

Amenintari
 Statutul social marginalizat al
cadrelor didactice;
 Reducerea numărului de elevi şi a nr.
de ore pe discipline a determinat
existenţa unor catedre netitularizabile,
sau cadre didactice titulare in doua
unitati de invatamant;
 Scăderea motivaţiei şi interesului
pentru activităţile profesionale
(colaborarea cu părinţii,
perfecţionarea, activităţi

extracurriculare, confecţionarea de
material didactic, pregătirea cu
profesionalism a lecţiilor etc);
 Criza de timp a părinţilor, datorită
actualei situaţii economice, reduce
participarea familiei în viaţa şcolară,
cu implicaţii atât în relaţia profesorelev cât şi în performanţa şcolară a
elevilor;

3.RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE












Puncte tari
Starea fizica a spatiilor şcolare şi
încadrarea în normele de igienă este
corespunzătoare;
Existenţa cabinetelor, laboratoarelor
funcţionale pentru anumite discipline:
fizica, chimie, informatica, precum şi a
cabinetului de consiliere şcolară;
Şcoala are CDI;
Materiale didactice pentru bibliotecă
(cărti, albume, enciclopedii, atlase),
cabinetul de consiliere
psihopedagogică, laboratorul de fizica ,
chimie , informatica şi alte discipline
scolare;
Cadrele didactice au acces la internet ;
Oportunităţi
Descentralizarea
şi
autonomia
instituţională;
Parteneriat cu comunitatea locală
(Primarie, Biserica , Politie , Dispensar
, părinţi);
Stimularea personalului didactic în
scopul elaborarii de proiecte cu
finanţare externă;

Puncte slabe
 Achiziţionarea deficitara a obiectelor
de inventar si a mijloacelor fixe ;
 Nu toate cadrele didactice beneficiază
de: xerox, calculator propriu, echipat
cu imprimantă şi consumabile.

Ameninţări
 Gradul scăzut de implicare al cadrelor
didactice şi elevilor în păstrarea
resurselor şcolii;
 Gradul scazut de implicare al
personalului didactic auxiliar si
nedidactic in gestionarea resurselor
materiale ale scolii.

 Posibilitatea antrenării elevilor şi
părinţilor în activităţi productive şi de
întreţinere a şcolii;

4.RELAŢIILE
EDUCATIVĂ

CU

COMUNITATE

Puncte tari
 Organizarea de activitati extraşcolare şi
extracurriculare atractive (excursii,
vizionări, spectacole, serbări, acţiuni
caritabile etc), introduce elevii în
mediu
comunitar şi contribuie la
socializarea lor;
 În şcoala s-au desfaşurat programe
educaţionale interne si internaţionale:
 Participări la activităţile sportive;
 Colaborarea bună cu reprezentanţii
comunitătii
locale
(Primarie,
Consiliul Reprezentativ al părinţi,
Poliţie, Biserică , Dispensar).
Oportunităţi
 Disponibilitatea şi responsabilitatea
unor instituţii de a veni in sprijinul
şcolii (Primarie, ONG, Biserică,
Poliţie, instituţii culturale);
 Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta
educaţională;
 Relatii de parteneriat cu firme de
consultanta in scrierea, derularea si
monitorizarea unor proiecte.













ŞI

ACTIVITATEA

Puncte slabe
Slabe legaturi de parteneriat cu firme
private si ONG-uri, puţine activităţi
desfaşurate
în
şcoală
implică
coparticiparea părinţilor;
Activitatea supraîncărcată a
coordonatorului de programe şi
proiecte educative;
Slaba implicare a unor cadre cadrelor
didactice in proiecte si activităţi
extraşcolare;
Absenţa consilierilor locali;
Implicarea slabă a părinţilor;
Lipsa unor fonduri de premiere a
elevilor si cadrelor didactice implicate
in proiecte.
Ameninţări
Timpul limitat pentru participarea la
programe educative;
Materiale insuficiente;
Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a
elevilor;

III . ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII
Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale M.E.N.:
 Calitate
 Descentralizare
 Performanţă
 Eficienţă
 Standarde europene
 Accesibilitatea la educaţie
 Oferte educaţionale
 Resurse umane
 Responsabilitate
activitatea în unitatea noastră s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului
managerial şi ale planurilor de activitate elaborate pe compartimente,
urmărind în principal următoarele obiective:

1. CURRICULUM:
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a
finalităţilor pe niveluri educaţionale: primar şi gimnazial;
 Asigurarea calităţii educaţiei în şcoală;
 Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice ;
 Aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern;
 Valorificarea rezultatelor la evaluările naţionale, la concursurile
şcolare pe baza datelor statistice în vederea creşterii performanţei
şcolare;
2. RESURSELE UMANE:
 Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte
normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor
didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic ;
 Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului
didactic ;
 Creşterea calităţii resurselor umane ;
 Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea
calităţii şi eficienţei activităţii ;
3.RESURSE MATERIALE:

 Fluidizarea fluxului informaţional ;
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale ;
 Elaborarea bugetului ;
4.PARTENERIATE ŞI PROGRAME:
 Coordonarea şi participarea la proiectele de parteneriat ;
 Colaborarea cu instituţii abilitate în derularea de proiecte şi
programe ;
 Încheierea de parteneriate
cu alte unităţi de învăţământ,
comunitatea locală, ONG-uri etc.;
5. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE:
 Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale în şcoală;
 Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse
activităţi (ex: organizare serbari “Uite vine Mos Craciun“,”E ziua
ta , mamico!”, „Ziua portilor deschise „ – inscrierea elevilor in
clasa pregatitoare , actualizarea lunară a site-ului unităţii );
 Participarea la activităţi de perfecţionare în management a
directorilor (activitati metodice , simpozioane, mese rotunde,
şedinţe);

IV.OBIECTIVE
A. Management instituţional:
 Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi
democratic la nivelul şcolii;
 Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare;
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
 Gestionarea imaginii instituţiei;
 Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strictă
a legislaţiei în vigoare;
 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere
profesională;
 Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;

 Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi –
comunitate locală) faţă de activitatea didactică din unitatea
noastra şcolară;
B. Management educaţional:
 Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice
comunităţii;
 Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor /
obiectivelor de referinţă şi a conţinuturilor vizate de curricula şcolară;
 Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;
 Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea
îndeplinirii scopurilor educaţionale şi a asigurării calităţii în
învăţământ;
 Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de cursuri de
formare cu finantare europeana;
 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale;
C. Managementul calităţii:
 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie
care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de
calitate;
 Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către
structurile responsabile cu evaluarea internă a unităţii .
Avand in vedere obiectivele propuse vom analiza în cele ce
urmează activitatea desfăşurată de cadrele didactice din Şcoala Gimnaziala
Nr.1 Matca în anul şcolar 2017-2018 .
V . ASIGURAREA RESURSELOR MATERIALE ŞI FINANCIARE
A.Baza materiala se compune din :
- CORP A :
 6 sali de clasa ;
 1 C.D.I. in a carui dotare sunt aprox. 10.645
volume . Se impune aprovizionarea cu carte,

activitate în care se va implica conducerea şcolii ,
bibliotecarul şi nu în ultimul rând comunitatea
locală .
 1 laborator fizica – chimie unde orele de
specialitate se desfăşoară conform planificării ;
 1 laborator informatica in a carui dotare sunt 22
computere in reteaua Ael ;
 1 copiator( Toshiba Studio 2058 A ) ;
 2 computere pentru secretariat dotate cu cate o
imprimanta si fax ;
 mobilier modular nou in toate salile de clasa ;


sala profesori ;



cabinet director ;



birou secretariat ;



sala pentru documentele C.E.A.C. ;



birou contabil /adm. Patrimoniu ( dotat cu 2 laptop
–uri si 1 imprimanta) ;

 arhiva ;
 sala alimente ;
 magazie materiale curatenie ;


atelier muncitor intretinere ;

- CORP B :
 9 sali clasa ;
 1 sala profesori ;


cabinet dir.adj./psiholog ;



sala alimente ;



atelier ;

- CORP C :
 3 sali clasa ;


sala profesori ;

 2 sali anexa ;


grup sanitar interior ;

Documentele şcolare, respectiv acte de studii, registre matricole,
cataloage etc. se păstrează în condiţii de securitate iar arhiva şcolii se păstrează
într-un spaţiu special amenajat.
Aprovizionarea cu manuale şcolare s-a făcut prin stabilirea necesarului ,
întocmirea comenzii şi înaintarea acesteia către I S J Galaţi, acoperindu-se ( in
mare parte ) necesarul de manuale pentru elevi .

B.Asigurarea resurselor umane
Echipa manageriala

Nr Numele si Functia Specializarea Gradul
crt prenumele
didactic
1. Dafina
Director limba
I
Georgeta
francezalimba romana

2.

Vulpe
Mariana
Daniela

Director Prof.inv.prim
adjunct ar

I


Corpul didactic este format din:
 invătători - 11 titulari cu gradul didactic I :

Vechi Cursuri de
mea
management
32 ani Formare
pentru
directorii
unitatilor de
invatamant
18 ani Formare
pentru
directorii
unitatilor de
invatamant









- 1 cadru didactic titular , gradul didactic II ;
- 3 cadre didactice pensionare ;
profesori: 23 profesori din care:
8 cadre didactice , gradul didactic I ;
3 cadre didactice , gradul didactic II ;
6 cadre didactice , gradul didactic definitiv ;
3 cadre didactice stagiare ;
1 cadru didactic detasat , definitiv ;
2 cadre didactice pensionare ;

Personalul didactic auxiliar si nedidactic: 11
 auxiliar:

1 contabil sef ;
1secretar-sef ;
1secretar ;
1informatician ;
1 bibliotecar ;
½ adm . de patrimoniu ;
 nedidactic:
4 îngrijitori ;
1 muncitor de intretinere ;
Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Matca a funcţionat in anul scolar 2017-2018 cu :
 15 clase – invatamant primar , 383 elevi din care :
 clasa pregatitoare – 2 clase –61 elevi ;
 clasa I –3clase – 87 elevi;
 clasa a II- a – 4 clase– 83 elevi ;
 clasa a III- a – 3 clase– 74elevi ;
 clasa a IV- a – 3 clase–83 elevi ;
 11 clase – invatamant gimnazial , 287 elevi , din care :
 clasa a V- a – 2 clase – 61 elevi ;
 clasa a VI-a – 2 clase – 59 elevi ;
 clasa a VII-a – 4 clase –89 elevi ;
 clasa a VIII- a – 3 clase – 80 elevi ;

Deoarece populaţia şcolară în învăţământul primar şi gimnazial a
fost de 676 de elevi , procesul instructiv – educativ s-a desfăşurat în două
schimburi şi trei corpuri de clădire .
Spaţiul de învăţământ a reprezentat 18 săli de clasă cu o suprafaţă de
1099 m.p. şi două laboratoare : informatică şi fizică - chimie ;
Deoarece populaţia şcolară în învăţământul primar şi gimnazial a
fost de 676 de elevi , procesul instructiv – educativ s-a desfăşurat în două
schimburi şi trei corpuri de clădire .
Spaţiul de învăţământ a reprezentat 18 săli de clasă cu o suprafaţă de
1099 m.p. şi două laboratoare : informatică şi fizică - chimie ;
VI.CALITATEA CURRICULUM-ULUI APLICAT
În desfăşurarea activităţii didactice s-a pornit de la studierea programelor
de învăţământ , a documentelor de specialitate. Toate planificările s-au întocmit
conform cerinţelor, respectându-se rubricaţia pentru fiecare disciplină.
Activitatea de predare-învăţare-evaluare s-a desfăşurat în condiţii
normale, urmărindu-se realizarea obiectivelor fiecărei discipline de învăţământ.
Evaluarea şi notarea elevilor s-a făcut în general , ritmic , cu respectarea
graficului stabilit in Consiliul Profesoral , , metodele de evaluare fiind variate (
evaluare orala , fise de lucru , evaluari scrise , portofolii , referate etc.).
In vederea cunoaşterii nivelului real de pregătire al elevilor au fost
administrate teste de evaluare a cunoştinţelor la limba romana ( Popa
Monica , Munteanu Gabriela, Armencea Trifan Laura ), matematica ( Mitu
Daniela , Istrate Iulia ) ,limbi moderne ( Dafina Georgeta , Bira Alina ) ,
chimie ( Simion Elena ) , ed.teh. ( Nasu Valentina ) .
Asistenţele realizate în cursul anului scolar au urmărit desfăşurarea
strategiilor, precum şi aportul colectivelor de elevi la toate etapele lecţiei ,
folosirea celor mai adecvate metode de predare-invatare- evaluare ,
valorificarea resurselor materiale existente în şcoală , verificarea activităţilor
diferenţiate şi independente ale elevilor, responsabilitatea faţă de studiu, nivelul
cunoaşterii şi al deprinderilor , utilitatea deprinderilor în actul învăţării,
utilizarea calculatorului in procesul didactic , evaluarea ritmica a elevilor .
De remarcat este faptul că există preocupare din partea cadrelor
didactice pentru pregătirea zilnică şi folosirea materialului didactic auxiliar .
Tinerii absolvenţi din învăţământul gimnazial manifestă interes pentru
cunoaşterea cerinţelor programei , a metodologiei specifice activităţii didactice
la nivelul respectiv.

La nivelul unităţii noastre există cadre didactice care promovează
metodele moderne în procesul de predare- învăţare şi evaluarea cunoştinţelor(
metoda inteligentelor multiple , ciorchinele , metoda cubului, a bulgarelui de
zapada , turul galeriei, metoda cadranului , floarea de lotus , eseul de 5 minute
etc.) : Tanu Daniela ,Chirila Gina , Nare Florica ,Pohrib Gavrilescu Ana ,
Vasilache Dorina , Patrasc Olga , Nare Ioan , Adascalitii Laurenta , Gavrilita
Aurelia , Donici Mihaela , Pancescu Cornelia , Condrache Mirela Mona , Vulpe
Mariana ,Ariton Catalina , Masgras Mihaela , Popa Monica , Chiritoiu
Maricica, Munteanu Clemansa , Irimia Dorina, Corodeanu Constantin , Mitu
Daniela, Vechiu Stefan, Armencea Trifan Laura , Chicos Verona , Istrate Iulia
, Nasu Valentina , Sbarnea Nicoleta , Simion Elena.
Remarcam preocuparea domnului profesor Vechiu Stefan care
incearca si reuseste sa faca din orele de educatie plastica adevarate ateliere de
creatie dar si preocuparea domnilor profesori de ed. fizica Barbieru Sorin,
Potirniche Catalin si Toderascu Irina in ce priveste realizarea unor ore de
calitate in ciuda conditiilor modeste existente in unitatea noastra.
In general activitatea cadrelor didactice in ce priveşte pregătirea,
organizarea si desfăşurarea orelor de curs, se poate afirma ca in cursul anului
scolar in curs nu s-au constatat deficiente majore . Obiectivele au fost clar
formulate, explicaţiile au fost clare si corecte ,a fost respectat conţinutul
ştiinţific al informaţiei ,s-a folosit materialul didactic din dotarea scolii, dar se
manifesta si dezinteres in ce priveşte confecţionarea de material didactic sau
materialul didactic existent nu este folosit suficient.
Remarcam preocuparea cadrelor didactice in ce priveşte
confecţionarea si achiziţionarea de material didactic , ( Pancescu Cornelia,
Tanu Daniela , Donici Mihaela , Vulpe Mariana , Pohrib Gavrilescu Ana ,
Vasilache Dorina , Adascalitii Laurenta , Nare Ioan , Nare Florica ,Masgras
Mihaela , Ariton Catalina , Gavrilita Aurelia ,Patrasc Olga , Condrache Mona ,
Chirila Gina , Simion Elena , Mitu Daniela , Istrate Iulia , Bira Alina,
Armencea Trifan Laura , Popa Monica , Munteanu Gabriela , Corodeanu
Constantin , Chiritoiu Maricica , Chicos Verona , Nasu Valentina , Sevastre
Marghiolita, Vechiu Stefan).
Folosirea metodelor moderne in procesul de predare- învăţare si
evaluare a cunoştinţelor s-a constatat ca este benefic pentru elevi permiţându-le
acestora sa participe in număr mare la ora ,fapt ce permite cadrelor didactice o
evaluare obiectiva a acestora precum si o mai buna cunoastere a nivelului de
cunostinte ale acestora ..
S-a avut in vedere pregatirea elevilor claselor a VIII- a pentru examenul
de Evaluare Nationala la obiectele de examen :
 limba romana – Popa Monica , Munteanu Gabriela ;

 matematica – Mitu Daniela , Istrate Iulia .
dar si a elevilor din clasele :
 I A Vasilache Dorina ;
 I B Pohrib Gavrilescu Ana ;
 II A Nare Florica ;
 II C Vulpe mariana Daniela ;
 II D Gavrila Aurelia ;
 III A – inv. Masgras Mihaela ;
 III B – inv. Tanu Daniela ;
 III C – inv. Condrache Mirela ;
 IV A – inv. Nare Ioan ;
 IV B – inv.Chirila Gina ;
 IV C – inv. Ariton Catalina
Rezultatele la învăţătură sunt determinate atât de eforturile elevilor
cât şi de munca depusă de cadrele didactice . În urma analizei rezultatelor
obţinute de elevi la sfârşitul anului scolar s-a observat un procent mare
de mediocritate ceea ce impune o activitate intensă de conştientizare a
elevilor privind actul de învăţare precum şi o colaborare mai strânsă cu
familia privind nivelul de pregătire al elevilor .
La sfarsitul anului scolar 2017/2018 , situatia la invatatura se
prezinta astfel :
 inv. primar- elevi inscrisi – 386;
-promoveaza – 383
-repetenti -1 elev , cl a II – a A , Nare F.
-abandon scolar-2 elevi ( IIB, II D )
 inv. gimnazial-elevi inscrisi – 287
-promoveaza – 276 elevi
-elevi repetenti 3( VIII B, VI A);
-abandon scolar-11 elevi (VA- 1 , VI A – 1, VIIB1,VII C -1 , VIII B – 2 , VIII C -2)
In urma verificarilor facute de catre conducerea scolii a
documentelor de planificare , a proiectarii unitatilor de invatare , a fiselor de
progres ale elevilor , a dosarelor comisiilor metodice , a cataloagelor , a

condicii de prezenta precum si a altor note informative s-au desprins
urmatoarele concluzii :









condica de prezenta a cadrelor didactice este documentul
conform caruia se intocmesc statele de plata , este documentul
care atesta concordanta cu documentele de planificare
calendaristica si programa scolara cat si parcurgera materiei
conform planificarii , dar si prezenta la curs a cadrelor
didactice; in urma verificarilor efectuate in perioada
14.11.2017-16.11.2017,18-20.12.2017 , 8.02-9.02.2018, 21.0322.03.2018,25.05.2018 s-au constatat urmatoarele : condica de
prezenta nu se semneaza zilnic ( Maxim Laurentiu , Chiritoiu
Maricica , Sbarnea Nicoleta , Corodeanu Constantin ,Munteanu
Clemansa, Mitu Daniela) exista semnatura fara a fi trecuta tema
si invers ;
nu exista fisa de progres pentru fiecare elev , nici macar pentru
elevii cu dificultati in achizitie sau cu ritm lent de invatare ;
nu exista program de pregatire suplimentara pentru acesti elevi;
nu se exploateaza suficient materialul didactic din dotarea scolii
;
nu s-a facut o evaluare ritmica si de calitate ( elevul care are
capacitate intelectuala redusa trebuie solicitat la fiecare ora de
curs , antrenandu-l in activitati simlpe , pe masura capacitatii
sale intelectuale si nu punandu-l in dificultate ;
completarea cataloagelor ( note trecute in pix – cultura cicica ,
istorie – Corodeanu Constantin .

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de
învăţare .
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de
pregătire suplimentară cu elevii ce au întâmpinat dificultăţi în învăţare şi cei
diagnosticaţi cu CES; elevii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe
obiectivele curriculare în timpul testărilor formative şi sumative, analizânduse ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de
învăţare şi adaptare.
S-a avut in vedere pregatirea elevilor claselor a VIII- a pentru examenul
de Evaluare Nationala la obiectele de examen :
 limba romana – Munteanu Gabriela , Popa Monica;

 matematica – Mitu Daniela , Istrate Iulia.
precum si a elevilor din clasele II - IV , VI – Nare F.,Patrasc O.,Vulpe
M.,Gavrilita A., Chirila Gina , Nare Ioan , Gavrilita Aurelia , Ariton
Catalina , Mitu Daniela , Istrate Iulia , Popa Monica , Munteanu Clemansa –
Gabriela , Armencea Trifan Laura,Simion Elena , Teaca Dragos , Chicos
Verona .
Activitatea metodică a fost susţinută în comisiile metodice pe arii
curriculare, pe specialităţi, cât şi în cele ale diriginţilor.
Comisiile metodice au avut o activitate bogată, s-au studiat şi dezbătut
programele, s-au întocmit planificările calendaristice şi s-a parcurs materia
în concordanţă cu planificarea calendaristică.
EVALUARE NATIONALA 2018
SESIUNEA 11 IUNIE 2018 – LIMBA SI LITERATURA ROMANA
Nr.elevi Prezenti Note 5inscrisi
sub 5 5,99
65
65
1
9

66,99
7

77,99
9

88,99
25

99,49
10

9,5010
4

88,99
7

99,49
4

9,5010
1

10
-

SESIUNEA 13 IUNIE 2018 – MATEMATICA
Nr.elevi Prezenti Note 5inscrisi
sub 5 5,99
65
65
16
15

66,99
10

77,99
12

10
-

MEDIA EVALUARE NATIONALA 2018
Nr.
elevi
inscrisi
65

Prezenti Medii
sub 5

55,99

66,99

77,99

88,99

99,49

9,5010

65

9

5

19

16

5

1

10

MEDIA V – VIII
Nr. elevi
76

Medii 55,99
-

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,49

9,50-10

8

15

18

18

17

ADMITERE 2018- SITUATIE STATISTICA MEDII
Nr.elevi
Medii 5inscrisi
5,99
Medii sub 5
58 – liceu
8
13 –scoala
profesionala
2 –licee
vocationale

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,49

9,50-10

8

20

14

7

1

EN la nivelul claselor a II-a , a IV-a , a VI- a , desfasurate in baza
metodologiei elaborate de MEN au avut drept scop de a stabili nivelul real
de pregatire al elevilor in vederea realizarii diagnozei invatamantului
romanesc .
La clasa a II-a au fost evaluate competentele fundamentale : scricitit si matematica . Rezultatele evaluarilor sunt folosite pentru elaborarea
planurilor individualizate de invatare ale elevilor.
La nivelul clasei a IV-a ,MEN a realizat, prin esantionare , o evaluare
la nivel netional a competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar ,
dupa modelul testarilor internationale .
La clasa a VI-a evaluarea elevilor s-a facut prin doua probe
transdisciplinare :limba si comunicare , matematica si stiinte , rezultatele
fiind utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale
elevilor cat si pentru preorientarea scolara catre un anumit tip de liceu.
Aceasta activitate , chiar daca rezultatele nu au fost trecute in
catalog , a solicitat la maxim cadrele didactice privind implicarea acestora in
buna desfasurare a procesului de administrare a testelor , evaluarea acestora
si comunicarea rezultatelor beneficiarilor educatiei . Cu aceasta ocazie ,
conducerea scolii adreseaza multumiri cadrelor didactice implicate in aceasta
activitate pentru nivelul ridicat de profesionalism de care au dat dovada :
Pohrib Gavrilescu Ana , Patrasc Olga , Adascalitii Laurenta , Ariton Catalina
, Condrache Mona , Chicos Verona , Toderasu Irina , Potirniche Catalin ,
Popa Monica , Munteanu Gabriela , Chiritoiu Maricica , Armencea Trifan
Laura , Bira Alina , Mitu Daniela , Simion Elena , Istrate Iulia , Pancescu
Cornelia , Donici Mihaela , Nare Ioan , Nare Florica , Gavrilita Aurelia ,
Masgras Mihaela , Vulpe Mariana , Vasilache Dorina, Barbieru Sorin ,
Grecu Dorina, Vechiu Stefan , Chirila Gina , Tanu Daniela.

In urma analizelor facute se impune ca la nivelul comisiilor metodice a
profesorilor de limba romana , matematica , comisii metodice inv. sa
existe un plan de masuri care sa cuprinda masuri de ameliorare a
rezultatelor la examenul de Ealuare Nationala 2019. Sugeram cateva
masuri :
 efectuarea orelor de pregatire suplimentara in baza unui grafic
stabilit ;
 rezolvarea in cadrul orelor de pregatire a unor teste asemanatoare
cu cele de la examenul de Evaluare Nationala ;
 informarea lunara a parintilor in ce priveste nivelul de pregatire al
elevilor precum si conditiile de desfasurare a examenului .

COMISIA METODICA A INVATATORILOR , CLASELE
PREGATITOARE , I , II
Responsabil – prof.inv.primar Donici Mihaela Cristina
Propunându-şi să dezvolte în om toată perfecţionarea de care
este susceptibil, educaţia este o dimensiune constitutivă a fiinţei
umane: „Omul nu poate deveni om decât prin educaţie” aprecia Kant
cu îndreptăţire. Problema educaţiei tinde să devină o problemă
prioritară şi toţi cei care văd limpede evoluţia fiinţei umane, a fiinţei
raţionale şi a umanităţii, în ansamblul ei, situează în centru triada
şcoală-familie-societate. Educaţia, ca proces orientat spre împlinirea
spirituală a fiinţei şi a societăţii, propune o desfăşurare concretă,
presupune participare, trăire, comunicare între indivizi concreţi,
presupune o cunoaştere profundă a evoluţiilor ce au avut loc în ultima
perioadă.
Evoluţia şcolii reflectă peste tot în lume evoluţia societăţii. În
acest sens, activitatea metodică a învăţătorilor (Clasele pregătitoare şi
Clasele I și a II-a) în anul şcolar 2017-2018 a fost proiectată astfel
încât să dezvolte şi să menţină receptivitatea pentru nou în rândul

cadrelor didactice, să le stimuleze creativitatea, curiozitatea ştiinţifică
şi didactică, interesul pentru ideile şi practicile noi, precum şi
disponibilitatea pentru aplicarea lor.
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. Modelul de
proiectare curriculară centrat pe competenţe a avut drept scop
eficientizarea atât a structurii interne a curriculumului, cît şi a
proceselor de predare-învăţare-evaluare. Ca atare, la toate nivelurile
se operează cu aceeaşi unitate: ,,competenţa”, în măsură să orienteze
demersurile tuturor actorilor implicaţi în procesul de educaţie.
Învăţătorii au fost interesaţi ca metodologia didactică să fie în
consonanţă cu toate modificările survenite în ceea ce priveşte
finalităţile educaţiei, conţinuturi, strategii, noile cerinţe ale elevilor şi
societăţii. S-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. Câteva din principiile care au fost urmărite sunt:
Prin strategia didactică adoptată, cadrul didactic oferă câmp
de manifestare a spontaneităţii şi iniţiativei elevilor;

Folosirea

unor

metode

şi

procedee

speciale

pentru

declanşarea şi stimularea diverşilor factori ai potenţialului creativ;
Alternarea relaţiei dintre cooperare şi competiţie;
Concentrarea tehnologiei didactice asupra procesului şi nu al
produsului său;
Climat afectiv pozitiv, stimulant, dialog permanent.
Prin evaluare s-au identificat şi analizat caracteristicile
procesului şi produsului învăţării în raport cu standardele şi
indicatorii prestabiliţi. Astfel, fiecare învăţător a elaborat teste de
evaluare (formativă şi sumativă), însoţite de descriptorii de
performanţă. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin
cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de
receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. S-au organizat ore de
pregătire suplimentară cu elevii pentru recuperare sau dezvoltare.
Relaţiile cadru didactic-elev s-au bazat pe respect reciproc,
conduită civilizată, colaborare, înţelegere şi afectivitate. Elevii au fost
în permanenţă încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, manifestarea
unei atitudini pozitive faţă de studiu, punctualitate, ţinută decentă şi
conduită morală. Cadrele didactice urmăresc să realizeze o atmosferă
plăcută de muncă, să cultive respectul reciproc şi dorinţa de afirmare.
Interacţiunea profesor-elev, a influenţat în mod hotărâtor atmosfera
din clasă, cadrele didactice fiind acelea care au contribuit la mărirea
coeziunii. Fiecare învăţător a gândit şi selectat modalităţile de
comunicare adecvate tuturor situaţiilor. Pentru a facilita comunicarea
elev-elev, învăţătorii

au utilizat strategii didactice interactive,

activităţi pe grupe, activităţi extracurriculare.

Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi
disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele
didactice. Fiecare învăţător a elaborat tematica şedinţelor cu părinţii,
acestea fiind organizate lunar. De asemenea, cadrele didactice au
oferit consultaţii părinţilor în fiecare săptămână. Acestea au fost
completate de lectoratele cu părinţii organizate la nivelul şcolii.
În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor 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 cu
celelalte comisii metodice. S-a realizat o comunicare eficientă cu
toate cadrele didactice din şcoală. O bună colaborare a avut loc şi
între cadrele didactice şi echipa managerială.
Un loc important l-a ocupat anul acesta evaluarea naţională la
clasa a II-a şi a IV-a. Evaluările au trecut prin toate etapele
planificate, respectîndu-se întru totul ordinul ministrului educaţiei
naţionale privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la
finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017 - 2018.
Testele de evaluare au fost administrate de către un administrator de
test (învăţătorul de la clasă pentru EN II) însoţit de un asistent. Din
comisiile de evaluare au făcut parte cadrele didactice din şcoală.
În ceea ce priveşte formarea continuă, învăţătorii au participat
la toate activităţile comisiei metodice, consilii profesorele cu temă,
cercul pedagogic, precum şi la cursuri de formare.
În acest an școlar au fost desfăşurate următoarele activități:
Septembrie 2017

„Noi acum suntem școlari” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Vreau să mă implic și eu!” – înv. Adăscăliții Laurența
„Indicatoarele rutiere – prietenele celor care le respectă” –
înv. Nare Florica
„Bine ai venit, toamnă aurie!” – înv. Pătrașc Olga
„Deschiderea anului cercetășesc” – înv. Vulpe Mariana
 simpozionul internaţional „Cadrul didactic – promotor
de idei inovatoare”, organizat de Asociația generală a cadrelor
didactice din România ,,Dăscălimea română” - Slobozia – înv.
Păncescu Cornelia


Parteneriat

în

cadrul

proiectului

naţional

,,Şcoala

Siguranţei Tedi”, program destinat elevilor din clasa I în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de siguranţă ale acestora acasă, la şcoală, în
timpul liber, implementat de MASPEX ROMÂNIA S.R.L. în
parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale – înv. Pohrib
Gavrilescu Ana
 Parteneriat în cadrul proiectului ,,Poveștile copilăriei” –
înv. Vulpe Mariana, înv. Pătrașc Olga
Proiect Educaţional „În curând voi deveni școlar” – înv.
Gavriliță Aurelia
Octombrie 2017
„Întâlnire cu personaje din desene animate” – înv. Donici
Mihaela
„Prietenii de suflet”- activitate în parteneriat cu Școala
Specială Tecuci – înv. Păncescu Cornelia
 „Școala, a doua casă” – înv. Vasilache Dorina

 „Meseria, brățară de aur” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Să ne cunoaștem ținutul natal!” – înv. Adăscăliții Laurența
„Culorile toamnei - concurs de creație” – înv. Nare Florica
„La mulți ani, dragi ființe necuvântătoare!” – înv. Pătrașc
Olga
Proiect Educaţional „Școala, atelierul hărniciei” –

înv.

Vasilache Dorina, înv. Nare Florica
 simpozionul internaţional „Universul științelor”, Iaşi –
înv. Păncescu Cornelia
,,Tabără de creație și artă didactică”(28 – 30 oct.)–
organizatori: CCD Galați, Asociația Artă și Cooperare & Școala
Dimitrie Sturdza Tecuci –

înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu

Cornelia, înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana
 referat CM ,,Primele zile de școală ale școlarului mic”– înv.
Pohrib Gavrilescu Ana
Noiembrie 2017
„Micul pieton! Atenție la neatenție!” – înv. Donici Mihaela
 „Prin joc suntem egali” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Locuri de joacă” – înv. Nare Florica
„Sunt copil – am drepturile mele!”- în colaborare cu bibl.
Palade Tudorița – înv. Nare Florica
„Traversez corect strada?” – înv. Pătrașc Olga
 „Cartea – prietena mea” – înv. Gavriliță Aurelia
„ Ziua Naţională a României” – înv. Donici Mihaela, înv.
Păncescu Cornelia, înv. Vasilache Dorina

excursie la Bacău – înv. Adăscăliții Laurența, înv. Vulpe
Mariana, înv. Gavriliță Aurelia


Săptămâna Educaţiei Globale cu tema ,,Lumea mea

depinde de noi” – activitatea ,,Fii ECO! Gândește pentru viitor” – înv.
Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana,
înv. Pătrașc Olga, înv. Vulpe Mariana


Săptămâna Educaţiei Globale cu tema ,,Lumea mea

depinde de noi” – activitatea ,,ABC-ul nutriției” – înv. Vasilache
Dorina, înv. Nare Florica, înv. Adăscăliții Laurența
Proiect Educaţional „Voluntar pentru comunitate” – înv.
Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache Dorina, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Vulpe Mariana
 articol în revista școlii „Primii pași în școală, la clasa
pregătitoare” – înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia
 concurs de cultură generală ,,Micii olimpici ” –

înv.

Vulpe Mariana
 coordonator

revista școlii ,,ACTAM”

–

înv. Vulpe

Mariana
 cerc pedagogic organizat de „Școala Gimnazială Nr.1
Toflea” – înv. Donici Mihaela, înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib
Gavrilescu Ana, înv. Adăscăliții Laurența, înv. Vulpe Mariana, înv.
Gavriliță Aurelia
 referat CM ,,Principiul intuiţiei – relaţie între senzorial şi
raţional”– înv. Donici Mihaela
Decembrie 2017
 „Ziua Națională a României” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana

„1 Decembrie – ziua tuturor românilor” – înv. Adăscăliții
Laurența
„Sunt mândru că sunt român” – înv. Nare Florica
„1 Decembrie – Ziua Națională a României” – înv. Pătrașc
Olga
 „La mulți ani, România!” – înv. Gavriliță Aurelia
„Balul cercetașului” – înv. Vulpe Mariana
 ,,În așteptarea lui Moș Crăciun!'' – înv. Donici Mihaela, înv.
Vasilache Dorina
„Iarna-anotimpul bucuriilor” – înv. Păncescu Cornelia, înv.
Nare Florica
„ Uite, vine Mos Craciun!”

– înv. Adăscăliții Laurența, înv.

Gavriliță Aurelia
„Am plecat să colindăm!” – înv. Vulpe Mariana
 Proiect Educaţional „La mulți ani, România” – înv.
Pătrașc Olga, înv. Vulpe Mariana
 articol în Școala Gălățeană „Prietenii de suflet” – înv.
Păncescu Cornelia
Proiect Educaţional „Voluntar pentru comunitate” –
activitatea ,,Fii Spiridușul lui Moș Crăciun!” – înv. Donici Mihaela,
înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu
Ana, înv. Vulpe Mariana
 curs de formare – ,,Comunicarea și negocierea conflictelor
în managementul educațional” – înv. Donici Mihaela, înv. Pohrib
Gavrilescu Ana, înv. Vulpe Mariana
 referat CM ,,Strategii didactice folosite în stimularea
interesului pentru lectură” – înv. Pătrașc Olga

Ianuarie 2018
 „Luceafărul poeziei românești” – înv. Donici Mihaela, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Pătrașc Olga, înv. Gavriliță Aurelia
 ,,Bucuriile iernii'' – înv. Vasilache Dorina
„Să-l descoperim pe Eminescu!” – înv. Nare Florica
 „Hai să dăm mână cu mână” – înv. Pătrașc Olga
 concurs ,,Comper
matematică ” –

- limba şi literatura română /

înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv.

Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Nare Florica, înv.
Vulpe Mariana, înv. Pătrașc Olga, înv. Gavriliță Aurelia
 lecție demonstrativa CM ,,Corpul uman. Organele
interne”- clasa I A– înv. Vasilache Dorina
Februarie 2018
,,Sănătatea – bunul cel mai de preț” – înv. Donici Mihaela
,,Ghici, ghicitoarea mea” – înv. Vasilache Dorina
„Călătorii prin lumea poveștilor” – înv. Adăscăliții Laurența
 ,,Cum ne comportăm în școală pentru a fi în siguranță?” –
înv. Nare Florica
 „Strada și pericolele ei” – înv. Pătrașc Olga
 coordonator revista școlară ACTAM, nr.2 – înv. Vulpe
Mariana
 voluntariat cu cercetașii CL Matca – înv. Vulpe Mariana
 coordonator Proiect TALIS – înv. Vulpe Mariana

Proiect Educaţional „ECOJUNIOR” – înv. Donici Mihaela,
înv. Păncescu Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana,

înv. Vulpe

Mariana
 concurs internațional ,,Formidabilii”, nr.9 – înv. Vulpe
Mariana
 articol în revista școlii ACTAM, nr. 2 „Activitatea
extrașcolară, veriga importantă a procesului de învățământ" – înv.
Vasilache Dorina
 articol în revista școlii ACTAM, nr. 2 „Program educativ
destinat sigurantei elevilor" – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
 referat CM ,,Sănătatea – averea cea mai de preţ”– înv.
Adăscăliții Laurența
Martie 2018
,,Fantezii de primăvară” – înv. Donici Mihaela
 ,,Gânduri pentru mama” – înv. Păncescu Cornelia
,,Mireasma primăverii” – înv. Vasilache Dorina
,,Codul bunelor maniere” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„8 Martie – ziua mamelor noastre” – înv. Adăscăliții Laurența
 ,,Gânduri pentru mama” – înv. Nare Florica
 „E ziua ta, mămico!” – înv. Pătrașc Olga
 „E ziua ta, măicuță!” – înv. Gavriliță Aurelia
 articol în Școala Gălățeană nr. 253 „Program educativ
destinat sigurantei elevilor" – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
Proiect Educaţional „Voluntar pentru comunitate” –
activitatea ,,Dăruiește lumină și bucurie!” – înv. Vasilache Dorina
 activitate în cadrul proiectului ,,Poveștile copilăriei”
,,Mărțișorul lui Creangă”– înv. Vulpe Mariana

 concurs regional de literatură ,,PRIETENUL MEU DIN
LUMEA CĂRŢILOR”, organizat în cadrul Proiectului de parteneriat
educaţional ,,PROLECTURA”, ediţia a VII-a, proiect înscris în CAEN
2018 POZIŢIA 85, Nr. 24985 din 22.01.2018, organizat de Şcoala
Gimnazială ,,Elena Doamna” din Tecuci–

înv. Donici Mihaela, înv.

Păncescu Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana
 concurs ,,Comper
matematică ” –

- limba şi literatura română /

înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv.

Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Nare Florica, înv.
Vulpe Mariana, înv. Pătrașc Olga, înv. Gavriliță Aurelia
 concurs național ,,Micii Olimpici”, ediția a XIV-a,
București – înv. Vulpe Mariana
 concurs național ,,Târg de mărțișoare”

– înv. Vulpe

Mariana
 concurs național ,,Gazeta matematicii”, etapa a II-a, Argeș
– înv. Vulpe Mariana
 simpozion național

- Ziarul Esențial - ,,Școala-factor

important în formarea personalității copilului” – înv. Vulpe Mariana
În cadrul săptămânii ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
(26 – 30 martie)au fost desfăşurate activităţi în fiecare zi. Printre
acestea pot fi amintite:
* proiect educaţional ,,Noi acum suntem școlari”

–

înv.

Donici Mihaela
-,,Sănătatea-bunul cel mai de preț” – înv. Donici Mihaela
-,,Pericolele din jurul meu” – înv. Donici Mihaela
-,,Comunitatea noastră” – înv. Donici Mihaela
-,,Ocrotirea mediului” – înv. Donici Mihaela

-,,Sunt artist” – înv. Donici Mihaela
* proiect educaţional ,,Toţi diferiţi, toţi egali” – înv. Pohrib
Gavrilescu Ana
-,,Emoțiile mele” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
-,,Micii ecologiști” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
-,,Abecedarul nonviolenței” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
-,,Toți diferiți, toți egali” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
-,,Curcubeul prieteniei” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
* proiect educaţional ,,Să știi mai multe, să fii mai bun” –
înv. Adăscăliții Laurența, înv. Gavriliță Aurelia
-,,Sunt mândru de satul copilăriei mele” – înv. Adăscăliții
Laurența, înv. Gavriliță Aurelia
-,,Excursia face cât o mie de cărți” – excursie MatcaSlănic Moldova- retur – înv. Adăscăliții Laurența, înv. Gavriliță
Aurelia
-,,Iată ce pot face două mâini dibace!” – înv. Adăscăliții
Laurența, înv. Gavriliță Aurelia
-,,Eu sunt darnic, eu sunt bun!” – înv. Adăscăliții
Laurența, înv. Gavriliță Aurelia
-,,Mă mândresc cu școala mea” – înv. Adăscăliții
Laurența, înv. Gavriliță Aurelia
*-,,Cartea, o cetate luminată”, ,,Micii ecologiști” – înv. Pătrașc Olga
-,,Tainele matematicii”, ,,Pe aripile cuvintelor din lumea poveștilor
morale” – înv. Pătrașc Olga
-,,Prietenii ortogramelor ”, ,,Sport și sănătate” – înv. Pătrașc Olga
-,,Știm să circulăm?”, ,,Dans și voie bună” – înv. Pătrașc Olga

-,,O minte sănătoasă într-un corp sănătos”, ,,Clasa noastră în strai de
sărbătoare” – înv. Pătrașc Olga
*-,,Vine Iepurașul!” – înv. Vulpe Mariana
-,,Locul de muncă” – înv. Vulpe Mariana
-,,Descoperă lumea distrându-te” – înv. Vulpe Mariana
-,,Construirea unei comunități” – înv. Vulpe Mariana
 excursie Matca – Tecuci - retur – înv. Vasilache Dorina, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana
 referat CM ,,Modalităţi de tratare diferenţiată a elevilor”–
înv. Gavriliță Aurelia
Aprilie 2018
,,Întâmpinăm Sfintele Paști!” – înv. Donici Mihaela
,,Paștele văzut de noi” – înv. Vasilache Dorina
,,Ziua Pământului” – înv. Vasilache Dorina
,,Natura ne e prietenă” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Comori ale artei populare” – înv. Adăscăliții Laurența
 ,,Paștele la români” – înv. Nare Florica
 ,,Ziua bibliotecarului” – colab. cu bibliotecarul Palade
Tudorița – înv. Nare Florica
 „Un mediu curat, o viață sănătoasă” – înv. Pătrașc Olga
 „Vine Iepurașul!” – înv. Gavriliță Aurelia
 excursie Matca- Slănic Moldova- retur – înv. Adăscăliții
Laurența
proiect educațional ,,Rolul activităților extrașcolare în
procesul educațional”, Editura D`Art Media, București –
Păncescu Cornelia

înv.

 concurs ,,Fii inteligent la matematică” - înv. Vulpe
Mariana, înv. Pătrașc Olga
 concurs ,,Comunicare. Ortografie.ro” - înv. Vulpe
Mariana


concurs

regional

de

literatură

,,Actori

pe

scena

educației”, organizat în cadrul Proiectului de parteneriat educaţional
,,PROLECTURA”, ediţia a VII-a, proiect înscris în CAEN 2018
POZIŢIA 85, Nr. 24985 din 22.01.2018, organizat de Şcoala
Gimnazială ,,Elena Doamna” din Tecuci – înv. Vulpe Mariana
 concurs regional ,,Mândria de a fi român” desfăşurat în
cadrul Proiectului Regional ,,Mândria de a fi român”, ediţia a II-a,
organizat de Şcoala Gimnazială ,,G. E. Palade”, Buzău – înv. Pohrib
Gavrilescu Ana
 cerc pedagogic organizat de Școala Gimnazială ,,Florea
Julea”- Negrilești – înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv.
Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana,

înv. Adăscăliții

Laurența, înv. Vulpe Mariana
 referat CM ,,Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu
CES în şcoală”– înv. Vulpe Mariana
Mai 2018
,,Plimbare în natură” – înv. Donici Mihaela
,,Natura, prietena mea” – înv. Vasilache Dorina
,,Micul pieton” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Pomul prieteniei – amenajarea colțului viu al clasei” – înv.
Adăscăliții Laurența
 ,,Suntem copiii Europei!” – înv. Nare Florica

 „Europa, La mulți ani!” – înv. Pătrașc Olga
Campania Globală pentru educație – ediția 2018 Salvați Copiii - – înv. Donici Mihaela , înv. Păncescu Cornelia, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana
 simpozion ,,Dascălul promotorul datinilor și obiceiurilor
străbune” Ediția a VIII-a, secţiunea 1: ,,Modalităţi de valorificare a
ethosului popular în activităţile şcolare şi extraşcolare”din cadrul
Proiectului educaţional naţional ,,Din tradiţiile şi obiceiurile
neamului românesc”, cuprins în CAERI 2018-poziţia 1073, Domeniu
artistic, folclor, tradiţii şi obiceiuri, organizat de Şcoala Gimnazială
,,DIMITRIE STURDZA”, Tecuci – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
proiect educațional ,,Familia mea”, Școala Gimnazială
nr.28, Galați – înv. Păncescu Cornelia
 concurs Comper – Etapa naţională, organizat de Fundaţia
pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 – înv. Vulpe Mariana, înv. Gavriliță
Aurelia
 concurs național de creaţie literară şi plastică ,,Primăvarăculoare şi cuvânt”, ediţia a VI-a, cuprins în CAERI 2018, poziţia 140,
organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Curcani, jud. Călăraşi –

înv.

Pohrib Gavrilescu Ana
 concurs regional ,,Universul meu”, ediţia a VI-a, cuprins
în CAERI 2018, poziţia 417, pag. 10, nr. 3076 din 17.01.2018,
organizat de Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc”, Baia Mare – înv.
Donici Mihaela, înv. Pohrib Gavrilescu Ana


concurs

strămoşeşti” din

național

cadrul

de

Proiectului

creaţie

,,Obiceiuri

educaţional

şi

naţional

datini
,,Din

tradiţiile şi obiceiurile neamului românesc”, cuprins în CAERI 2018-

poziţia 1073, Domeniu artistic, folclor, tradiţii şi obiceiuri, organizat
de Şcoala Gimnazială ,,DIMITRIE STURDZA”, Tecuci – înv. Donici
Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana
 concurs de arte vizuale cu participare internaţională
,,Rapsodie florală” desfăşurat în cadrul Proiectului Educaţional
Festivalul ,,Serbările primăverii’’, cuprins în CAERI 2018, domeniul
cultural-artistic, arte vizuale, organizat de Şcoala Gimnazială ,,Sfânta
Vineri”, Ploieşti – înv. Păncescu Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana
 concurs național ,,Gazeta matematicii”, etapa națională,
Argeș – înv. Vulpe Mariana
 participare Camp Promisiunea, Tecuci – înv. Vulpe Mariana
 lecţie demonstrativă CM - clasa pregătitoare B – înv.
Păncescu Cornelia
Iunie 2018
,,Ziua copilului” – înv. Donici Mihaela
,,Serbarea Abecedarului” – înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib
Gavrilescu Ana
„Copilărie, frumoasă mai ești!” – înv. Adăscăliții Laurența
 ,,Vrem un mediu curat!” – înv. Nare Florica
 „Copilărie fericită!” – înv. Pătrașc Olga
 „Centenarul Marii Uniri” – înv. Pătrașc Olga
 „Am terminat clasa a II-a!” – înv. Gavriliță Aurelia
 ,,Poveștile lui Creangă” - lecție deschisă cu părinții – înv.
Vulpe Mariana
 eveniment educațional ,,Profesori inspiraționali, elevi
extraordinari”, București – înv. Păncescu Cornelia

 excursie Matca – Slănic Moldova- retur – înv. Păncescu
Cornelia
 excursie Matca – Bacău - retur – înv. Vasilache Dorina, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana
 excursie Matca-Piatra Neamț -

retur – înv. Gavriliță

Aurelia
 evaluare naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a:
*administratori de test/ asistenți– înv. Nare Florica, înv. Pătrașc
Olga, Vulpe Mariana, înv. Gavriliță Aurelia, înv. Donici Mihaela, înv.
Vasilache Dorina
*evaluatori: – înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv.
Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Nare Florica, înv.
Pătrașc Olga, Vulpe Mariana, înv. Gavriliță Aurelia
 evaluare naţională la clasa a VIII-a:
*asistenți: – înv. Donici Mihaela, înv. Vasilache Dorina, înv. Nare
Florica, Vulpe Mariana
 curs de formare ,,Incluziunea copiilor cu cerințe educative
speciale – perspective în integrarea copiilor cu CES în învățământul
de masă” - înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache
Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Vulpe Mariana, înv. Gavriliță
Aurelia
 curs de formare ,,Pedagogia activităților extracurriculare –
înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana
referat

CM

,,Importanța

activităților

extraşcolare

şi

extracurriculare în dezvoltarea personalităţii elevilor” – înv. Nare
Florica
Iulie 2018

 Festival internațional ,,Anelisse”, Iași – înv. Păncescu
Cornelia
 excursie Matca – Lacul Roșu- retur – înv. Vulpe Mariana
August 2018
 excursie Matca – Avrig- retur – înv. Vulpe Mariana
În acest an cadrele didactice au pus un accent mai mare pe
învăţarea în clasă, s-a creat un climat favorabil învăţării, elevii au fost
implicaţi şi responsabilizaţi pentru viitorul lor, au fost stimulaţi
pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare care să
lărgească interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în
şcoală, s-a încercat şi realizat dezvoltarea şi perfecţionarea stilului
didactic al fiecărui dascăl.
„Un învăţător are efect asupra eternităţii; nu se poate spune
niciodată unde se oprește influenţa sa.”(Henry Adams) Plecând de la
această afirmaţie, putem spune că învăţătorul se identifică cu
începutul carierei fiecărui om, el fiind cel care pune prima piatră la
temelia cunoașterii, cel care conturează pentru prima oară schiţa
principiilor și valorilor aprofundate mai târziu de fiecare dintre noi.
Învăţătorul, cu răbdare, pricepere şi dăruire, trebuie să se apropie de
mintea şi sufletul fiecărui copil şi să-l înaripeze pentru a merge mai
departe în viaţă.
COMISIA METODICA A INVATATORILOR , CLASELE III – IV
Responsabil – prof.inv. primar Chirila Gina
În anul şcolar 2017 - 2018, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor,
conţinuturile demersului didactic şi al activităţilor de perfecţionare continuă
sub diverse forme au fost structurate în deplin acord cu parametrii

corespunzători asigurării calităţii în învăţământ. Învăţătorii au urmărit şi s-au
bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi colective) pe unităţile de
competenţă,
urmărind
indicatorii de
performanţă,
respectându-şi
responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
Învăţătorii au amenajat spaţiul de lucru, ornarea sălilor de clasă
respectănd condiţiile de igienă, aspectele informativ, formativ, estetic, toate
acestea facilitând diversificarea formelor de organizare a instruirii, conform
particularităţilor de vârstă şi individuale.
Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit, individual şi în
colectiv, să realizeze la parametri cât mai ridicaţi, indicatorii de performanţă
din cadrul fiecărui compartiment.











I. CURRICULUM
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul
dezvoltării de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza
abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare.
Ca punct de plecare s-au aplicat evaluările iniţiale, rezultatele
fiind cuprinse in centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel
de comisie. Analiza comparativă, dar şi concluziile au ajutat în
stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior,
stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare,
ameliorare şi recuperare. Pe parcursul anului şcolar s-au aplicat
evaluări formative, sumative şi finale.
Fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe
unităţi de învăţare.
S-au derulat, săptămânal, de către toţi
învăţătorii comisiei, programe de pregătire suplimentară cu elevii.
Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe
obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de
performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi
adaptare.
O atenţie deosebită s-a acordat monitorizării elevilor cu
probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în

activităţi diverse, în vederea participării active şi conştiente la
propria formare.
 Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre învăţători să
conceapă şi să desfăşoare activităţi de învăţare în concordanţă
cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a
respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare,
ameliorare, dezvoltare.

Pentru că obiectivele învăţării au fost
definite clar, periodic, s-a realizat compararea conţinuturilor
proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele,
conform unor situaţii concrete.
II . CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
 Dezvoltarea de Curriculum opţional s-a
realizat prin
conceperea şi desfăşurarea unor programe care să corespundă
opţiunilor elevilor şi părinţilor. Conceperea programelor pentru
opţionale au creat oportunitatea punerii în valoare a abilităţilor
şi creativităţii individuale, alături de nevoile elevilor şi oferta
şcolii.
 Elevii clasei a III-a A au studiat disciplina opţională Prieteni
cu emoţiile, concepută de doamna psiholog şcolar Gheorghiţă
Nicoleta.
 Elevii clasei a III-a B au studiat disciplina opţională În Lumea
Cuvintelor, concepută de doamna învăţătoare Ţanu Daniela
Cornelia.
III. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
 Elevii claselor a IV-a au participat la Evaluarea Naţională;
rezultatele au fost comunicate, în mod confidenţial fiecărui elev
însoţit de părinte;
 Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor
trei tipuri de evaluare (iniţială, formativă, sumativă), dar şi
apelând la metode de evaluare alternativă.

 Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea
descriptorilor de performanţă pentru unităţi de conţinut grupate
în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de
performanţă.
 La finalul anului şcolar, promovabilitatea la clasele a III-a şi a
IV-a a fost de 100%.
 La nivelul claselor a III-a şi a IV-a, a evaluarea cunoştinţelor se
poate măsura si prin numărul mare de elevi înscrişi la diferite
concursuri, organizate la nivel local, judeţean, naţional. Astfel,
peste 50 % din elevi au participat la diferite concursuri cu
rezultate bune şi foarte bune.

IV. RELAŢIA ŞCOALĂ- FAMILIE- COMUNITATE
 Fiecare membru al comisiei metodice au organizat lunar şedinţe
cu părinţii, în care s-a analizat evoluţia elevilor la învăţătură şi s-au
abordat teme de interes pentru părinţi.
 Săptămânal, învăţătorii au efectuat consultaţii
cu părinţii
interesaţi de parcursul şcolar al copiilor.
 Activităţile demonstrative realizate cu părinţii au oferit acestora
ocazii să observe comportamentul elevilor în cadrul orelor de curs
(Poveste de iarnă” - act. cu părinţii - înv. Nare Ioan, Clasa
noastră – familia noastră!” -act. transdisciplinară cu părinţii –
înv. Chirilă Gina, Sărbătoarea celor 100 de zile de şcoală –înv.
Ariton Cătălina,
în colaborare cu părinţii elevilor clasei,
activitatea transdisciplinară cu tema „La multi ani,mamica
mea!”- înv. Masgras Mihaela, activitătilor artistice şi culturale,
de voluntariat de Crăciun -decembrie 2017; concurs ,,Ion
Creangă’’-martie 2018 , de sfârşit de an şcolar- pregătirea de
daruri –cărţi şi dulciuri elevilor, înv. Tanu Daniela).
 Printr-o colaborare eficienta cu familia , la nivelul colectivelor de
elevi nu s-au semnalat abateri de la normele de disciplină şi
comportament, nu au fost elevi corigenţi, iar frecvenţa elevilor a fost
foarte bună.

V. FORMAREA PROFESIONALĂ / PERFECŢIONAREA
Activităţile planificate şi desfăşurate în cadrul Comisiei
Metodice:
 Referat metodic - Cultivarea patriotismului prin folosirea
izvoarelor istorico-literare în lecţiile de istorie -octombrie
2017, înv. Chirilă Gina;
 Dezbatere - Stimularea creativităţii elevilor prin compuneri noiembrie 2017, toţi membrii comisiei;
 Lecţie demonstrativă - Apa, proprietăţi şi utilizări, decembrie
2017, înv. Masgras Mihaela;
 Masă rotundă - Managementul clasei de elevi, ianuarie 2017,
înv Ariton Cătălina;
 Analiza activităţii comisiei pe sem. I, feb, 2018 - înv. Chirilă
Gina;
 Referat metodic - Metode si procedee didactice moderne,
martie 2018 - înv. Masgras Mihaela
 Lecţie demonstrativă - Verbul, la Limba şi literatura română cl. a III-a B, aprilie 2018, înv. Tanu Daniela Cornelia;
 Referat metodic - Stimularea creativitatii elevilor prin
activitati extracurriculare, mai 2018, înv. Nare Ioan;
 Analiza anuală a activităţii comisiei metodice, iunie 2018, înv.
Chirila Gina;
Cursuri de formare:
 Învăţătorii: Masgras Mihaela, Chirilă Gina, Tanu Daniela
Cornelia, Ariton Cătălina au participat la cursul ,,Incluziunea
elevilor cu CES - perspective de integrare în şcolile de
masă’’-iunie 2018, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 , Matca;
 Înv. Chirilă Gina a participat la cursul de formare
,,Managementul activităţilor extracurriculare”, iunie 2018;
 Înv. Ariton Cătălina a participat la cursul de formare GDPRRegulament general de protecție a datelor personale;

 Înv. Masgras Mihaela a urmat şi finalizat cursul ”Siguranţa
participantului la activităţile extracurriculare” ;
 Înv. Tanu Daniela Cornelia a participat la doua cursuri pe
platforma Teacher Academy- Curs eTwinning Erasmus + si
programul Iteach de formare profesionala
 Erasmus-,,Funding opportunities for schoolsdecembrie 2017;
 Moving to maths 20-octombrie 2017 ;
Cercuri pedagogice:
 Învăţătorii: Masgras Mihaela, Chirilă Gina şi Ariton Cătălina au
participat la cercul pedagogic organizat de Școala
Gimnazială Nr.1 Toflea;
 Învăţătorii: Masgras Mihaela, Chirilă Gina, Tanu Daniela
Cornelia, Ariton Cătălina au participat la cercul pedagogic
organizat de Școala Negrileşti;
Simpozioane, sesiuni de comunicări:
 Învăţătorii: Masgras Mihaela, Chirilă Gina şi Ariton Cătălina au
participat la ,,Tabăra de creație și artă didactică”(28 – 30
oct.) organizată de CCD Galați, Asociația Artă și Cooperare &
Școala Dimitrie Sturdza Tecuci;
 Înv. Ariton Cătălina a participat la februarie, 2018, a participat
la Simpozionul Internaţional „PERSPECTIVE MODERNE
ASUPRA EDUCAȚIEI”, cu tema METODE MODERNE DE
PREDARE, februarie, 2018, unde i s-a publicat articolul cu
acelaşi titlu, în lucrarea manifestării, înregistrată cu ISSN 22483810;
 Simpozionul ,, Şcoala modernă si rolul ei în comunitate’’ înv. Tanu Daniela;
 Simpozionul national ,,Dascalul-promovatorul obiceiurilor si
traditiilor strabune ’’-Scoala Dimitrie Sturdza Tecuci- înv.
Tanu Daniela;

 Simpozionul ,,Metode inovative de invatare’’Scoala
Castranova jud Dolj – înv. Tanu Daniela ;
 Simpozion international ,,Educatie fara frontiere ‚’’editura
D’Art,ziarul ,,Esential in educatie’’ - înv. Tanu Daniela ;
 Simpozionul internaţional ,,Portrete de dascali’’-Asociatia
Generala a invatatorilor din Romania- înv. Tanu Daniela;
 Simpozion national ,,Dascalul-promovatorul traditiilor si
obiceiurilor strabune’’-Scoala ,,Dimitrie Sturdza’’ Tecuci înv. Tanu Daniela
Studiul individual a reprezentat o modalitate de formare continuă cu
aplicare în demersul didactic a
noutăţilor metodologice.
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul
personal la nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul
didactic la nivelul fiecărui colectiv.
IV. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI
EXTRACURRICULARE
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, cadrele didactice din
Comisia metodică de la clasele a III-a şi a IV-a au desfăşurat şi s-au
implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare:
 Septembrie 2017
 „ Pe cărările toamnei”-expoziţie de lucrări plastice – înv.
Ariton Cătălina;
 „ Clasa noastră – familia noastră!” -act. transdisciplinară –
înv. Chirilă Gina;
 „Ziua mondială a curăţeniei” -act. de ecologizare – înv. Nare
Ioan;
 Octombrie 2017
 „ Ziua Educatorului ”- moment artistic/ expoziţie de lucrări înv. Masgras Mihaela;

 „Cum ne hrănim sănătos?” - dezbatere - înv. Ţanu Daniela ;
 „ Ne jucăm şi învăţăm” – jocuri şi concursuri - înv. Ţanu
Daniela;

„Ziua Mondială a Educaţiei” - Concurs de creaţie înv. Nare Ioan;
 „Un mediu curat, o viaţă sănătoasă”- act. în colaborare cu
bibliotecarul şcolar - înv. Nare Ioan;
 „Școala - atelierul hărniciei” – act. pe ateliere - înv. Chirilă
Gina;
 „ Strada și pericolele ei” -act. de educaţie rutieră – înv. Ariton
Cătălina;
 Noiembrie 2017
 „ Saptamana fructelor si legumelor ”- activitate de voluntariat
- înv. Masgras Mihaela, înv. Ţanu Daniela, înv. Nare Ioan, înv.
Chirilă Gina, înv . Ariton Cătălina;
 „ Saptamana Educatiei Globale” – înv. Masgras Mihaela;
 „1 Decembrie-Ziua României” -activitate- concurs -înv. Ţanu
Daniela;
 „Toţi suntem egali”- act. tematică - înv. Nare Ioan;
 „Corpun omenesc- un univers” -act. transdisciplinara – înv.
Chirilă Gina;
 „ La mulți ani, România!” - colaj de poezii şi cântece
patriotice – înv . Ariton Cătălina;
 Săptămâna Educaţiei Globale cu tema ,,Lumea mea depinde
de noi” – activitatea ,,ABC-ul nutriției” – înv. Chirilă Gina,
înv. Nare Ioan, înv. Masgras Mihaela;
 Articol în revista școlii - creaţii literare ale elevilor – înv.
Chirilă Gina;
 Decembrie 2017
 „1 DECEMBRIE - Ziua Natională a Romaniei”- moment
artistic - înv. Masgras Mihaela;
 „ Colinde,Colinde!” – datini si obiceiuri stramosesti - înv.
Masgras Mihaela;

 „E vremea colindelor” - activitate tematică - înv.Tanu
Daniela;
 „Sunt român, român voinic!” – Evocarea zilei de 1 Decembrie
1918 - înv. Chirilă Gina ;
 „Crăciunul la români şi în lume” - act. transdisciplinară Chirilă Gina;
 „ Și eu iubesc România! ”- act. concurs - înv . Ariton Cătălina;
 „ Crăciun magic ”- serbare - înv . Ariton Cătălina;
 Ianuarie 2018
 „Mihai Eminescu-poet nepereche” - consurs – înv. Tanu
Daniela;
 ,, Poetul inimilor noastre!” -concurs de versuri eminesciene înv. Masgras Mihaela;
 „Eminescu şi prietenii săi” - medalion literar– înv. Nare Ioan;
 „Eminesciana” - Concurs -înv. Chirilă Gina;
 „Hai să dăm mână cu mână! ” -evocarea momentului istoric
24 ian 1859 - înv. Chirilă Gina;
 „ Dor de Eminescu ”- medalion literar - înv.Ariton Cătălina;
 „Cum ne comportăm în situaţii de urgenţă (incendiu,
inundaţii şi alunecări de teren), o acţiune de informare
preventivă cu sprijinul I.S.U. Tecuci;
 „Poetul inimilor noastre”- înv. Masgras Mihaela;
 „Unire-n cuget şi-n simţiri”- înv. Masgras Mihaela;
 Februarie 2018
 ,,Eu sunt mic,dar stiu multe!" -concurs de cultura generala înv. Nare Ioan;
 ,, Lumea poveştilor- înv. Tanu Daniela ;
 Concurs - CINE ȘTIE MAI MULTE POVEȘTI- înv. Ariton
Cătălina;
 „Hai să vorbim despre copilărie!”- dramatizari - înv. Chirila
Gina;

 Martie 2018
 Sărbătoarea celor 100 de zile de şcoală – în colaborare cu
părinţii elevilor clasei, înv. Ariton Cătălina;
 Vizită la Avicola Matca și excursie la Slănic Moldova - înv.
Ariton Cătălina;
 ,,Gânduri pentru mama’’- înv. Tanu Daniela;
 Activitatea transdisciplinară „La multi ani,mamica mea!” înv. Masgras Mihaela;
 Martie in sarbatoare-expozitie de martisoare - înv. Nare Ioan;
 Aprilie 2018
 Activitatea FANTEZII DE PRIMAVARA- înv. Ariton
Cătălina;
 ,,Salvaţi padurea’’- înv. Tanu Daniela;
 Activitatea „Hristos a înviat” - înv. Masgras Mihaela;

Hristos a inviat!-simboluri pascale - înv.
Nare Ioan;
 “Pe urmele iepurasului” –activitate de tip şezătoare - înv.
Chirila Gina;
 Mai 2018
 „Ziua Europei, Ziua noastră” - înv. Ariton Cătălina;
 „ABC-ul educatiei rutiere” - înv. Masgras Mihaela;

Suntem copiii Europei ! -înv. Nare Ioan;
 „9 mai - dubla sarbatoare! - activitate transdisciplinara- înv.
Chirilă Gina;
 Iunie 2018
 Serbarea La revedere clasa a IV a- înv. Ariton Cătălina;
 Ramas bun, clasa a IV-a! - înv. Nare Ioan;
 Ramas bun, clase primare! – serbare sfârsit de ciclu primar înv. Chirilă Gina;
 Excursie la Braşov, 20-21 iunie - înv. Ariton Cătălina şi înv.
Chirilă Gina;

Activităţi desfăşurate în săptămâna ŞCOALA ALTFEL (26-30
martie 2018):


Vizită la Avicola Matca și excursie la Slănic Moldova înv. Ariton Cătălina;
 Activitate de voluntariat în cadrul,,Ecojunior 2018’’-înv.Tanu
Daniela;
 „UN STIL DE VIATA SANATOS", „CARTEA-DRUMUL
SPRE CUNOASTERE”,
„ BUNELE MANIERE SE INVATA” , „SPORTUL MEU
PREFERAT”, „SALVATI PLANETA PAMANT” - înv.
Masgras Mihaela
 Scolar fara ghiozdan-proiect educational- înv. Nare Ioan;
 Activităţi desfăşurate în cadrul Proiectului educational: UN
VEAC DE ROMANIA - înv. Chirilă Gina
a) Povestea unui an, 1918 - evocarea evenimentului
istoric al Marii Uniri
b) Mandru ca sunt roman - poezie , cantec, jocuri
populare
c) Stim istorie! -concurs
d) Calatorie imaginara pe harta tarii - vizionare de
filme, documentare, prezentari PPT
e) Traditii strabune - expozitie de creatii plastice,
traditii pascale.
VII. CONCURSURI, PROIECTE, PARTENERIATE
 Concursuri:
 Concurs judetean de desen și pictură- PALETA TOAMNEI înv . Ariton Cătălina;
 Concurs ,,Comper - limba şi literatura română /
matematică ” – înv. Masgras Mihaela, înv. Tanu Daniela,
înv. Condrache Mirela - Mona, înv. Nare Ioan, înv. Chirilă
Gina, înv.Ariton Cătălina;
 Concursul Internațional FORMIDABILII- înv.Ariton Cătălina,
înv. Tanu Daniela;

 Concursurile ȘI EU IUBESC ROMÂNIA, STELUȚE DE
GHEAȚĂ , PICTORUL PRIMAVARA, ECO- JUCĂRIA,
PARADA -ECO - . înv.Ariton Cătălina;
 Concursul Fii inteligent la matematica - înv. Chirilă Gina,
înv.Ariton Cătălina, înv. Tanu Daniela;
 Concursul ,,Comunicare.ortografie.ro’’- înv. Chirilă Gina,
înv.Ariton Cătălina, înv. Tanu Daniela;
 Concursul naţional,,Gazeta Matematică’’- înv. Tanu Daniela;
 Concursul ,,Micii olimpici" - înv. Tanu Daniela;
 Concursul naţional de creaţie literară şi plastică
,,Primăvară-culoare şi cuvânt”, ediţia a VI-a, organizat de
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Curcani, jud. Călăraşi - înv. Chirilă
Gina;
 Concurs international ,,Vasile Stroescu’’ de istorie-cu
Republica Moldova,Ucraina,Serbia,Ungaria - înv. Tanu
Daniela;
 Concurs national ,,Cu sevaletul in vacanta’’ Gradinita
Dumbrava Minunata, Tecuci- înv. Tanu Daniela;
 Proiecte educaţionale, judeţene şi naţionale, parteneriate:
 Proiect Educaţional „Școala, atelierul hărniciei” – înv.
Chirilă Gina, înv. Nare Ioan, înv. Masgras Mihaela;
 Parteneriat în Proiectul Centrelor Pilot de Învăţare şi EvaluareCONCURSUL COMPER - toţi membrii comisiei;
 Proiectul
educaţional „O lume minunată”- înv.Ariton
Cătălina;
 Proiectul educaţional pe tema „Tradiţii, obiceiuri şi fantezii
pascale”- înv.Ariton Cătălina;
 Proiectul tematic „Ziua Europei, Ziua noastră”- înv.Ariton
Cătălina;
 Proiectul tematic „Ziua Europei, Ziua noastră”- înv. Masgras
Mihaela;
 Proiectul educaţional „Fructele şi legumele-izvor de vitamine
şi de sănătate” în cadrul Săptămânii educaţiei globale- înv.
Masgras Mihaela;

 Proiectul educaţional „Poetul inimilor noastre”- înv. Masgras
Mihaela;
 Scolar fara ghiozdan-proiect educational - înv. Nare Ioan;
 Proiectul educaţional cu titlul „Iar eu în lumea mea mă simt
nemuritor şi rece”- înv.Ariton Cătălina ;
 Proiect Educaţional „Voluntar pentru comunitate” – înv.
Chirilă Gina, înv. Nare Ioan, înv. Masgras Mihaela, înv.Tanu
Daniela;
 Proiectul educaţional ,,Un veac de România” - înv. Chirilă
Gina;
 Parteneriat cu Şcoala Nr. 5 Tecuci în cadrul PROIECTULUI
EDUCAȚIONAL „PROLECTURA”, ediţia a VI-a - înv.
Chirilă Gina;
 Concursul de arte vizuale cu participare internaţională
,,Rapsodie florală” desfăşurat în cadrul Proiectului
Educaţional Festivalul ,,Serbările primăverii’’, organizat de
Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Vineri”, Ploieşti - înv. Chirilă
Gina;
 Concursul Regional ,,Mândria de a fi român” desfăşurat în
cadrul Proiectului Regional ,,Mândria de a fi român”, ediţia
a II-a, organizat de Şcoala Gimnazială ,,G. E. Palade”, Buzău înv.Chirilă Gina;
 Copiii si marea-cu Liceul Callatis, Mangalia- înv.Tanu
Daniela;
 Copil ca tine sunt si eu - cu Centrul Scolar pentru Educatie
Incluziva-Negresti, Vaslui- înv.Tanu Daniela;
 Topîrceniana - cu Scoala Cristinesti, Botosani- înv.Tanu
Daniela;
 Dragoste de carte - cu Liceul pedagogic Spiru Haret, Buzau înv.Tanu Daniela;
 Europa vazută prin ochi de copil - cu Liceul Adjudeni, Neamt
Copilaria-primavara sufletelor noastre – cu Scoala Diaconu
Coresi, Fieni, jud Dambovita - înv.Tanu Daniela
 Proiectul ,,Eco Junior 2018’’ - înv.Tanu Daniela;
 Proiectul de parteneriat educaţional ,,Taramul magic al
copilariei’’ - înv.Tanu Daniela;

 Proiect educational ,,Portofoliul cadrului didactic’’-Editura
Arabela si ziar ,,Esential in educatie’’- înv.Tanu Daniela;
 Proiect national ,,Promovarea imaginii scolii’’ - înv.Tanu Daniela;
 Proiect national ,,Targ de martisoare’’ Scoala 7, Galati înv.Tanu Daniela;
 Proiect de parteneriat educational cu Şcoala Elena Doamna ‚
Tecuci ,,Prolectura’-editia VII - înv.Tanu Daniela;
 Proiecte eTwinning - înv. Tanu Daniela












Fun and games math 2 - parteneriat Erasmus+
European day of languages’’- parteneriat Erasmus+
,,Math is fun’’- parteneriat Erasmus+
For drawing to programming- parteneriat Erasmus+
Traditii de iarna - parteneriat Erasmus+
Happy winter parteneriat Erasmus+
,,Kulturumuzun isigi sensin’’- parteneriat Erasmus+
,, Winter hollidays in my country’’- parteneriat Erasmus+
,,Spring story’’- parteneriat Erasmus+
,,Les aromes de notre culture’’- parteneriat Erasmus+
,,Les mots comme cadeau’’- parteneriat Erasmus+

COMISIA METODICA A PROFESORILOR ARIA CURRICULARA
LIMBA SI COMUNICARE
Responsabil – prof.Armencea Trifan Laura
Puncte tari
 cadre didactice titulare cu grade didactice ;
 participarea cadrelor didactice la activitati de perfectionare ( cercuri
metodice ) si la cursuri de formare ;
 existenta unui bogat material didactic documentar la CDI si Biblioteca
comunala ;
 materiale didactice noi ( planse ) ;
 cerc de limba şi literatura română;
 cabinet de limba şi literatura română;
 videoproiector, flipchart;

 auxiliare noi (culegeri, albume foto) .
Puncte slabe
 suport financiar slab pentru achizitionarea de materiale didactice
noi ;
 intereseul scăzut al elevilor şi părinţilor pentru achiziţionarea de
cărţi, în vederea studiului personal;
 interesul scazut al unor elevi pentru studiul de limbii romane ;

Amenintari







programa scolara incarcata ;
manuale vechi , deteriorate , cu pagini lipsa , neactualizate ;
manuale scolare noi putine ;
folosirea internetului in defavoarea lecturii particulare ;
folosirea intensiva a internetului in locul studiului individual ;
interesul scazut al parintilor pentru indrumarea copiilor spre studiul
limbii romane ;

Oportunitati









existenta CDI si a bibliotecii comunale ;
existenta cabinetului de limba romana ;
varietatea mare a cartilor din biblioteci ;
organizarea de activitati extrascolare la nivelul comisiei ;
organizarea de lectii demonsrative la nivelul comisiei ;
participarea la cercurile pedagogice ;
laborator de informatica pentru sustinerea de lectii in AeL ;
dezbateri cu discuţii libere şi prezentări de noutăţi, referate;

Activitatile comisiei
Sem. I
Prima activitate a acestei comisii a avut loc în septembrie 2017 și a constat
în întrunirea membrilor pentru a stabili planul de activități pentru anul
școlar în curs. În luna octombrie s-a desfășurat, sub forma unui workshop, o
activitate intitulată ,,Happy Halloween!”, susținută de prof. Bîra Alina și

prof. Chirițoiu Maricica. În cadrul acestei activități, elevii participanți au
confecționat postere care se refereau la originile și semnificațiile sărbătorii
de Halloween și au organizat o expoziție de dovleci sculptați. A urmat, în
luna noiembrie, activitatea ,,Thanksgiving Day”, organizată tot de Bîra
Alina și Chirițoiu Maricica. În luna decembrie, a avut loc activitatea
,,Sărbătorile de iarnă la români” la care au participat elevi ai claselor VVIII. Organizatoare au fost prof. Popa Monica și prof. Munteanu
Gabriela. De asemenea, cu ocazia aniversării a 168 de ani de la nașterea
poetului național Mihai Eminescu, în ianuarie s-a desfășurat activitatea
,,Eminesciana”. Elevii participanți au realizat materiale care aveau ca
subiect viața lui Eminescu și opera sa. Activitatea a fost organizată de prof.
Armencea-Trifan Laura și Munteanu Gabriela.


Tot în luna ianuarie, prof. Armencea-Trifan Laura a susținut
lecția demonstrativă ,,Adjectivul”, la cl. a VII-a C. În cadrul
aceleiași activități, d-na profesoară Munteanu Gabriela a prezentat
un referat intitulat ,, Rolul stilistic al adjectivului în descrierea
literară”.



De asemenea, în semestrul I al anului școlar 2017-2018, profesorii
de limba și literatura română au participat la cercul pedagogic
desfășurat la Școala Gimnazială Berheci, au desfășurat activități de
pregătire suplimentară cu clasele a VIII-a, au avut întâlniri cu
elevii claselor de gimnaziu la clubul de lectură care se desfășoară în
colaborare cu Grupul Editorial ART și au stabilit oferta de cursuri
opționale pentru anul școlar 2018-2019. Profesorii de limbi moderne
au participat la cercul pedagogic organizat de CNCH, Tecuci.



Menționez și faptul că documentele necesare dosarului comisiei
metodice au fost întocmite la termen, profesorii membri răspunzând

cu promptitudine solicitărilor conducerii școlii și ale responsabilului
de comisie metodică. Dovezile activităților extracurriculare ale
comisiei ( produse ale elevilor, procese-verbale) se află la dosarul
acesteia.
Sem al II –lea
În semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018, activitățile comisiei
metodice din cadrul ariei curriculare de limbă și comunicare s-au desfășurat
conform planului stabilit.
Prima activitate a acestei comisii a avut loc în martie 2018 și a constat în
desfășurarea

unei

activități

extracurriculare

cu

titlul

,,Luna

francofoniei”. De organizarea acestei activități s-au ocupat doamnele
profesoare Armencea-Trifan Laura și Dafina Georgeta.Tot în luna
martie a avut loc și activitatea ,,În prag de sărbători pascale”, care a
constat în organizarea unei expoziții de aranjamente pascale și ouă
încondeiate. În luna mai

s-a desfășurat lecția demonstrativă ,,Present

Perfect Simple” , la clasa a VII-a A, susținută de d-na profesoară de
limba engleză Bîra Alina. În cadrul aceleiași activități, d-na profesoară
Chirițoiu Maricica a prezentat un referat intitulat ,, Jocul - metoda
interactivă de predare-învățare a unei limbi moderne”.Tot în luna mai s-a
desfășurat

și

activitatea

,,Les

objectifs

touristiques

de

la

France”,organizată de doamnele profesoare Armencea-Trifan Laura și
Dafina Georgeta.
Elevii participanți la activitățile extracurriculare mai sus menționate au
prezentat diverse materiale create de ei (scurte poezii, prezentări powerpoint, desene) legate de temele propuse. O parte din produsele elevilor au

fost expuse

în corpul B al școlii, altele sunt la dosarul comisiei, iar

fotografii cu acestea se găsesc publicate pe blogul școlii. De asemenea, în
semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018, membrii comisiei metodice de
limba și literatura română au participat la cercul pedagogic organizat de
Școala

Gimnazială

Blînzi,

au

desfășurat

activități

de

pregătire

suplimentară cu clasele a VIII-a, dar și cu clasele a VI-a care au susținut
Evaluarea Națională în luna mai. În acest context, cadrele didactice de limba
și literatura română au corectat lucrările și au completat documentația
necesară, respectând termenele-limită. De asemenea, au comunicat
rezultatele părinților, individual, conform graficelor prestabilite. În lunile
martie și mai, s-au organizat două simulări de examen pentru Evaluarea
Națională, la clasele a VIII-a, realizându-se și o analiză a rezultatelor.
Membrii comisiei metodice de limba și literatura română au avut și întâlniri
cu elevii claselor de gimnaziu la clubul de lectură care se desfășoară în
colaborare cu Grupul Editorial ART .
Profesorii de limbi moderne au participat în semestrul al II-lea la cercul
pedagogic organizat la Școala ,, Hortensia Papadat Bengescu ”, Ivești.
Documentele necesare dosarului comisiei metodice au fost întocmite la
termen,

profesorii

membri răspunzând cu promptitudine solicitărilor

conducerii școlii și ale responsabilului de comisie metodică.
COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ SI
STIINTE - TEHNOLOGII
Responsabil – prof.Nasu Valentina
PUNCTE TARI
 Întocmirea planificărilor anuale şi calendaristice, a proiectelor
unităților de învățare conform programelor în vigoare;

 Aplicarea corectă a evaluării iniţiale si de progres a elevilor; folosirea
competențelor, a itemilor, interpretarea rezultatelor ;
 elaborarea de curriculum adaptat pentru elevii cu C.E.S.
 bună colaborare între membrii comisiei, derularea de activitati
comune;
 participarea ctivă la activităţile comisiei metodice şi la activitățile
şcolii;
 interes pentru cunoaşterea elevilor prin folosirea metodelor activparticipative la lecţii;
 realizarea de lecții în care există corelații interdisciplinare;
 preocuparea pentru formarea la elevi a unui limbaj științific conform
disciplinei de studiu predate;
 lecții calitative în care se asigură feed-back-ul după fiecare secvență
de învățare;
 respectarea ritmicității în notarea elevilor;
 folosirea în cadrul lecţiilor a materialelor didactice existente în şcoală
dar şi a celor confecţionate de profesor (planşe, aparatură de laborator,
substanţe chimice, mulaje, fişe de lucru, flipchart, videoproiector,
material powerpoint, atlase științifice, etc;
 lecții cu suport multimedia;
 desfăşurarea orelor de fizică şichimie în laborator, iar a celor de
informatica in cabinet;
 profesorii manifestă disponibilitate de muncă în echipă și promoveaza
imaginea școlii;
 se constata implicarea cu succes a cadrelor didactice în realizarea de
activități extracurriculare si extrascolare;
 exista interes pentru propria formare şi dezvoltare profesională
(cursuri de formare, lecţii demonstrative, referate, prezentări
PowerPoint, participare la consfătuiri ale cadrelor didactice şi cercuri
metodice pe discipline de studiu).

PUNCTE SLABE
 lipsa suportului financiar pentru asigurarea diferitelor mijloace
didactice necesare orelor de specialitate si pentru copierea de
materiale cerute la diverse portofolii, sau pentru materialele cerute la
dosarul comisiei metodice;
 dotarea cu aparatură și ustensile de laborator, substanțe chimice este
insuficientă;

 calculatoarele din cabinetul de informatica sunt vechi si
neperformante;
 superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;
 profesori suplinitori pentru informatica si biologie;
 inexistenta unui site specializat unde sa fie prezentate toate aceste
materiale, care sa suspende cheltuielile legate de
imprimare/fotocopiere;
OPORTUNITATI








intretinerea si dotarea laboratorului de fizică-chimie;
intretinerea si dotarea cabinetului de informatică ;
existenţa CDI în şcoală;
oferta diversa pentru cursuri de formare;
consilierea părinților;
implicarea elevilor în programe și proiecte;
bună colaborare cu conducerea şcolii si reprezentanţii unor instituţii
locale ;
 propuneri de optionale pentru C.D.S.;
 program de pregatire suplimentara la matematica (si la disciplina
Educatie Tehnologica pentru elevii claselor a VIII-a care opteaza
pentru scolile profesionale unde se sustine testare la aceasta
disciplina)
AMENINTARI
 scăderea populației școlare;
 lipsa de motivare a elevilor pentru învățare;
 situaţia materială slabă a multor familii şi implicare scăzută în viaţa
şcolii.
 folosirea elevilor în exces la muncile din agricultura, care duce la
absenteism, abandon scolar si la rezultate slabe la învăţătură.
Activitatea de formare profesionala:
Lecții demonstrative:
Semestrul I - 29.01, disciplina Matematica, clasa a VIII-a A,
prof.Mitu Daniela.
Semestrul al II-lea: -21.03.2018, disc. Ed.Tehnologica, clasa a V-a
A, prof. Nasu V.
Referate și dezbateri:

 ,,Metode de crestere a performantelor scolare”, 29.01.2018, profesor
Nasu Valentina.
 ,,Interdisciplinaritatea, aspect novator al sis. deinvatamant modern”,
profesor Simion E.
 In semestrul II s-au sustinut doua referate, de catre dna Mitu D. si
dl.Teaca D.
Cerc pedagogic - cerc pedagogic la disciplina biologie, sem I,
Chicos Verona
Cursuri de formare: in data de 25 iunie a inceput cursul de formare
avand ca tema elevii cu cerinte educationale speciale, urmat de catre
toti membrii comisiei metodice; de asemenea, toti prof.au participat
la proiectul THALIS 2018 - studiu international OECD privind
procesul de predare-invatare (1-31.03.2018);
ACTIVITATI EXTRACURRICULARE :











,,Ziua mondiala a apei – activitate la care au participat mai multi
dintre membrii comisiei: Simion E., Chicos V., Nasu V.- 22 martie
2018
,,Ziua internationala a alimentului”, activitate sustinuta in 16
octombrie, de catre prof. Simion Elena si Nasu Valentina.
Concurs de matematica pentru clasele a VI-a si a VII-a, in 25.01,,Ne place mate”, prof.Istrate I. si prof. Mitu D.
Colaborare la proiectul pentru Paste, alaturi de dna psiholog
Gheorghita N., a prof.Nasu Valentina.
De asemenea, s-au efectuat ore de pregatire suplimentara la
matematica, pentru toate clasele. Pentru clasele a VIII-a, s-a efectuat
pregatire pentru evaluarea nationala;
,,Educatia si cunoasterea ”-5.11.2017, profesor Simion Elena.
,, Ziua educației”- Actiuni de ecologizare - Chicos V., Simion E. si
Nasu V.-5 octombrie 2017.
,,Fii eco, gandeste pentru viitor!”-16.11.2017, clasa a VA si
prof.Nasu V.
Publicatii:
Articol de ziar in Scoala Galateana: prof. Nasu Valentina.
Colaborare cu material la revista scolii ACTAM: prof. Valentina
Nasu

ACTIVITATI EXTRASCOLARE:
 Participarea la activitatea de recensamant a populatiei scolare din
localitate - toti membrii comisiei;
 Organizarea unei excursii scolare cu colectivul de elevi al clasei a V
a B - prof. Simion Elena, diriginte al clasei.
 Organizator excursie scolara: prof. D. Mitu, dirigintele clasei VIII A.
 Curs festiv – prof. D. Mitu
 Participare excursie scolara cu clasa 0: Nasu V.
 Reamenajarea zonei verzi a corpului B al scolii, prin replantarea de
arbusti de trandafir si flori - prof.Nasu Valentina, alaturi de alte cadre
didactice.
Participarea la diverse concursuri, precum si la alte activitati, omise
poate din inadvertenta, sau de la care nu s-au obtinut inca dovezi.

COMISIA METODICA A PROFESORILOR ARIA CURRICULARA
OM-SOCIETATE
Responsabil – prof.Corodeanu Constantin

1-Analiza S.W.O.T.
Puncte tari
- Intocmirea planificărilor calendaristice anuale şi
semestriale precum si a unitatilor de invatare conform
cu noile programe
-Folosirea metodelor active centrate pe elevi in
abordarea activitatilor curriculare si extracurriculare
- Atingerea obiectivelor propuse de catre cadrele
didactice ce au fost asistate la ora
-Tematica orelor de istorie,geografie si religie a
corespuns cu noile programe aferente disciplinelor
mentionate mai sus.
-Participarea activa la activitati extracurriculare pe
discipline:istorie,geografie,religie in timpul semestrului
,precum si activitati extracurriculare interdisciplinare
de exemplu activitatea de Pasti, de ziua Eroilor.
-Activitatile comisiei metodice “Om-societate” s-au
desfăşurat in mare proportie de 100% in conformitate
cu planificărea întocmita la începutul semestrului II
-S-au respectat planificările calendaristice, unitatile de
invatare;
-S-au folosit un numar mare de mijloace in abordarea
activitatile curriculare si extracurriculare: materiale
video si power-point,videoproiectorul,referate,fliptchat,planse,etc
-Socializarea elevilor in cadre formale dar si informale
pe tot parcursul semestrului II.
-Sustinerea mai multor lectii demonstrative de catre
unii membrii ai comisiei in diferite situatii
scolare.(activitati ale comisiei)
-Realizarea unor diverse activitati in saptamana ”sa stii
mai multe, sa fii mai bun” legate de Centenarul
Romaniei

Puncte slabe
-La şedinţele comisiei nu au participat întotdeauna toti
dirigintii
- Nu intotdeauna cunostiintele civico-religioase s-au
reflectat in comportamentul elevilor
- La unele activitati extrascolare nu am putut participa
de fiecare data din cauza orarului dens (de ex. la
activitatile de la disciplinele; religie si geografie)
- Portofolile membrilor comisiei nu au fost intotdeauna
actualizate la timp
- Neimplicarea nici unui membru al comisiei in proiecte
educationale: locale, judetene sau nationale
- Imposibilitatea de a strange mai multe dovezi (de ex..
fotografii de la activitati) datorita imposibilitatii de a
mai putea fotografia, filma elevii.
- Imposibilitatea de a face mai multe asistente la ore
,datorita orarului.
-Lipsa unui optional in cadrul ariei curriculare “Om –
societate”
- Neparticiparea nici unui elev la olimpiadele scolare de
la disciplinele comisiei

Oportunitati
-Existenta unui cabinet de informatica bine utilat unde
se pot desfasura ore A.E.L. si nu numai
-Un colectiv de elev relativ receptiv la diverse teme si
activitati curriculare cat si extracurriculare.
-Existenta CDI (Centrului de documentare şi
informare) în şcoală ce vine in ajutorul profesorilor,
elevilor.
-Existenta unor mijloace didactice diverse atat la
istorie,geografie cat si la religie.

Amenintari

-Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor
in general in ziua de astazi, deruta morală determinată
de societate, de mass medie in special
- Un orar incarcat ce nu permite desfasurarea unor
activitati extracurriculare in timpul saptamanii(singura
ora libera este intre 11.30-12.30).
-Timpul liber al elevilor este destul de limitat in cazul
comunei Matca ,datorita implicarii acestora in activitati
agricole de catre parinti din acest motiv prea putini elevi
participa la activitati extracurriculare.
-Problemele tehnice ale server-ului ce nu permite
derularea softului A.E.L.

2-Obiective generale
-Proiectarea actului educational in concordanta cu noul curriculum ,cu
accent pe unitatea de învăţare.
-Verificarea,predarea si evaluarea centrata pe elev, utilizandu-se metode
activ-participative
-Implicarea unui numar cat mai mare de elevi in activitatile scolii ,prin
participarea activa la activitati curriculare si extracurriculare
-Evocarea, comemorarea, aniversarea cat mai multor evenimente legate de
istorie, geografie si religie
-Diversificarea activitatilor extracurriculare si extrascolare
-Diminuarea numarului de elevi corigenti, repetenti
-Dezbateri si lectii demonstrative in cadrul activitatilor comisiei care sa ajute
cadrele didactice din cadrul comisiei in demersul didactic.
-Participarea membrilor comisiei la cercuri metodice, simpozioane,colocvii
si cursuri de perfectionare organizate de I.S.J. sau de C.C.D. Galati.
-Inbunatatirea bazei materiale a scolii din perspectiva activitatilor comisiei
“Om-societate”
-O mai buna responsabilizare a cadrelor didactice in demersul curricular si
cel extracurricular de activitati extracurriculare

3-Activitatile comisiei “Om-societate”(C.O.S.)
SEM.I
a-Elaborarea planificarilor la istorie,educatie sociala, cultura civica,
geografie,religie conform programei pe semestrul I si verificarea acestora
(septembrie 2017)-responsabil Corodeanu C.
b-Lectie demonstrativa- (27.11.2017- Familia in societatea contemporana
-lectie de sistematizare si sinteza-VII-A-responsabil Corodeanu C.)
c-Sedinte de lucru pe diferite teme- (de ex.-18.09.2017; 22.01.2018Stabilirea calendarului de activitati extracurriculare pe semestrul I, a
asistentelor la membrii comisiei, a act. comisiei metodice „Om-societate”
prezentarea raportului pentru anul scolar 2016-2017 si stabilirea optionalelor
la clasele a VII-a si a VIII-a precum si stabilirea manualeor pentru clasele a
VII-a si a VIII-a pentru anul scolar 2018-2019-responsabil Corodeanu C. , 23.01.2018- Analiza activitǎţii comisiei metodice din semestrul Iprezentarea raportului de evaluare pentru activitatile comisiei din semestrul I
-responsabil Corodeanu C.)
d-Sesiuni de informare- (de ex. -16.10.2017- Dezvoltarea durabila si
politica de mediu in U.E.–responsabil Irimia Dorina; -05.12.2017- Postul in
viata noastra –responsabil Sbarnea Nicoleta).
e-Actualizarea panourilor ariei curriculare “Om-societate” de pe holurile
corpurilor A,B ale scolii, cu materiale de real interes.(permanent)-toti
membrii C.O.S.
f-Asistente la orele de istorie, geografie, religie(permanent)-responsabil
Corodeanu C.)
SEM.AL II-lea
a-Elaborarea planificarilor la istorie,geografie,religie conform programei
pe semestrul II (daca este cazul) si verificarea acestora (februarie 2018)responsabil Corodeanu C.

b-Lectii demonstrative- (de ex.-18.03.2018- Lectii demonstrative in vederea
sustinerii examenului pentru obtinerea gradului 2 didactic – cls.IV,V,VI,VII
– religie -responsabil Sbarnea N. , -18.04.2018- Statele Unite ale Americii VII-A- geografie -responsabil Sevastre M.)
c-Sedinte de lucru pe diferite teme- (de ex.-13.02.2018- Stabilirea
calendarului de activitati extracurriculare pe semestrul II, a asistentelor la
membrii comisiei, a act. comisiei metodice „om-societate” ,a graficului de
pregatire pentru corigenti, prezentarea raportului pentru sem I si propuneri
de activitati pentru saptamana „sa stii mai multe ,sa fii mai bun”-responsabil
Corodeanu C., -05.06.2018- Analiza activitǎţii comisiei metodice din
semestrul II-prezentarea raportului de evaluare pentru activitatile comisiei
din semestrul II inclusiv pentru sapmanana „sa stii mai multe ,sa fii mai
bun”I-responsabil Corodeanu C.)
d-Sesiuni de informare- (de ex. -25.05.2018- Noi metode de predare la religie –
responsabil Mitu C.,).

e-Actualizarea panourilor ariei curriculare “Om-societate” de pe holurile
corpurilor A,B ale scolii, cu materiale de real interes.(permanent)-toti
membrii C.O.S.
f-Asistente la orele de istorie, geografie, religie(permanent)-responsabil
Corodeanu C.)

4-Activitatile extracurriculare si extrascolare
SEM.I
SEPTEMBRIE
1- Politici europene de protejare a mediului inconjurator - Activitati
individuale si de grup pe ateliere in vederea atingerii unor obiective responsabil Irimia D.
OCTOMBRIE
2-Sfanta Cuvioasa Parascheva, model al trairii invataturii Mantuitorului
Hristos
- Participarea la sfanta Liturghie - responsabil Sbarnea Nicoleta

NOIEMBRIE
3-Principiile tolerantei (activitate dedicata zilei internationale a tolerantei)- Atelier de creatie pe

grupe -responsabili Irimia Dorina, Corodeanu C-tin
4-1 decembrie semnificatii istorice (activitate dedicata zilei nationale a

Romaniei)- Vizionarea unui material, atelier de creatie pe grupe responsabili Irimia Dorina, Corodeanu C-tin
DECEMBRIE
5- Colinde de Craciun - Montaj artistic -responsabil Sbarnea Nicoleta
6-Amintiri din -epoca de aur (activitate dedicata revolutiei anticomuniste)-Atelier de creatie pe grupe -responsabili Corodeanu C-tin, Irimia Dorina

IANUARIE
7- 159 de ani de la Mica Unire - (activitate dedicata zilei de 24 ianuarie)Vizionarea unui materiale video urmat de un atelier de creatie pe grupe responsabili Corodeanu C-tin ,Irimia Dorina
SEM.AL II-lea
MARTIE 2018
1- „Icoana din sufletul copilului”- Duminica Ortodoxiei –expozitie de icoane
responsabil Sbarnea Nicoleta
2- „Importanta Unirii de pe 27 martie 1918…Basarabia pamant romanesc” –
Vizionarea unui material urmat de redactarea unor scurte concluzii personale
ale elevilor –responsabili Irimia D., Corodeanu C-tin

APRILIE 2018
3- „ Planeta Albastra - Ziua Pamantului – concurs de cultura generala,
desfasurat pe echipe, cuprinde mai multe probe, ppt, video, fise de lucru –
responsabil Sevastre M.
4- „Patimile Domnului” – sceneta cu ocazia sarbatorilor pascaleresponsabili Sbarnea Nicoleta
MAI 2018
5- „9 Mai Zi cu tripla semnificatie istorica” – Vizionarea unui material
Concurs pe grupe-responsabili Corodeanu C.
,Irimia D.
6- „Ziua eroilor neamului” - prezentarea unor referate cu tema si masa
rotunda
responsabil Irimia Dorina, Sbarnea N.

5-Activitatea de perfectionare a membrilor C.O.S.
SEM.I
Corodeanu C-tin: In noiembrie 2017 a participat la lansarea de carte a
domnului profesor Vasile Ghica desfasurat la scoala nr. 10 Tecuci si la
activitatea dedicata tecucenilor ce au participat in confruntarile din primul
razboi mondial de la Muzeul Tecuci. A primit o adeverinta de participare
Irimia Dorina: In septembrie 2017 a participat la seminarul ”Creativitate si
profesionalism in predarea disciplinelor umaniste” organizat de CCD Galati.
A primit o adeverinta de participare. Paricipa la un curs de conversie pe
limba franceza la UGAL.
Sbarnea Nicoleta: In noiembrie 2017 a participat la cercul desfasurat la
Scoala nr. 10 Tecuci. A primit o adeverinta de participare.

SEM. al II-lea
Corodeanu C.: In februarie 2018 a participat la o lansare de carte si un
simpozion pe tema politicilor liberale in Tecuciul interbelic ,la casa de
cultura Tecuci primit o adeverinta de participare. In iunie 2018 a participat la
un curs de formare pe tema elevilor cu C.E.S., desfasurat la scoala Dimitrie
Sturdza Tecuci, a primit o adeverinta.

Sbarnea Nicoleta: In Martie 2018 a sustinut mai multe activitati
demonstrative in vederea participarii la examenul pentru obtinerea gradului
didactic II. In aprile 2018 a participat la cercul metodic si a fost responsabila
cu una din activitatile cercului desfasurat la Alba-Iulia. A primit o adeverinta
de participare.
6-Indicatori de evaluare
-produsele elevilor realizate in cadrul activităţilor
-gradul de participare si implicare al cadrelor didactice si al elevilor in
activitatile
curriculare si extracurriculare
-asistente la ore de dirigentie
-portofoliile membrilor C.O.S, , portofoliul C.O.S.
7-Impactul activitatilor comisiei asupra categoriilor de beneficiari
Activitatea comisiei a avut asupra tuturor factorilor implicaţi un impact
pozitiv , care va conduce la o multitudine de consecinţe pozitive :
-la nivelul cadrelor didactice
responsabilizarea cadrelor didactice prin implicarea acestora in activitati
curriculare si extracurriculare.Schimb de experienta in cadrul orei
demonstrative dar si prin participarea acestora la diferite activitati
extracurriculare in calitate de invitati si nu numai
-la nivelul elevilor
Dezvoltarea aptitudinilor cognitive ,afective si motrice in cadrul diferitelor
activitati curriculare ,extracurriculare.
8-Activităţile de promovare/diseminare
-discuţii purtate cu cadrele didactice,elevii ,părinţii cu parteneri implicati in
diferite activitati curriculare si extracurriculare
-promovarea unor activităţi pe portalul www.didactic.ro si nu numai( de ex.

http://ceacmatca1.blogspot.ro)
9-Modalităţile de monitorizare şi evaluare
-realizarea în timp util la termenele propuse a activităţilor curriculare si
extracurriculare precum si a altor activitati ale C.O.S.
-produse ale elevilor realizate în urma activităţilor extracurriculare programul
activităţilor,procesele verbale si dovezile de la diferite activitati ale C.O.S.
-portofoliile membrilor C.O.S, , portofoliul C.O.S.
-panourile C.O.S. de pe holurile scolii(1 la corpul A-geografie,1 la corpul Bistorie, precum si panourile U.E. de la corpurile A,B)
-condica profesorilor
10-Concluzii
Ca si responsabil al C.O.S. am ajuns la urmatoarele concluzii in cea ce
priveste, activitatile curriculare, extracurriculare, activitatile din cadrul
comisiei metodice.
In urma asistentelor realizate la diferite ore de dirigentie se pot trage
urmatoarele concluzii:
-cadrele didactice folosesc in proportie de 50% metode active centrate pe
elev la ora deoarece tematica implica parcurgerea unei curricule stricte.
Cadrele didactice asistate in semestrul II folosesc urmatoarele metode si
procedee: conversatia, demonstratia, modelarea, expunerea, brainstormingul,
studiu de caz,metoda cadranelor,metoda cubului dar si tehnici ca
:organizatori grafici, eseul de 5 minute,etc.
Se lucreaza in proportie de 50% pe echipe creata prin diferite metode
aleatorii, un bun exemplu a fost lectia demonstrativa sustinuta de doamna
profesoara Sevastre M., precum si lectiile demonstrative sustinute de
doamna profesoara Sbarnea N.
-folosirea unei game largi de materiale didactice,in concordanta cu
activitatea propusa (fise in special de toate tipurile dar si harti, planse,
videoproiector)
-operationalizarea corecta a competentelor derivate propuse ,comunicarea
acestora la inceputul ,dar si pe parcursul activitatii
-respectarea momentelor lectiei.
-realizarea unor produse de activitate (scurte eseuri,referate,teme de clasa)
cu ajutorul carora se poate face o evaluare judicioasa a activitatii
desfasurate.

Activitatea comisiei “Om-societate” a constat in activitati demonstrative
cu rol de formare (lectia demonstrativa iar discutiile au fost sub forma unei
mese rotunde) si sedinte de lucru tip sesiuni de informare in care s-au
dezbatut diverse probleme (de exemplu care ar fi cele mai indicate metode
de predarea in functie de nivelul clasei clasa, metode si tehnici de evaluare
orala si in scris).
Tezele la istorie si geografie s-au dat conform graficului comunicat
directiunii scolii din timp (clasa a VIII-a A-geografie+istorie, a VIII-a Bgeografie+istorie, a VIII-a C- geografie+istorie). Mediile generale pe clase la
ambele obiecte, depasesc nota 7)
Activitatile extracurriculare pe scoala s-au desfasurat in proportie de 90%
in conformitate cu graficul activitatilor extracurriculare si extrascolare.
Existand atat activitati desfasurate in incinta scolii (de ex. „9 Mai Zi cu tripla
semnificatie istorica” dar si activitati extrascolare inafara incintei scolii ca de
ex. „Icoana din sufletul copilului” Responsabili fiind urmatoarele cadre
didactice : Corodeanu C-tin , Irimia Dorina , Sevastre M, Sbarnea Nicoleta si
Mitu C. Activitatile extracurriculare pe scoala ,pot fi demonstrate de
procesele verbale si dovezile (postere,afise, materiale realizate de elevi) care
se regasesc in portofoliul C.O.S. si in portofoliile personale ale membrilor
C.O.S.
Singurul proiect la care au participat membrii C.O.S. a fost “Sa stii mai
multe ,sa fii mai bun!”, un proiect national propus de ministerul educatiei si
care s-a desfasurat in semestru 2 si care a avut ca tema centrala Centenarul
Romaniei, au fost prezentate scurte materiale video documentare de catre
doamna profesoara Irimia D si profesorul Corodeanu C.. precum si materiale
scriptice (eseuri, referate) la finalul activitatilor au fost trase concluzii de
catre elevi care s-au materializat in liste de obiective nationale pe termen
scurt si lung ce au fost indeplinite mai apoi.Toate acestea se regasesc in
portofoliul dedicat activitatilor din saptamana respectiva. In cadrul C.O.S.
activitatile s-au desfasurat de fiecare cadru didactic in parte in functie de
orarul scolii. De asemenea fiecare cadru didactic a intocmit fise si procese
verbale pentru fiecare activitate desfasurata in aceasta saptamana, care au
fost predate directiunii scolii ,mai apoi.

Observandu-se diferite aspecte in cadrul activitatilor de pe semestrul I si II
,consultandu-ma cu cadrele didactice membre C.O.S. si avand in vedere cele
de mai sus am hotarat de comun acord urmatoarele:
- Lectiile demonstrative (momentele relevante) sa fie in special acestea
discutate in cadrul mesei rotunde de mai apoi, sau sa se prezinte un anume
moment al lectiei realizat in 2-3 variante cu diferite metode active dupa care
sa aiba loc discutia pe diverse aspecte.
- Incercarea de a atrage catva elevi in vederea participarii la olimpiadele
scolare de istorie, geografie
-Activitatile extracurriculare din anul urmator sa vizeze in continuare
evenimente importante din istorie sau zile importante din punct de vedere
geografic precum si initierea unor proiecte educationale, cel putin locale.
-Afisarea pe panorile de pe holurile scolii (altele decat cele pe care comisia
le detine deja) a materialelor ,produselor de activitate de calitate realizate de
elevi in activitati curriculare si extracurriculare la istorie,geografie sau
religie care sa reprezinte modele pentru ceilalti elevi din scoala. O problema
inca nerezolvata o reprezinta cele doua panouri U.E., de la cele doua corpuri
de scoala, A si B.
-Adunarea tuturor materialelor didactice ca de exemplu: monezi,ceramica,
mostre mineralogice si pietrologice, precum si alte izvoare istorice si
materiale legate de geografie in doua sau trei vitrine dintr-o sala se clasa,
care cu timpul sa devina cabinet de istorie+geografie, si la care sa se poata
adauga si alte materiale cu timpul.

COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE EDUCATIE FIZICA –
ARTE
Responsabil – prof.Toderascu Irina Raluca
În perioada 11 septembrie 2017- 15 iunie 2018,în cadrul comisiei metodice
pe educaţie fizică şi arte s-au realizat activităţile propuse pe baza planului
de activitate corespunzator anului şcolar 2017-2018.Toţi membrii comisiei
şi-au îndeplinit sarcinile aferente şi atribuţiile stabilite în cadrul comisiei.
1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice
ariei curriculare

Pe parcursul anului şcolar 2017/2018, comisia metodică pe educaţie
fizică şi arte şi-a propus următoarele obiective :
 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor
calendaristice şi semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a
conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea
activităţii independente, diferenţiate, de grup);
 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 Participarea la activităţi în cadrul cercului pedagogic;
 Procurarea unor materiale didactice şi renovarea bazei sportive a
şcolii;
 Colaborarea şcoală-familie.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar si gimnazial s-a
realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza
abordării a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont
de noile reglementări elaborate de MEN .Toate cadrele didactice au parcurs
materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activparticipative, , conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de
învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând
cont de sistemul de relaţii care există între competentele specifice,
conţinutul, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi de standardele
de competenţă. S-a încercat relaţionarea acestor concepte în planificarea
materiei pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe
elev. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele şi au
deprinderile motrice ( sportive) şi artistice, prevăzute de programa şcolară şi
dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern ( interasistenţe,
relaţia profesor- profesor, comunicarea din cadrul catedrei)
Relaţiile cadru didactic-elev:
 Relaţiile se bazează pe respect reciproc , conduită civilizată, colaborare şi
înţelegere;
 Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de
disciplinele estetice, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală;
Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc,
dorinţa de afirmare şi autodepăşire;

ACTIVITĂŢI
EXTRACURRICULARE

CURRICULARE

ŞI

În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea
pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor si a
capacităţilor intelectuale şi motrice de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe
asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive şi activ –
participative.
Pe semestrul I au avut loc urmatoarele activităţi:

Activitatea metodică
1.Stabilirea activităţilor pe
semestrul I, an şcolar 20172018
2.” Importanţa şi rolul
dezvoltării forţei la ciclul
gimnazial’’ -referat
3.’’Dezvoltarea deprinderilor
motrice specifice jocului de
minifotbal’’clasa a-III-a Clecţie demonstrativă 4. ,,Importanţa disciplinelor
estetice în educaţia elevilor,, dezbatere5.,, Muzica religioasă
medievală şi muzica cultă’ referat-

Data

Responsabili

18 septembrie
2017

Toţi membrii
comisiei metodice

23 octombrie
2017

Profesor
Potîrniche Cătălin

20 noiembrie
2017

Profesor
Bărbieru Sorin

11 decembrie
2017

Toţi membrii
comisiei metodice

29 ianuarie
2018

Profesor
Corodeanu
Constantin
Toţi membrii
comisiei metodice

6. Analiza activităţilor
comisiei metodice pe sem.I, an
şcolar 2017-2018
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

 Crosul Toamnei’’-perioada vacanţei claselor primare( 28
octombrie-5 noiembrie 2017)- clasele I-IV -responsabilă prof.
Toderaşcu Irina
 Pe perioada vacanţei claselor primare( 28 octombrie-5 noiembrie
2017) – competiţii sportive cu clasele VII-VIII ( parteneriat cu Şc.

nr.2 şi nr.3 Matca)-responsabili prof. Toderaşcu Irina, prof.Negruţ
Alina şi prof.Tiron Adrian
 Campionat minihandbal şi minifotbal ( clasele I-IV) – responsabil
prof.Toderaşcu Irina
 Campionat handbal - clasele V-VIII -organizat de prof. Potîrniche
Cătălin
 Campionat fotbal - clasele V-VIII- organizat de prof.Bărbieru
Sorin
 Cupa ’’Sf.Nicolae’’ –concurs de şah-6 decembrie 2017responsabil prof. Bărbieru Sorin
 ’’Sf.Nicolae-’’-concurs de desene şi expoziţie de icoaneresponsabil prof.Vechiu Ştefan
 ’’ Colinde româneşti...’’-program artistic în luna decembrieresponsabil prof.Maxim Laurenţiu

Pe semestrul II au avut loc urmatoarele activităţi:

Activitatea metodică
Stabilirea activităţilor pe semestrul
II,
an şcolar 2017-2018
” Culoarea”
-referat” Muzica şi începuturile ei ,,
-referat
,, Dezvoltarea indicilor vitezei şi
îndemânării şi învăţarea aruncării şi
prinderii mingii cu ajutorul jocurilor
dinamice” –clasa I B
- lecţie demonstrativăAnaliza activităţilor comisiei
metodice pe sem.II, an şcolar 20172018

Data
12 februarie
2018

Responsabili
Toţi membrii
comisiei metodice

19 martie
2018

Profesor
Vechiu Ştefan

16 aprilie
2018

Profesor
Maxim Laurenţiu

25 mai
2018

Profesor
Toderaşcu Irina

11 iunie
2018

Toţi membrii
comisiei metodice

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
 Program artistic de cântece şi dansuri -8 martie 2018 , clasele VVIII – responsabil prof.Maxim Laurenţiu
 ’’Crosul Primaverii’’ -( clasele I-IV si V-VIII ) – perioada martieaprilie -responsabilă catedra de educaţie fizică
 ’’Icoane de Paşti”- expoziţie de icoane –clasele V-VIIIresponsabil prof.Vechiu Ştefan;
 Campionat minihandbal şi minifotbal ( clasele I-IV) – responsabil
prof.Toderaşcu Irina
 Campionat handbal fete clasele V-VIII -organizat de prof.
Potîrniche Cătălin
 Campionat fotbal baieţi clasele V-VIII- organizat de
prof.Bărbieru Sorin
 ’’1 iunie – concurs de desene’’-clasele V-VIII- responsabil
prof.Vechiu Ştefan
3. Plan de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice
Ca măsuri de îmbunătăţire a calităţii activităţilor comisiei metodice pe
educaţie fizică şi arte, membrii comisiei au avut în vedere dotarea bazei
sportive cu materiale didactice şi renovarea acesteia,cât şi diversificarea
paletei de activităţi extracurriculare a comisiei, prin programe artistice şi
realizarea unor parteneriate şi cu alte şcoli din comună , cât şi a atragerii de
sponsori pentru sprijinirea activităţii Asociaţiei Sportive’’Sfântul Nicolae’’ a
Şcolii Gimnaziale nr.1 Matca.
În perioada 11 septembrie 2017- 15 iunie 2018,în cadrul comisiei
metodice pe educaţie fizică şi arte s-au realizat activităţile propuse pe baza
planului de activitate corespunzator anului şcolar 2017-2018.Toţi membrii
comisiei şi-au îndeplinit sarcinile aferente şi atribuţiile stabilite în cadrul
comisiei.

COMISIA CONSILIERE SI ORIENTARE
Responsabil – prof . Simion Elena
Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în
conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi
ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior.
Principalele activităţi derulate au urmărit:
 Constituirea Comisiei Metodice a Diriginţilor;
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională
și Consiliere și dezvoltare personală conform programelor in
vigoare;
 Organizarea de ședinţe și lectorate cu părinţii;
 Organizarea de şedinţe de comisie metodică pe teme care au avut
ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a
documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elevdiriginte-părinte ;
 Utilizarea unor strategii didactice în cadrul orelor de consiliere și
orientare astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi
îndrumat eficient;
 Organizarea de lecţii demonstrative ;
 Monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu
familial dezorganizat sau mono-parental, elevi cu CES;
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi
programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare,
culturalizare.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
 Personal didactic calificat , cu competenţe necesare evaluării şi
valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică
educativă diversă;
 Respectarea
planificărilor
calendaristice,
componentele
şi
subcomponentele educaţiei;

 Utilizarea de materiale didactice diversificate și metode moderne în
abordarea temelor propuse;
 Bună colaborare cu instituţiile locale: Primăria Matca, Biserica
ortodoxă, Biserica adventistă, Poliţia, Dispensarul;
 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, profesoripărinţi, profesori-profesori, directori-profesori, directori-părinți)
favorizează un climat deschis şi stimulativ;
 Cei mai mulți diriginţi au apelat la serviciile cabinetului de consiliere
psihopedagogică, conştientizând astfel, importanţa unei mai bune
cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia.
 Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea
coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau
elev – profesor.
 În 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 ROI) ;
 Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea
stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul
profesorilor de la clasă;
 Desfășurarea unor activități care au vizat o tematică diversă şi actuală:
educaţia antidrog, a dezvoltării personale, antiviolenţă în mediul
şcolar, etc.
 Participarea majorității elevilor la activităţile extracurriculare şi
extraşcolare ;
 Participarea activă a diriginților la activitățile comisiei metodice:
lecție demonstrativă, referate,dezbateri;
PUNCTE SLABE
 Supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea
unor activităţi extraşcolare în condiţii optime;
 Tratarea cu superficialitate de către unii elevi a unor activităţi
extracurriculare şi extraşcolare;
 Lipsa stabilităţii financiare a unor familii din care provin elevii;

 Slaba pregătire şcolară a unor părinţi duce la lipsa de interes a
acestora pentru şcoală şi prin urmare, la scăderea interesului elevilor
pentru învăţătură;
 Imposibilitatea de a efectua mai multe asistenţe din cauza coincidenței
orelor de dirigenție cu orele de specialitate ale responsabilului de
comisie.
OPORTUNITĂȚI








Disponibilitatea factorilor locali pentru acordarea de sprijin în
derularea unor programe şi proiecte;
Cursurile de perfecţionare ale cadrelor didactice organizate de C. C.
D., ISJ Galaţi şi universităţile din ţară;
Existența Centrului de Documentare şi Informare în şcoală;
Dotarea cu videoproiectoare a laboratoarelor, sălilor de clasă;
Stimularea interesului pentru învăţământ şi competiţie;
Activitatea desfășurată de psihologul școlii și încrederea sporită pe
care elevii o manifestă faţă de acesta;
Existenţa unui site al şcolii unde se pot disemina activităţile susţinute
şi a unui forum prin care se pot transmite idei de activităţi, feed- back
din partea elevilor, a părinţilor etc.
AMENINȚĂRI



Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală
determinată de societate, mass-media etc.
 Neimplicarea unor familii în susţinerea activităţii educative din
şcoală;
 Timpul liber al elevilor este destul de limitat din cauza participării
acestora în activităţi agricole de către părinţi rezultând o diminuare
lentă, dar continuă, a implicării acestora în activităţi extracurriculare şi
extraşcolare

ACTIVITĂȚILE COMISIEI METODICE:
Septembrie 2017
 Întocmirea calendarului activităţilor comisei pe semestrul I (
responsabilizarea diriginţilor prin diverse activităţi care vor fi
susţinute în cadrul comisiei- referate, dezbateri, lecţii demonstrative)resp. Prof. Simion Elena.
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională,
consiliere și dezvoltare personală , conform programelor în vigoare, şi
a tuturor materialelor necesare care fac parte din atribuţiile
diriginţilor;
Octombrie 2017
 Susţinerea referatului cu tema : Cauze și modalități de prevenire a
abandonului școlar –prof. Simion Elena
Noiembrie2017
 Lecția demonstrativă: -doamna profesor Toderașcu Irina a susținut la
clasa a VII-a C lecția demonstrativă ,,Aptitudinile mele”.
Decembrie 2017
 Dezbatere(masă rotundă): Problemele adolescenței.-toți diriginții.
Ianuarie 2018
 Referat: ,,Inteligența emoțională și rolul ei în formarea
personalității copilului”-responsabil prof. Sbârnea Nicoleta
Februarie 2018
 Analiza activităţii comisiei metodice consiliere şi orientare din
semestrul I- resp. prof. Simion Elena.
Martie 2018
 Referat și dezbatere cu tema:,,Locul și rolul dirigintelui în procesul
instructiv-educativ.”-resp. prof.Toderașcu Irina.

Aprilie 2018
 Susținerea referatului cu tema : ,,Comunicarea-obstacole și soluții”resp. prof. Bîra Alina
Mai 2018
 Prezentare și dezbatere :,,Etape în orientarea școlară a elevilor”.resp. prof. Vechiu Ștefan.
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE ŞI
EXTRAŞCOLARE
Proiectarea activităţilor extracurriculare s-a făcut pe baza discuţiilor avute
cu copiii, cu familiile lor şi stabilirea de obiective a fost concepută în
concordanţă cu reglementările în vigoare. Activităţile desfăşurate au vizat
procesul educativ sub toate aspectele sale.
Activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru dezvoltare
personală, Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei pentru drepturile omului ,
Educaţiei pentru protecţia mediului, Educaţiei pentru democraţie :
 ,,Ziua mondială a educatorului”(5 oct.) în care s-a urmărit
promovarea valorilor și importanței educației în rândul elevilor,
promovarea rolului educatorului/profesorului în dobândirea
cunoștințelor și formarea personalității elevilor ; s-au compus eseuri,
poezii, s-au alcătuit panouri tematice, au avut loc concursuri sportive,
s-au făcut aprecieri şi s-au acordat diplome( activități au desfășurat
toate clasele V-VIII).



"Ziua Internațională pentru Toleranță"(16 nov.)
(VB, VA,VIB,VIIC,VIIA,VIIIB,VIIIC) ce a urmărit să dezvolte la
elevi o atitudine activă de susținere a drepturilor omului.
,,Ziua Internațională a drepturilor copilului” noiembrie 2017VB,VA, VIA,VIB, VIIC, VIII C, VIB , dar și ,,Ziua Holocaustului
”,-„Ziua Nationala a României - 1 Decembrie", 24 ianuarie
Înfătuirea Unirii de Al.I. Cuza-având ca obiective -respectarea
valorilor fundamentale ale culturii naţionale, cultivarea sentimentelor
patriotice –conștientizarea semnificației evenimentului (VIIC, VIII A
,VIIIB, VIII C , VII D, VII C, VII A, VIIB, VA, VB, VIA, VIB).


















15 ianuarie-,,Eminescu-Luceafărul poeziei românești” ,,Dor de
Eminescu” majoritatea claselor V-VIII- recitari de poezie, concursuri
–dezbateri privind activitatea marelui poet;
7 octombrie 2017-excursie la BIBLIOTECA FRANCEZA si la
GRADINA BOTANICA din Galati-cl.VA,VIB,VIIA în colaborare cu
Catedra de limbi moderne
s-au prezentat materiale ppt, organizat dezbateri, expozitii de
desene, panouri tematice , postere, în activități ,, Nu violenței în școli
” , ,,Violența naște violență ” urmărind identificarea cauzelor,
prevenirea și combaterea violenței în școli–VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIA,
VI B, VIIA, VIIB.
Activități care privesc sănătatea și securitatea elevilor: „Tutunul,
drogurile și alcoolul- problema secolului” (VIIA) ,„Neatenția
poate ucide- reguli de circulatie”(VIIA), Cum reacţionăm în
situaţii de urgenţă? (VIIIA)
,, Sărbătorind ,,Halloweenul” ”- măști, filmulețe –VII A, VIB.
Sărbătorile de iarnă ,,Sfântul Nicolae” , ,,Nașterea Domnului”- au
fost marcate prin programe de colinde și daruri (toate clasele V-VIII);
In luna februarie s-au desfăsurat activități specifice: ,,Dragobetele la
români” (VB), ,,Ziua îndrăgostiților (VIIC);
23 feb.2018 <Nu ești singur pe lume>-activitate cu prof.psiholog
pentru sprijinirea morală a copiilor care au pariții plecați în străinatate
(VA) ;
Activități dedicate lunii martie- s-au confecționat mărțișoare, felicitări,
au avut loc programe artistice : ,,Să confecționăm mărțișoare”(vA),
,,Mărțișor pentru Ion Creangă” (VIA), ,,Bine ai venit primăvară”
VIIIA), ,,Poezii pentru mama ”(VA), ,,Mama –ființa cea mai
prețuită” (VB), ,,8 Martie-Ziua femeii” (VIIA), ,,Astăzi este ziua
mamei” (VIIC), ,,Mamă- te iubesc” (VIID) ;
Tot în luna martie elevii clasei VIA –au sărbătorit Ziua fracofoniei,
iar elevii clasei VA au participat la o,, Călătorie în lumea cărții”;
Activități dedicate sărbătorilor pascale: s-au desfășurat în
săptămâna altfel la toate clasele gimnaziale: prezentări de material
ppt despre obiceiuri pascale din diferite zone ale țării și din Europa,













confecționare de felicitări, concursuri de pictură pe ouă, alcătuirea
unor postere,Prezentarea semnificației sărbătorii,,Învierii Domnului”.
Activități pe teme ecologice: ,,Noi suntem un viitor verde” (VIB),
Ziua Mondială a Pământului” (VA, VIIIA, VIIB) , ,,A renăscut
natura (VIA) .
Pe 29 martie 2018 elevii claselor a VIII-a au participat la Târgul
educațional, organizat la Tecuci, unde s-au informat despre ofertele
educaționale ale liceelor si ale școlilor profesionale.
Luna mai este dedicată sărbătorii de 9Mai ,,Ziua Europei”- (VI A ,
VIID, VIIIB, VI, VB)- prezentări ppt, ateliere de lucru- în care se
prezintă semnificația acestei zile.; clasa a VIII-a C-,, 9 Mai - triplă
semnificație" - Ziua Independentei României, Ziua Europei, Ziua
Victoriei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.
Elevii au urmărit un material video pe baza căruia au rezolvat fișele de
lucru.
Activități de colaborare cu prof. psiholog în cadrul Proiectului
Educaţional ,,Stop Bullying-ului” ( Spune NU Intimidării ) VIIC (27.01.2018; -20.02.2018; -27.03.2018);
Activitați de voluntariat- în sem I-majoritatea claselor au participat
la colectarea de fructe si legume în cadrul proiectului,,Strategia
națională de acțiune comunitara”, clasa a Va A-18 mai 2018 <Sa
fim voluntari pentru o zi> –realizarea de catre elevi a unor produse
pentru o expozitie cu vanzare ; VII C -,,O rază de lumină”(
săptămâna altfel) ;
Excursii școlare : cls.VA, VIB, VIIB, VIIIA,VIIIB – 1-3 iunie 2018 ;
în vacanța de vară VB, VIA (iunie), VA ,VI B, VII A, VIIC, VII D ,
VIIIC (iulie).
CONCLUZII
 diriginții respectă prevederile programei de Consiliere și orientare
pentru învățământul gimnazial.
 la clasa a V-a s-a aplicat noua programă: Consiliere și Dezvoltare
personală, diriginții urmărind îndeaproape realizarea portofoliilor
de către elevi;

 majoritatea diriginților au întocmit corect documentația specifică,
s-au preocupat de organizarea ședințelor cu părinții;
 au facut cunoscut ROI părinților și elevilor și urmăresc respectarea
acestuia;
 diriginții se pregătesc pentru ore cu proiecte de lecție, folosesc
metode și materiale didactice moderne( de ex. fleepchart,
videoproiector, fișe de lucru dar și metoda studiului de caz, jocul
didactic, povestirea, dialogul,joc de rol, raza de soare, scrisoarea,
eseul, etc.),
 obiectivele se comunică la începutul orei și sunt operaționalizate
corect;
 diriginţii au capacitatea de a aborda o tematică cu efect educativ pe
termen lung asupra elevilor, cu efect pozitiv asupra rezultatelor
şcolare dar şi a calităţii stilului de viaţă al elevilor şi familiilor
acestora, asupra stării de bine a acestora;
 diriginţii au dat dovadă de interes pentru dezvoltarea personală a
elevilor şi îmbunătăţirea imaginii de sine a acestora, disponibilitate
emoţională şi afectivă, exprimată prin limbajul non-verbal pozitiv,
încurajează elevii să se exprime, au relaţii apropiate cu elevii,
bazate pe cunoaştere şi comunicare;
 diriginții sunt preocupați de perfecționarea activității didactice –
prin referatele prezentate, prin desfășurarea unor activități
demonstrative, activități extracurriculare și extrașcolare cu impact
pozitiv și pe termen lung asupra elevilor;
 se comunică eficient atât cu părinții cât și cu psihologul școlii
pentru cunoașterea elevilor, a problemelor acestora;
 există o bună colaborare diriginte-profesori care predau la clasă,
diriginte-conducerea școlii, dar și cu instituții locale pentru
prevenirea și combaterea eventualelor situații de indisciplină
școlară, a absenteismului la anumiți elevi.(de remarcat implicarea
diriginților, directorilor școlii și a consiliilor claselor a VIIIA,
VIIB, VIIIB –în rezolvarea cazurilor de indisciplină a unor elevi);
 lunar, se completează de către diriginți graficul absențelor la nivel
de clasă.

ACTIVITATEA EXTRASCOLARA SI EXTRACURRICULARA
Responsabil – PROF.INV.PRIMAR VASILACHE DORINA
MOTTO : „Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură
acumulată

de secole,

dar şi o pregătire pentru

un viitor în bună

măsură imprevizibil."
Jacques Delors
Activitatea coordonatorului pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare a urmărit câteva obiective strategice, stabilite la
începutul anului școlar 2017-2018, prin atingerea cărora să se realizeze
creșterea prestigiului și calității activităților școlii. Acestea au fost:
 Realizarea unui mediu educativ bazat pe încredere;
 Cultivarea spiritului de echipă în realizarea unui învăţământ eficient
pentru fiecare;
 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza
absenţelor sau a actelor de indisciplină;
 Îmbunătăţirea frecvenţei ;
 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară;
 Dinamizarea consiliului elevilor prin iniţierea şi organizarea unor
proiecte educative având drept scop implicarea şi responsabilizarea
unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii (cercuri, site-ul
şcolii, activitati de dezbatere);
 Optimizarea relaţiei şcoală - familie - comunitate;
 Diversificarea activităţii extracurriculare;
 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel
local, judeţean , naţional şi internaţional;

 Continuarea parteneriatelor şi activităţilor de voluntariat demarate
şi în anii trecuţi.
Pornind de la aceste obiective, a fost întocmit Calendarul activităților
educative, în urma consultării cadrelor didactice din școală care, la rândul
lor, au adunat propuneri de activități educative din partea elevilor. A fost
încurajată stimularea inițiativelor elevilor și exprimarea propriilor opinii,
dorindu-se ca spațiul școlar să devină și să rămână un mediu de manifestare
a responsabilității, a comportamentului decent și a toleranței față de opinii
diferite.
Activitatea extrașcolară și extracurriculară desfășurată la nivelul Școlii
Gimnaziale nr.1 Matca pe parcursul semestrului I al anului școlar 2017-2018
s-a bucurat de aprecieri atât din partea elevilor și părinților, cât și a
comunității locale.
În ziua de 5 octombrie, Ziua educației, s-au desfășuat activități
extrașcolare ce au avut ca scop apropierea elevilor de actul educațional,
prezentarea beneficiilor ce stau la baza învățării.
În Săptămâna Educației Globale (13- 17 XI 2017) a cărei temă a fost
,,Lumea mea depinde de noi” s-au desfășurat activități ce au fost cuprinse în
cadrul unui proiect educațional. Acesta a avut ca scop:
 Sensibilizarea elevilor asupra rolului lor de cetățeni ai globului;
 Conștientizarea problemelor interdependenței și solidarității globale
prin activități concrete cu elevii;
 Promovarea solidarității în conformitate cu respectarea drepturilor
omului, democrație și coeziune socială ;
Activitățile au fost structurate pe cinci mari teme, iar cadrele didactice
si-au dat mâna în realizarea unor frumoase activități:

1. Toleranță zero față de violență – prof. Dafina Georgeta, prof.
Corodeanu Constantin, prof. Irimia Dorina, prof. Sbârnea Nicoleta,
prof. Munteanu Clemansa, psih. Gheorghiță Nicoleta, prof. Toderașcu
Irina, prof. Bărbieru Sorin, prof. Bâra Alina
2. Fii ECO! Gândește pentru viitor!- prof. Vechiu Ștefan, înv. Păncescu
Cornelia, prof. Chicoș Verona, prof. Nașu Valentina, înv. Pătrașc
Olga, înv. Condrache Mirela, înv. Donici Mihaela, înv. Vulpe
Mariana, înv. Pohrib Gavrilescu Ana
3. Marile personalități ale lumii, modele de ieri și de azi – înv. Mocanu
Cătălina, înv. Adăscăliței Laurenția, înv. Gavriliță Aurelia, prof.
Sevastre Marghiolița, prof. Maxim Laurențiu, prof. Dragomir Iulia,
prof. Mitu Daniela, prof. Simion Elena, prof. Popa Monica, prof.
Armencea Trifan Laura
4. ABC-ul nutriției – înv. Vasilache Dorina, înv. Nare Ioan, înv. Nare
Florica, înv. Chirilă Gina, înv. Țanu Daniela, înv. Masgras Mihaela
5. Voluntar pentru comunitate – echipa de voluntariat a școlii
Școala Gimnazială Nr.1 Matca a continuat și anul acesta școlar
derularea campaniei de colectare de fructe şi legume, Săptămâna fructelor
şi legumelor donate, în cadrul Programului Strategia Naţională de Acţiune
Comunitară, desfăşurată în perioada 20 – 24 noiembrie 2017.
Scopul acestei campanii a fost acela de a sensibiliza elevii și cadrele
didactice din unitate cu privire la situația dificilă a celor aflați în dificultate.
S-a colectat astfel o cantitate impresionantă de legume și fructe ce au fost
dăruite elevilor cu nevoi speciale de la Școala Gimnazială Specială
,,Constantin Păunescu" Tecuci, jud. Galați și de la Centrul de realibitare și
reintegrare socială - Casa ,,David Austin”
desfăşurarea activităţii

s-au implicat:

Munteni, județul Galați. În

-

Coordonatorul S.N.A.C. : prof. înv. primar Vasilache Dorina

-

Profesorii voluntari S.N.A.C: prof. Dafina Georgeta, prof. înv.

primar Vulpe Mariana, psih. Gheorghiță Nicoleta, prof. înv. primar Chirilă
Gina, prof. înv. primar Masgras Mihaela, prof. înv. primar Donici Mihaela,
prof. înv. primar Pohrib Gavrilescu Ana, prof. înv. primar Păncescu
Cornelia, prof. înv. primar Țanu Daniela, înv. Nare Florica, înv. Nare Ioan,
înv. Pătrașc Olga, prof. Popa Monica, prof. Sbîrnea Nicoleta, prof . Mitu
Daniela, prof. Istrate Iulia, prof. Simion Elena, prof. Chicoș Verona, prof.
Vechiu Ștefan, prof. Irimia Dorina, prof. Toderașcu Irina, prof. Bîra Alina,
prof. înv. primar Mocanu Cătălina, înv. Adăscăliței Laurenția, înv. Gavriliță
Aurelia.
- Elevii voluntari: 400 de elevi din ciclul gimnazial și primar
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, dl. prof. Maxim Laurențiu și d-na prof.
Sbârnea Nicoleta au realizat și prezentat cu elevii un frumos spectacol
închinat Nașterii Mântuitorului. Programul acestuia a cuprins atât cântece
interpretate de Corul ,,Armonia” al Școlii nr. 1 Matca, cât și interpretări
individuale ale unor cântece, poezii și scenete cu temă religioasă.
Raportul activităților extracurriculare înglobează toate activitățile
desfășurate la nivelul comisiilor metodice:
I. Comisia metodică a învăţătorilor - clasele pregătitoare şi clasele I și

a II-a Responsabil: înv. Donici Mihaela
În semestrul I au fost desfăşurate următoarele activități:
Septembrie 2017
„Noi acum suntem școlari” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Vreau să mă implic și eu!” – înv. Adăscăliții Laurența
„Indicatoarele rutiere – prietenele celor care le respectă” – înv. Nare
Florica

„Bine ai venit, toamnă aurie!” – înv. Pătrașc Olga
„Deschiderea anului cercetășesc” – înv. Vulpe Mariana
 Simpozionul internaţional „Cadrul didactic – promotor de idei
inovatoare”, organizat de Asociația generală a cadrelor didactice din
România ,,Dăscălimea română” - Slobozia – înv. Păncescu Cornelia
 Parteneriat în cadrul proiectului naţional ,,Şcoala Siguranţei
Tedi”, program destinat elevilor din clasa I în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de siguranţă ale acestora acasă, la şcoală, în timpul liber,
implementat de MASPEX ROMÂNIA S.R.L. în parteneriat cu Ministerul
Educaţiei Naţionale – înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Vasilache Dorina
 Parteneriat în cadrul proiectului ,,Poveștile copilăriei” – înv. Vulpe
Mariana
Octombrie 2017
„Întâlnire cu personaje din desene animate” – înv. Donici Mihaela
„Prietenii de suflet”- activitate în parteneriat cu Școala Specială
Tecuci – înv. Păncescu Cornelia
 „Școala, a doua casă” – înv. Vasilache Dorina
 „Meseria, brățară de aur” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Să ne cunoaștem ținutul natal!” – înv. Adăscăliții Laurența
„Culorile toamnei - concurs de creație” – înv. Nare Florica
„La mulți ani, dragi ființe necuvântătoare!” – înv. Pătrașc Olga
,,Tabără de creație și artă didactică”(28 – 30 oct.)– organizatori:
CCD Galați, Asociația Artă și Cooperare & Școala Dimitrie Sturdza Tecuci
– înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache Dorina, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana
Proiect Educaţional „Școala, atelierul hărniciei” – înv. Vasilache
Dorina, înv. Nare Florica

 simpozionul internaţional „Universul științelor”, Iaşi – înv.
Păncescu Cornelia
 referat CM ,,Primele zile de școală ale școlarului mic”– înv.
Pohrib Gavrilescu Ana

Noiembrie 2017
„Micul pieton! Atenție la neatenție!” – înv. Donici Mihaela
 „Prin joc suntem egali” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Locuri de joacă” – înv. Nare Florica
„Sunt copil – am drepturile mele!”- în colaborare cu bibl. Palade
Tudorița – înv. Nare Florica
„Traversez corect strada?” – înv. Pătrașc Olga
 „Cartea – prietena mea” – înv. Gavriliță Aurelia
„ Ziua Naţională a României” – înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu
Cornelia, înv. Vasilache Dorina
excursie la Bacău – înv. Adăscăliții Laurența, înv. Vulpe Mariana,
înv. Gavriliță Aurelia
 Săptămâna Educaţiei Globale cu tema ,,Lumea mea depinde de
noi” – activitatea ,,Fii ECO! Gândește pentru viitor” – înv. Donici Mihaela,
înv. Păncescu Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Pătrașc Olga, înv.
Vulpe Mariana
 Săptămâna Educaţiei Globale cu tema ,,Lumea mea depinde de
noi” – activitatea ,,ABC-ul nutriției” – înv. Vasilache Dorina, înv. Nare
Florica, înv. Adăscăliții Laurența
Proiect Educaţional „Voluntar pentru comunitate” – înv. Donici
Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib
Gavrilescu Ana, înv. Vulpe Mariana

 articol în revista școlii „Primii pași în școală, la clasa pregătitoare”
– înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia
 concurs de cultură generală ,,Micii olimpici ” –

înv. Vulpe

Mariana
 coordonator revista școlii ,,ACTAM” – înv. Vulpe Mariana
 cerc pedagogic organizat de „Școala Gimnazială Nr.1 Toflea” –
înv. Donici Mihaela, înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana,
înv. Adăscăliții Laurența, înv. Vulpe Mariana, înv. Gavriliță Aurelia
 referat CM ,,Principiul intuiţiei – relaţie între senzorial şi
raţional”– înv. Donici Mihaela
Decembrie 2017
 „Ziua Națională a României” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„1 Decembrie – ziua tuturor românilor” – înv. Adăscăliții Laurența
„Sunt mândru că sunt român” – înv. Nare Florica
„1 Decembrie – Ziua Națională a României” – înv. Pătrașc Olga
 „La mulți ani, România!” – înv. Gavriliță Aurelia
„Balul cercetașului” – înv. Vulpe Mariana
 ,,În așteptarea lui Moș Crăciun!'' – înv. Donici Mihaela, înv.
Vasilache Dorina
„Iarna-anotimpul bucuriilor” – înv. Păncescu Cornelia, înv. Nare
Florica
„ Uite, vine Mos Craciun!”

– înv. Adăscăliții Laurența, înv.

Gavriliță Aurelia
„Am plecat să colindăm!” – înv. Vulpe Mariana
 Proiect Educaţional „La mulți ani, România” – înv. Pătrașc Olga,
înv. Vulpe Mariana

 articol în Școala Gălățeană „Prietenii de suflet” – înv. Păncescu
Cornelia
 curs de formare – ,,Comunicarea și negocierea conflictelor în
managementul educațional” – înv. Donici Mihaela, înv. Pohrib Gavrilescu
Ana, înv. Vulpe Mariana
 referat CM ,,Strategii didactice folosite în stimularea interesului
pentru lectură” – înv. Pătrașc Olga
Ianuarie 2018
 „Luceafărul poeziei românești” – înv. Donici Mihaela, înv. Pohrib
Gavrilescu Ana, înv. Pătrașc Olga, înv. Gavriliță Aurelia
 ,,Bucuriile iernii'' – înv. Vasilache Dorina
„Să-l descoperim pe Eminescu!” – înv. Nare Florica
 concurs ,,Comper - limba şi literatura română / matematică ” –
înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache Dorina, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Nare Florica, înv. Vulpe Mariana, înv. Pătrașc
Olga, înv. Gavriliță Aurelia
În semestrul al II-lea, activitatea extrașcolară și extracurriculară a
cuprins:
Februarie 2018
,,Sănătatea – bunul cel mai de preț” – înv. Donici Mihaela
,,Ghici, ghicitoarea mea” – înv. Vasilache Dorina
„Călătorii prin lumea poveștilor” – înv. Adăscăliții Laurența
 ,,Cum ne comportăm în școală pentru a fi în siguranță?” –

înv.

Nare Florica
 „Strada și pericolele ei” – înv. Pătrașc Olga
 coordonator revista școlară ACTAM, nr.2 – înv. Vulpe Mariana

 voluntariat cu cercetașii CL Matca – înv. Vulpe Mariana
 coordonator Proiect TALIS – înv. Vulpe Mariana
Proiect Educaţional „ECOJUNIOR” – înv. Donici Mihaela, înv.
Păncescu Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Vulpe Mariana
 concurs internațional ,,Formidabilii”, nr.9 – înv. Vulpe Mariana
 articol în revista școlii ACTAM, nr. 2 ,,Activitatea extrașcolară,
verigă importantă a

procesului de învățământ” – înv. Vasilache Dorina

 articol în revista școlii ACTAM, nr. 2 „Program educativ destinat
sigurantei elevilor" – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
 referat CM ,,Sănătatea – averea cea mai de preţ”– înv.
Adăscăliții Laurența
Martie 2018
,,Fantezii de primăvară” – înv. Donici Mihaela
 ,,Gânduri pentru mama” – înv. Păncescu Cornelia
,,Mireasma primăverii” – înv. Vasilache Dorina
,,Codul bunelor maniere” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„8 Martie – ziua mamelor noastre” – înv. Adăscăliții Laurența
 ,,Gânduri pentru mama” – înv. Nare Florica
 „E ziua ta, mămico!” – înv. Pătrașc Olga
 „E ziua ta, măicuță!” – înv. Gavriliță Aurelia
 articol în Școala Gălățeană nr. 253 „Program educativ destinat
sigurantei elevilor" – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
Proiect Educaţional „Voluntar pentru comunitate” – activitatea
,,Dăruiește lumină și bucurie!” – înv. Vasilache Dorina
 activitate în cadrul proiectului ,,Poveștile copilăriei” ,,Mărțișorul
lui Creangă”– înv. Vulpe Mariana

 concurs regional de literatură ,,PRIETENUL MEU DIN LUMEA
CĂRŢILOR”, organizat în cadrul Proiectului de parteneriat educaţional
,,PROLECTURA”, ediţia a VII-a, proiect înscris în CAEN 2018 POZIŢIA
85, Nr. 24985 din 22.01.2018, organizat de Şcoala Gimnazială ,,Elena
Doamna” din Tecuci–

înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv.

Pohrib Gavrilescu Ana
 concurs ,,Comper - limba şi literatura română / matematică ” –
înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache Dorina, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Nare Florica, înv. Vulpe Mariana, înv. Pătrașc
Olga, înv. Gavriliță Aurelia
 concurs național ,,Micii Olimpici”, ediția a XIV-a, București –
înv. Vulpe Mariana
 concurs național ,,Târg de mărțișoare” – înv. Vulpe Mariana
 concurs național ,,Gazeta matematicii”, etapa a II-a, Argeș – înv.
Vulpe Mariana
 simpozion național - Ziarul Esențial - ,,Școala-factor important în
formarea personalității copilului” – înv. Vulpe Mariana
În cadrul săptămânii ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” au fost
desfăşurate activităţi în fiecare zi. Printre acestea pot fi amintite:
* proiect educaţional ,,Noi acum suntem școlari”

–

înv. Donici

Mihaela
-,,Sănătatea-bunul cel mai de preț” – înv. Donici Mihaela
-,,Pericolele din jurul meu” – înv. Donici Mihaela
-,,Comunitatea noastră” – înv. Donici Mihaela
-,,Ocrotirea mediului” – înv. Donici Mihaela
-,,Sunt artist” – înv. Donici Mihaela

* proiect educaţional ,,Toţi diferiţi, toţi egali”

–

înv. Pohrib

Gavrilescu Ana
-,,Emoțiile mele” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
-,,Micii ecologiști” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
-,,Abecedarul nonviolenței” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
-,,Toți diferiți, toți egali” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
-,,Curcubeul prieteniei” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
* proiect educaţional ,,Să știi mai multe, să fii mai bun” – înv.
Adăscăliții Laurența, înv. Gavriliță Aurelia
-,,Sunt mândru de satul copilăriei mele” – înv. Adăscăliții Laurența, înv.
Gavriliță Aurelia
-,,Excursia face cât o mie de cărți” – excursie Matca- Slănic Moldovaretur – înv. Adăscăliții Laurența, înv. Gavriliță Aurelia
-,,Iată ce pot face două mâini dibace!” – înv. Adăscăliții Laurența, înv.
Gavriliță Aurelia
-,,Eu sunt darnic, eu sunt bun!” – înv. Adăscăliții Laurența, înv. Gavriliță
Aurelia
-,,Mă mândresc cu școala mea” – înv. Adăscăliții Laurența, înv.
Gavriliță Aurelia
-,,Cartea, o cetate luminată”, ,,Micii ecologiști” – înv. Pătrașc Olga
-,,Tainele matematicii”, ,,Pe aripile cuvintelor din lumea poveștilor morale”
– înv. Pătrașc Olga
-,,Prietenii ortogramelor ”, ,,Sport și sănătate” – înv. Pătrașc Olga
-,,Știm să circulăm?”, ,,Dans și voie bună” – înv. Pătrașc Olga
-,,O minte sănătoasă într-un corp sănătos”, ,,Clasa noastră în strai de
sărbătoare” – înv. Pătrașc Olga
*-,,Vine Iepurașul!” – înv. Vulpe Mariana

-,,Locul de muncă” – înv. Vulpe Mariana
-,,Descoperă lumea distrându-te” – înv. Vulpe Mariana
-,,Construirea unei comunități” – înv. Vulpe Mariana
 excursie Matca – Tecuci - retur – înv. Vasilache Dorina, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana
 referat CM ,,Modalităţi de tratare diferenţiată a elevilor”– înv.
Gavriliță Aurelia
Aprilie 2018
,,Întâmpinăm Sfintele Paști!” – înv. Donici Mihaela
,,Paștele văzut de noi” – înv. Vasilache Dorina
,,Ziua Pământului” – înv. Vasilache Dorina
,,Natura ne e prietenă” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Comori ale artei populare” – înv. Adăscăliții Laurența
 ,,Paștele la români” – înv. Nare Florica
 ,,Ziua bibliotecarului” – colab. cu bibliotecarul Palade Tudorița –
înv. Nare Florica
 „Un mediu curat, o viață sănătoasă” – înv. Pătrașc Olga
 „Vine Iepurașul!” – înv. Gavriliță Aurelia
 excursie Matca- Slănic Moldova- retur – înv. Adăscăliții Laurența
proiect educațional ,,Rolul activităților extrașcolare în procesul
educațional”, Editura D`Art Media, București – înv. Păncescu Cornelia
 concurs ,,Fii inteligent la matematică” - înv. Vulpe Mariana, înv.
Pătrașc Olga
 concurs ,,Comunicare. Ortografie.ro” - înv. Vulpe Mariana


concurs

regional

de

literatură

,,Actori

pe

scena

educației”, organizat în cadrul Proiectului de parteneriat educaţional

,,PROLECTURA”, ediţia a VII-a, proiect înscris în CAEN 2018 POZIŢIA
85, Nr. 24985 din 22.01.2018, organizat de Şcoala Gimnazială ,,Elena
Doamna” din Tecuci – înv. Vulpe Mariana
 concurs regional ,,Mândria de a fi român” desfăşurat în
cadrul Proiectului Regional ,,Mândria de a fi român”, ediţia a II-a, organizat
de Şcoala Gimnazială ,,G. E. Palade”, Buzău – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
 cerc pedagogic organizat de Școala Gimnazială ,,Florea Julea”Negrilești – înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache
Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Adăscăliții Laurența, înv. Vulpe
Mariana
 referat CM ,,Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu CES în
şcoală”– înv. Vulpe Mariana
Mai 2018
,,Plimbare în natură” – înv. Donici Mihaela
,,Natura, prietena mea” – înv. Vasilache Dorina
,,Micul pieton” – înv. Pohrib Gavrilescu Ana
„Pomul prieteniei – amenajarea colțului viu al clasei” – înv.
Adăscăliții Laurența
 ,,Suntem copiii Europei!” – înv. Nare Florica
 „Europa, La mulți ani!” – înv. Pătrașc Olga
Campania Globală pentru educație – ediția 2018 - Salvați Copiii – înv. Donici Mihaela , înv. Păncescu Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana
 simpozion ,,Dascălul promotorul datinilor și obiceiurilor străbune”
Ediția a VIII-a, secţiunea 1: ,,Modalităţi de valorificare a ethosului popular
în activităţile şcolare şi extraşcolare”din cadrul Proiectului educaţional
naţional ,,Din tradiţiile şi obiceiurile neamului românesc”, cuprins în CAERI

2018-poziţia 1073, Domeniu artistic, folclor, tradiţii şi obiceiuri, organizat
de Şcoala Gimnazială ,,DIMITRIE STURDZA”, Tecuci – înv. Pohrib
Gavrilescu Ana
proiect educațional ,,Familia mea”, Școala Gimnazială nr.28,
Galați – înv. Păncescu Cornelia
 concurs Comper – Etapa naţională, organizat de Fundaţia pentru
Ştiinţe şi Arte Paralela 45 – înv. Vulpe Mariana, înv. Gavriliță Aurelia
 concurs național de creaţie literară şi plastică ,,Primăvară-culoare
şi cuvânt”, ediţia a VI-a, cuprins în CAERI 2018, poziţia 140, organizat de
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Curcani, jud. Călăraşi –

înv. Pohrib Gavrilescu

Ana
 concurs regional ,,Universul meu”, ediţia a VI-a, cuprins în
CAERI 2018, poziţia 417, pag. 10, nr. 3076 din 17.01.2018, organizat de
Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc”, Baia Mare – înv. Donici Mihaela, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana
 concurs național de creaţie ,,Obiceiuri şi datini strămoşeşti” din
cadrul Proiectului educaţional naţional ,,Din tradiţiile şi obiceiurile neamului
românesc”, cuprins în CAERI 2018-poziţia 1073, Domeniu artistic, folclor,
tradiţii şi obiceiuri, organizat de Şcoala

Gimnazială ,,DIMITRIE

STURDZA”, Tecuci – înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv.
Pohrib Gavrilescu Ana
 concurs de arte vizuale cu participare internaţională ,,Rapsodie
florală” desfăşurat în cadrul Proiectului Educaţional Festivalul ,,Serbările
primăverii’’, cuprins în CAERI 2018, domeniul cultural-artistic, arte vizuale,
organizat de Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Vineri”, Ploieşti –
Cornelia, înv. Pohrib Gavrilescu Ana

înv. Păncescu

 concurs național ,,Gazeta matematicii”, etapa națională, Argeș –
înv. Vulpe Mariana
 participare Camp Promisiunea, Tecuci – înv. Vulpe Mariana
 lecţie demonstrativă CM - clasa pregătitoare A – înv. Păncescu
Cornelia
Iunie 2018
,,Ziua copilului” – înv. Donici Mihaela
,,Serbarea Abecedarului” –

înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib

Gavrilescu Ana
„Copilărie, frumoasă mai ești!” – înv. Adăscăliții Laurența
 ,,Vrem un mediu curat!” – înv. Nare Florica
 „Copilărie fericită!” – înv. Pătrașc Olga
 „Centenarul Marii Uniri” – înv. Pătrașc Olga
 „Am terminat clasa a II-a!” – înv. Gavriliță Aurelia
 ,,Poveștile lui Creangă” - lecție deschisă cu părinții – înv. Vulpe
Mariana


eveniment

educațional

,,Profesori

inspiraționali,

elevi

extraordinari”, București – înv. Păncescu Cornelia
 excursie Matca – Slănic Moldova- retur – înv. Păncescu Cornelia
 excursie Matca – Bacău - retur – înv. Vasilache Dorina, înv. Pohrib
Gavrilescu Ana
 excursie Matca-Piatra Neamț - retur – înv. Gavriliță Aurelia
 evaluare naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a:
*administratori de test/ asistenți– înv. Nare Florica, înv. Pătrașc Olga, Vulpe
Mariana, înv. Gavriliță Aurelia, înv. Donici Mihaela, înv. Vasilache Dorina

*evaluatori: – înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia,

înv.

Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Nare Florica, înv.
Pătrașc Olga, Vulpe Mariana, înv. Gavriliță Aurelia
 evaluare naţională la clasa a VIII-a:
*asistenți: – înv. Donici Mihaela, înv. Vasilache Dorina, înv. Nare Florica,
Vulpe Mariana
 curs de formare ,,Incluziunea copiilor cu cerințe educative
speciale – perspective în integrarea copiilor cu CES în învățământul de
masă” - înv. Donici Mihaela, înv. Păncescu Cornelia, înv. Vasilache Dorina,
înv. Pohrib Gavrilescu Ana, înv. Vulpe Mariana, înv. Gavriliță Aurelia
 curs de formare ,,Pedagogia activităților extracurriculare – înv.
Vasilache Dorina, înv. Pohrib Gavrilescu Ana
referat CM ,,Importanța activităților extraşcolare şi extracurriculare
în dezvoltarea personalităţii elevilor” – înv. Nare Florica
Iulie 2018
 Festival internațional ,,Anelisse”, Iași – înv. Păncescu Cornelia
 excursie Matca – Lacul Roșu- retur – înv. Vulpe Mariana
August 2018
 excursie Matca – Avrig- retur – înv. Vulpe Mariana
II. Comisia metodică a învăţătorilor - clasele a III-a și a IV-a

Responsabil: înv. Chirilă Gina
În cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor de la clasele a III-a şi a
IV-a s-au desfăşurat în sem. I al anului şcolar 2017-2018 următoarele
activităţi

Septembrie 2017
„ Pe cărările toamnei”-expoziţie de lucrări plastice – înv. Ariton
Cătălina
„ Clasa noastră – familia noastră!” -act. transdisciplinară – înv.
Chirilă Gina
„Ziua mondială a curăţeniei” -act. de ecologizare – înv. Nare Ioan
Octombrie 2017
„ Ziua Educatorului ”- moment artistic/ expoziţie de lucrări înv. Masgras Mihaela
„Cum ne hrănim sănătos?” - dezbatere - înv. Ţanu Daniela
 „ Ne jucăm şi învăţăm” – jocuri şi concursuri - înv. Ţanu Daniela
„Ziua Mondială a Educaţiei” - Concurs de creaţie - înv. Nare
Ioan
„Un mediu curat, o viaţă sănătoasă”- act. în colaborare cu
bibliotecarul şcolar - înv. Nare Ioan
 „Școala - atelierul hărniciei” – act. pe ateliere - înv. Chirilă
Gina
 „ Strada și pericolele ei” -act. de educaţie rutieră – înv. Ariton
Cătălina
,,Tabără de creație și artă didactică” (28 – 30 oct.)– organizatori:
CCD Galați, Asociația Artă și Cooperare & Școala Dimitrie Sturdza Tecuci
– înv. Masgras Mihaela, înv. Chirilă Gina, înv. Ariton Cătălina
Proiect Educaţional „Școala, atelierul hărniciei” – înv. Chirilă
Gina, înv. Nare Ioan, înv. Masgras Mihaela
Noiembrie 2017
„ Saptamana fructelor si legumelor ”- activitate de voluntariat înv.
Masgras Mihaela

 „ Saptamana Educatiei Globale” – înv. Masgras Mihaela
„1 Decembrie-Ziua României” -activitate- concurs -înv.

Ţanu

Daniela
„Toţi suntem egali”- act. tematică - înv. Nare Ioan
„Corpun omenesc- un univers” -act. transdisciplinara – înv.
Chirilă Gina
 „ La mulți ani, România!” - colaj de poezii şi cântece patriotice
– înv . Ariton Cătălina
 Săptămâna Educaţiei Globale cu tema ,,Lumea mea depinde de
noi” – activitatea ,,ABC-ul nutriției” – înv. Chirilă Gina, înv. Nare Ioan,
înv. Masgras Mihaela
Proiect Educaţional „Voluntar pentru comunitate” – înv. Chirilă
Gina, înv. Nare Ioan, înv. Masgras Mihaela, înv.Tanu Daniela
 articol în revista școlii - creaţii literare ale elevilor – înv. Chirilă
Gina
 cerc pedagogic organizat de „Școala Gimnazială Nr.1 Toflea” –
înv. Chirilă
Gina, înv. Masgras Mihaela, înv . Ariton Cătălina
 CONCURS JUDETEAN desen și pictură- PALETA TOAMNEI
- înv . Ariton Cătălina
Decembrie 2017
 „1 DECEMBRIE - Ziua Natională a Romaniei”- moment artistic
- înv. Masgras Mihaela
 „ Colinde,Colinde!” – datini si obiceiuri stramosesti - înv.
Masgras Mihaela
„„E vremea colindelor” - activitate tematică - înv.Tanu Daniela
„ Poveste de iarnă” - act. cu părinţii - înv. Nare Ioan

„Sunt român, român voinic!” – Evocarea zilei de 1 Decembrie
1918 - înv. Chirilă Gina
 „Crăciunul la români şi în lume” - act. transdisciplinară - Chirilă
Gina
„ Și eu iubesc România! ”- act. concurs - înv . Ariton Cătălina
„ Crăciun magic ”- serbare - înv . Ariton Cătălina
Ianuarie 2018
 „Mihai Eminescu-poet nepereche” - consurs – înv. Tanu Daniela
 ,, Poetul inimilor noastre!” -concurs de versuri eminesciene înv. Masgras Mihaela
„Eminescu şi prietenii săi” - medalion literar– înv. Nare Ioan
„Eminesciana” - Concurs -înv. Chirilă Gina
„Hai să dăm mână cu mână! ” -evocarea momentului istoric 24
ian 1859 - înv. Chirilă Gina
„ Dor de Eminescu ”- medalion literar - înv.Ariton Cătălina
 concurs ,,Comper - limba şi literatura română / matematică ”
– înv. Masgras Mihaela, înv. Tanu Daniela, înv. Condrache Mirela - Mona,
înv. Nare Ioan, înv. Chirilă Gina, înv.Ariton Cătălina.
Februarie 2018
 ,,Eu sunt mic,dar stiu multe!" -concurs de cultura generala - înv.
Nare Ioan;
 ,, Lumea poveştilor- înv. Tanu Daniela ;
 Concurs - CINE ȘTIE MAI MULTE POVEȘTI- înv. Ariton
Cătălina;
 „Hai să vorbim despre copilărie!”- dramatizari - înv. Chirila Gina;

Martie 2018
 Sărbătoarea celor 100 de zile de şcoală – în colaborare cu părinţii
elevilor clasei, înv. Ariton Cătălina;
 Vizită la Avicola Matca și excursie la Slănic Moldova - înv. Ariton
Cătălina;
 ,,Gânduri pentru mama’’- înv. Tanu Daniela;
 Activitatea transdisciplinară „La multi ani,mamica mea!” - înv.
Masgras Mihaela;
 Martie in sarbatoare-expozitie de martisoare - înv. Nare Ioan;
Aprilie 2018
 Activitatea FANTEZII DE PRIMAVARA- înv. Ariton Cătălina;
 ,,Salvaţi padurea’’- înv. Tanu Daniela;
 Activitatea „Hristos a înviat” - înv. Masgras Mihaela;


Hristos a inviat!-simboluri pascale - înv.
Nare Ioan;

 “Pe urmele iepurasului” –activitate de tip şezătoare - înv. Chirila
Gina;
Mai 2018
 „Ziua Europei, Ziua noastră” - înv. Ariton Cătălina;
 „ABC-ul educatiei rutiere” - înv. Masgras Mihaela;


Suntem copiii Europei ! -înv. Nare Ioan;

 „9 mai - dubla sarbatoare! - activitate transdisciplinara- înv. Chirilă
Gina;
Iunie 2018
 Serbarea La revedere clasa a IV a- înv. Ariton Cătălina;
 Ramas bun, clasa a IV-a! - înv. Nare Ioan;

 Ramas bun, clase primare! – serbare sfârsit de ciclu primar - înv.
Chirilă Gina;
 Excursie la Braşov, 20-21 iunie - înv. Ariton Cătălina şi înv. Chirilă
Gina;
Activităţi desfăşurate în săptămâna ŞCOALA ALTFEL (26-30 martie
2018):
 Vizită la Avicola Matca și excursie la Slănic Moldova - înv. Ariton
Cătălina;
 Activitate de voluntariat

în cadrul,,Ecojunior 2018’’-înv.Tanu

Daniela;
 „UN STIL DE VIATA SANATOS", „CARTEA-DRUMUL SPRE
CUNOASTERE”,
„ BUNELE MANIERE SE INVATA” , „SPORTUL MEU
PREFERAT”,

„SALVATI PLANETA PAMANT” - înv.

Masgras Mihaela
 ,,Scolar fara ghiozdan” - proiect educational- înv. Nare Ioan;
 Activităţi desfăşurate în cadrul Proiectului educational: UN VEAC
DE ROMANIA - înv. Chirilă Gina
a) Povestea unui an, 1918 - evocarea evenimentului istoric al
Marii Uniri
b) Mandru ca sunt roman - poezie , cantec, jocuri populare
c) Stim istorie! -concurs
d) Calatorie imaginara pe harta tarii - vizionare de filme,
documentare, prezentari PPT
e) Traditii strabune - expozitie de creatii plastice, traditii
pascale.

CONCURSURI, PROIECTE, PARTENERIATE
 Concursuri:
 Concurs judetean de desen și pictură- PALETA TOAMNEI - înv .
Ariton Cătălina;
 Concurs ,,Comper - limba şi literatura română / matematică ” –
înv. Masgras Mihaela, înv. Tanu Daniela, înv. Condrache Mirela - Mona,
înv. Nare Ioan, înv. Chirilă Gina, înv.Ariton Cătălina;
 Concursul Internațional FORMIDABILII- înv.Ariton Cătălina, înv.
Tanu Daniela;
 Concursurile ȘI EU IUBESC ROMÂNIA, STELUȚE DE GHEAȚĂ ,
PICTORUL PRIMAVARA, ECO- JUCĂRIA, PARADA -ECO - .
înv.Ariton Cătălina;
 Concursul Fii inteligent la matematica - înv. Chirilă Gina, înv.Ariton
Cătălina, înv. Tanu Daniela;
 Concursul ,,Comunicare.ortografie.ro’’- înv. Chirilă Gina, înv.Ariton
Cătălina, înv. Tanu Daniela;
 Concursul naţional,,Gazeta Matematică’’- înv. Tanu Daniela;
 Concursul ,,Micii olimpici" - înv. Tanu Daniela;
 Concursul naţional de creaţie literară şi plastică ,,Primăvară-culoare
şi cuvânt”, ediţia a VI-a, organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Curcani,
jud. Călăraşi - înv. Chirilă Gina;
 Concurs international ,,Vasile Stroescu’’ de istorie-cu Republica
Moldova,Ucraina,Serbia,Ungaria - înv. Tanu Daniela;
 Concurs national ,,Cu sevaletul in vacanta’’ Gradinita Dumbrava
Minunata, Tecuci- înv. Tanu Daniela;
 Proiecte educaţionale, judeţene şi naţionale, parteneriate:

 Proiect Educaţional „Școala, atelierul hărniciei” – înv. Chirilă Gina,
înv. Nare Ioan, înv. Masgras Mihaela;
 Parteneriat în Proiectul Centrelor Pilot de Învăţare şi EvaluareCONCURSUL COMPER - toţi membrii comisiei;
 Proiectul educaţional „O lume minunată”- înv.Ariton Cătălina;
 Proiectul educaţional pe tema „Tradiţii, obiceiuri şi fantezii pascale”înv.Ariton Cătălina;
 Proiectul tematic „Ziua Europei, Ziua noastră”- înv.Ariton Cătălina;
 Proiectul tematic „Ziua Europei, Ziua noastră”- înv. Masgras Mihaela;
 Proiectul educaţional „Fructele şi legumele-izvor de vitamine şi de
sănătate” în cadrul Săptămânii educaţiei globale- înv. Masgras Mihaela;
 Proiectul educaţional „Poetul inimilor noastre”- înv. Masgras Mihaela;
 Scolar fara ghiozdan-proiect educational - înv. Nare Ioan;
 Proiectul educaţional cu titlul „Iar eu în lumea mea mă simt nemuritor
şi rece”- înv.Ariton Cătălina ;
 Proiect Educaţional „Voluntar pentru comunitate” – înv. Chirilă Gina,
înv. Nare Ioan, înv. Masgras Mihaela, înv.Tanu Daniela;
 Proiectul educaţional ,,Un veac de România” - înv. Chirilă Gina;
 Parteneriat cu Şcoala Nr. 5 Tecuci în cadrul PROIECTULUI
EDUCAȚIONAL „PROLECTURA”, ediţia a VI-a - înv. Chirilă Gina;
 Concursul de arte vizuale cu participare internaţională ,,Rapsodie florală”
desfăşurat în cadrul Proiectului Educaţional Festivalul ,,Serbările
primăverii’’, organizat de Şcoala Gimnazială ,,Sfânta Vineri”, Ploieşti - înv.
Chirilă Gina;

 Concursul

Regional

,,Mândria

de

a

fi

român”

desfăşurat

în

cadrul Proiectului Regional ,,Mândria de a fi român”, ediţia a II-a,
organizat de Şcoala Gimnazială ,,G. E. Palade”, Buzău - înv.Chirilă Gina;
 Copiii si marea-cu Liceul Callatis, Mangalia- înv.Tanu Daniela;
 Copil ca tine sunt si eu - cu Centrul Scolar pentru Educatie IncluzivaNegresti, Vaslui- înv.Tanu Daniela;
 Topîrceniana - cu Scoala Cristinesti, Botosani- înv.Tanu Daniela;
 Dragoste de carte - cu Liceul pedagogic Spiru Haret, Buzau - înv.Tanu
Daniela;
 Europa vazută prin ochi de copil - cu Liceul Adjudeni, Neamt
Copilaria-primavara sufletelor noastre – cu Scoala Diaconu Coresi,
Fieni, jud Dambovita - înv.Tanu Daniela
 Proiectul ,,Eco Junior 2018’’ - înv.Tanu Daniela;
 Proiectul de parteneriat educaţional ,,Taramul magic al copilariei’’ înv.Tanu Daniela;
 Proiect educational ,,Portofoliul cadrului didactic’’-Editura Arabela si
ziar ,,Esential in educatie’’- înv.Tanu Daniela;
 Proiect national ,,Promovarea imaginii scolii’’ - înv.Tanu Daniela;
 Proiect national ,,Targ de martisoare’’ Scoala 7, Galati - înv.Tanu
Daniela;
 Proiect

de parteneriat educational cu Şcoala Elena Doamna ‚ Tecuci

,,Prolectura’-editia VII - înv.Tanu Daniela;
 Proiecte eTwinning - înv. Tanu Daniela
 Fun and games math 2 - parteneriat Erasmus+
 European day of languages’’- parteneriat Erasmus+
 ,,Math is fun’’- parteneriat Erasmus+

 For drawing to programming- parteneriat Erasmus+
 Traditii de iarna - parteneriat Erasmus+
 Happy winter parteneriat Erasmus+
 ,,Kulturumuzun isigi sensin’’- parteneriat Erasmus+
 ,, Winter hollidays in my country’’- parteneriat Erasmus+
 ,,Spring story’’- parteneriat Erasmus+
 ,,Les aromes de notre culture’’- parteneriat Erasmus+
 ,,Les mots comme cadeau’’- parteneriat Erasmus+

III. Comisia Metodică Aria curriculara Limba si comunicare

Responsabil: prof.Armencea-Trifan Laura
În semestrul I al anului școlar 2017-2018, activitățile extracurriculare
ale Comisiei Metodice de Limba și Literatura Română și Limbi Moderne sau desfășurat conform planului stabilit.
În luna octombrie s-a desfășurat, sub forma unui workshop, o
activitate intitulată ,,Happy Halloween!”, susținută de prof. Bîra Alina și
prof. Chirițoiu Maricica. În cadrul acestei activități, elevii participanți au
confecționat postere care se refereau la originile și semnificațiile sărbătorii
de Halloween și au organizat o expoziție de dovleci sculptați. A urmat, în
luna noiembrie, activitatea ,,Thanksgiving Day”, organizată tot de
doamnele profesoare Bîra Alina și Chirițoiu Maricica. În luna
decembrie, a avut loc activitatea ,,Sărbătorile de iarnă la români” la care
au participat elevi ai claselor V-VIII. Organizatoare au fost prof. Popa
Monica și prof. Munteanu Gabriela. De asemenea, cu ocazia aniversării a
168 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu, în ianuarie s-a
desfășurat activitatea ,,Eminesciana”. Elevii participanți au realizat

materiale care aveau ca subiect viața lui Eminescu și opera sa. Activitatea a
fost organizată de prof. Armencea-Trifan Laura și Munteanu Gabriela.
De asemenea, cadrele didactice de limba și literatura română, alături de
elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a, au participat la un proiect educațional
interjudețean intitulat ,,Valurile copilăriei”(creație literară), organizat de
Școala Gimnazială ,,Sfântu Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureș.
În luna martie s-a desfășurat, sub forma unei sesiuni de informare, o
activitate intitulată ,,Luna Francofoniei”, organizată de prof. ArmenceaTrifan Laura și prof. Dafina Georgeta. În cadrul acestei activități, elevii
claselor a VII-a au vorbit elevilor claselor a V-a, aflați în primul an de studiu
al limbii franceze, despre ceea ce înseamnă francofonia, spațiul francofonic
și care sunt semnificațiile acestei noțiuni . A urmat, în aceeași lună,
activitatea ,,În prag de sărbători pascale”, organizată de membrii
comisiei, constând într-o expoziție de aranjamente pascale și ouă
încondeiate. În luna mai a avut loc activitatea ,,Les objectifs touristiques
de la France”, la care au participat elevii clasei a VII-a D. Organizatoare au
fost prof. Armencea-Trifan Laura și prof.Dafina Georgeta.
IV. Comisia metodică a diriginților

Responsabil: prof. Simion Elena
Proiectarea activităţilor extracurriculare s-a făcut pe baza discuţiilor
avute cu copiii, cu familiile lor, iar stabilirea de obiective a fost concepută
în concordanţă cu reglementările în vigoare. Activităţile desfăşurate au vizat
procesul educativ sub toate aspectele sale.
Activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru dezvoltare
personală, Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei pentru drepturile omului,
Educaţiei pentru protecţia mediului, Educaţiei pentru democraţie.

 ,,Ziua mondială a educatorului”(5 oct.) în care s-a urmărit
promovarea valorilor și importanței educației în rândul elevilor, promovarea
rolului educatorului/profesorului în dobândirea cunoștințelor și formarea
personalității elevilor;

s-au compus eseuri, poezii, s-au alcătuit panouri

tematice, au avut loc concursuri sportive, s-au făcut aprecieri şi s-au acordat
diplome ( activități au desfășurat toate clasele V-VIII).
 "Ziua Internațională pentru Toleranță" (16 nov.) - (VB,
VA,VIB,VIIC,VIIA,VIIIB,VIIIC) ce a urmărit să dezvolte la elevi o
atitudine activă de susținere a drepturilor omului.
 ,,Ziua Internațională a drepturilor copilului” noiembrie 2017 VB,VA, VIA,VIB, VIIC, VIII C, VIB , dar și ,,Ziua Holocaustului ”,
„Ziua Nationala a României - 1 Decembrie", 24 ianuarie Înfătuirea
Unirii de Al.I. Cuza-având ca obiective -respectarea valorilor fundamentale
ale culturii naţionale, cultivarea sentimentelor patriotice –conștientizarea
semnificației evenimentului (VIIC, VIII A ,VIIIB, VIII C , VII D, VII C,
VII A, VIIB, VA, VB, VIA, VIB).
 15 ianuarie-,,Eminescu-Luceafărul poeziei românești”, ,,Dor de
Eminescu” majoritatea claselor V-VIII- recitari de poezie, concursuri –
dezbateri privind activitatea marelui poet;
 7 octombrie 2017-excursie la BIBLIOTECA FRANCEZA si la
GRADINA BOTANICA din Galati-cl.VA,VIB,VIIA în colaborare cu
Catedra de limbi moderne.
 S-au

prezentat materiale ppt,

organizat

dezbateri, expozitii de

desene, panouri tematice , postere, în activități ,, Nu violenței în școli ” ,
,,Violența naște violență ” urmărind identificarea cauzelor, prevenirea și
combaterea violenței în școli–VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIA, VI B, VIIA, VIIB.

 Activități care privesc sănătatea și securitatea elevilor: „Tutunul,
drogurile și alcoolul- problema secolului” (VIIA) ,„Neatenția poate
ucide- reguli de circulatie”(VIIA), Cum reacţionăm în situaţii de
urgenţă? (VIIIA)
 ,, Sărbătorind ,,Halloweenul” ”- măști, filmulețe –VII A, VIB.
 Sărbătorile de iarnă ,,Sfântul Nicolae” , ,,Nașterea Domnului”- au
fost marcate prin programe de colinde și daruri (toate clasele V-VIII);
 In luna februarie s-au desfăsurat activități specifice: ,,Dragobetele la
români” (VB), ,,Ziua îndrăgostiților (VIIC);
 23 feb.2018 <Nu ești singur pe lume>-activitate cu prof.psiholog
morală a copiilor care au pariții plecați în străinatate

pentru sprijinirea
(VA) ;

 Activități dedicate lunii martie- s-au confecționat mărțișoare, felicitări,
au avut loc programe artistice
,,Mărțișor pentru
VIIIA),

: ,,Să confecționăm mărțișoare”(vA),

Ion Creangă” (VIA), ,,Bine ai venit primăvară”

,,Poezii pentru mama ”(VA), ,,Mama –ființa cea mai prețuită”

(VB), ,,8 Martie-Ziua femeii” (VIIA), ,,Astăzi este ziua mamei” (VIIC),
,,Mamă- te iubesc” (VIID) ;
 Tot în luna martie elevii clasei VI A –au sărbătorit Ziua fracofoniei,
iar elevii clasei VA au participat la o ,,Călătorie în lumea cărții”;
 Activități

dedicate

sărbătorilor

pascale:

s-au

desfășurat

în

Săptămâna altfel la toate clasele gimnaziale: prezentări de material ppt
despre obiceiuri pascale din diferite zone ale țării și din Europa,
confecționare de felicitări, concursuri de pictură pe ouă, alcătuirea unor
postere, prezentarea semnificației sărbătorii,,Învierii Domnului”.

 Activități pe teme ecologice: ,,Noi suntem un viitor verde” (VIB),
Ziua Mondială a Pământului” (VA, VIIIA, VIIB) , ,,A renăscut natura
(VIA) .
 Pe 29 martie 2018 elevii claselor a VIII-a au participat la Târgul
educațional, organizat la Tecuci, unde s-au informat despre ofertele
educaționale ale liceelor si ale școlilor profesionale.
 Luna mai este dedicată sărbătorii de 9Mai ,,Ziua Europei”- (VI A ,
VIID, VIIIB, VI, VB)- prezentări ppt, ateliere de lucru- în care se prezintă
semnificația acestei zile.; clasa a VIII-a C- ,,9 Mai - triplă semnificație" Ziua Independentei României, Ziua Europei, Ziua Victoriei Naţiunilor
Unite în cel de-al Doilea Război Mondial. Elevii au urmărit un material
video pe baza căruia au rezolvat fișele de lucru.
 Activități de colaborare cu prof. psiholog în cadrul Proiectului
Educaţional ,,Stop Bullying-ului” ( Spune NU Intimidării ) VIIC (27.01.2018; -20.02.2018; -27.03.2018);
 Activitați de voluntariat- în sem I-majoritatea claselor au participat
la colectarea de fructe si legume în cadrul proiectului ,,Strategia națională
de acțiune comunitara”, clasa a Va A-18 mai 2018 <Sa fim voluntari
pentru o zi> –realizarea de catre elevi a unor produse pentru o expozitie cu
vanzare ; VII C -,,O rază de lumină”( Săptămâna Altfel) ;
 Excursii școlare : cls.VA, VIB, VIIB, VIIIA,VIIIB – 1-3 iunie 2018 ;
în vacanța de vară VB, VIA (iunie), VA ,VI B, VII A, VIIC, VII D , VIIIC
(iulie).

V. Comisia Metodică de Educație fizică și Arte

Responsabil: prof. Toderașcu Irina
În cadrul activităţilor extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat
în egală măsură pe formarea competenţelor si a capacităţilor intelectuale
şi motrice de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi,
calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă
a metodelor interactive şi activ – participative.
 Crosul Toamnei’’- perioada vacanţei claselor primare ( 28 octombrie5 noiembrie 2017)- clasele I-IV - responsabilă prof. Toderaşcu Irina
 Pe perioada vacanţei claselor primare ( 28 octombrie-5 noiembrie
2017) – competiţii sportive cu clasele VII-VIII ( parteneriat cu Şc.
nr.2 şi nr.3 Matca)- responsabili prof. Toderaşcu Irina, prof. Negruţ
Alina şi prof. Tiron Adrian
 Campionat minihandbal şi minifotbal ( clasele I-IV) – responsabil
prof. Toderaşcu Irina
 Campionat handbal - clasele V-VIII -organizat de prof. Potîrniche
Cătălin
 Campionat fotbal - clasele V-VIII- organizat de prof. Bărbieru Sorin
 Cupa ’’Sf.Nicolae’’ –concurs de şah - 6 decembrie 2017- responsabil
prof. Bărbieru Sorin
 ’’Sf.Nicolae’’- concurs de desene şi expoziţie de icoane - responsabil
prof.Vechiu Ştefan
 ’’ Colinde româneşti...’’- program artistic în luna decembrie responsabil prof. Maxim Laurenţiu
 Program artistic de cântece şi dansuri - 8 martie 2018, clasele V-VIII
– responsabil prof. Maxim Laurenţiu

 ’’Crosul Primaverii’’ -( clasele I-IV si V-VIII ) – perioada martieaprilie -responsabilă catedra de educaţie fizică
 ’’Icoane de Paşti”- expoziţie de icoane – clasele V-VIII- responsabil
prof.Vechiu Ştefan;
 Campionat minihandbal şi minifotbal ( clasele I-IV) – responsabil
prof.Toderaşcu Irina
 Campionat handbal fete clasele V-VIII -organizat de prof. Potîrniche
Cătălin
 Campionat fotbal baieţi clasele V-VIII- organizat de prof.Bărbieru
Sorin
 ’’1 iunie – concurs de desene’’-clasele V-VIII- responsabil
prof.Vechiu Ştefan
 Proiectul de voluntariat “CERCETAŞII ROMÂNIEI “-

prof.

Toderașcu Irina:
# 21 octombrie 2017 -“ Deschiderea Anului Cercetăşesc” –activităţi
cercetăşeşti , realizate împreună cu patrulele de cercetaşi de la Şc.2 şi
Şc.3,alături de d-nele învăţătoare Vulpe Mariana, Popa Mirela, Ilie
Tincuţa, Mărmureanu Cati şi d-na prof.Negruţ Alina;
 8 decembrie 2017- activitate ,,Carnavalul Cercetaşului” -activitate
artistică- realizată împreună cu patrulele de cercetaşi de la Şc.2 şi
Şc.3, alături de d-nele învăţătoare Vulpe Mariana, Popa Mirela, Ilie
Tincuţa, Mărmureanu Cati şi d-na prof.Negruţ Alina;
In ziua de 16 noiembrie 2017, prof. Irimia Dorina a organizat
activitatea "Ziua Internationala pentru Toleranta", ce a urmarit sa
dezvolte la elevi o atitudine activa de sustinere a drepturilor omului. Elevii
au fost impartiti in mai multe grupe si au primit fragmente din principiile
tolerantei. Elevii clasei a VIII-a C au descoperit pe baza Declaratiei

Principiilor Tolerantei cate

un Pact

International,

o Conventie

Internationala, o Declaratie in care sa fie prezente principiile tolerantei.
In ziua de 29 noiembrie 2017, prof. Irimia Dorina a organizat
activitatea „Ziua Nationala a României - 1 Decembrie", care a avut ca
scop: cunoaşterea şi respectarea valorilor fundamentale ale istoriei şi culturii
naţionale. Obiectivele activitatii: să cunoască semnificaţia zilei de 1
Decembrie, cultivarea spiritului de echipǎ, exprimarea prin comportament a
spiritului patriotic. Elevii clasei a VIII-a C au realizat un poster despre
unirea Transilvaniei cu România si semnificaţia zilei de 1 Decembrie.
VI. Comisia Metodică ,,OM ȘI SOCIETATE”

Activitățile desfășurate în semestrul I sunt:
SEPTEMBRIE
1- Politici europene de protejare a mediului inconjurator - Activitati
individuale si de grup pe ateliere in vederea atingerii unor obiective responsabil Irimia D.
OCTOMBRIE
2-Sfanta Cuvioasa Parascheva, model al trairii invataturii Mantuitorului
Hristos
- Participarea la sfanta Liturghie - responsabil Sbarnea Nicoleta
NOIEMBRIE
3-Principiile tolerantei (activitate dedicata zilei internationale a tolerantei)- Atelier de creatie pe

grupe -responsabili Irimia Dorina, Corodeanu C-tin
4-1 decembrie semnificatii istorice (activitate dedicata zilei nationale a

Romaniei)- Vizionarea unui material, atelier de creatie pe grupe responsabili Irimia Dorina, Corodeanu C-tin
DECEMBRIE
5- Colinde de Craciun - Montaj artistic -responsabil Sbarnea Nicoleta

6-Amintiri din -epoca de aur (activitate dedicata revolutiei anticomuniste)-Atelier de creatie pe grupe -responsabili Corodeanu C-tin, Irimia Dorina

IANUARIE
7- 159 de ani de la Mica Unire - (activitate dedicata zilei de 24 ianuarie)Vizionarea unui materiale video urmat de un atelier de creatie pe grupe responsabili Corodeanu C-tin ,Irimia Dorina
MARTIE 2018
- „Icoana din sufletul copilului”- Duminica Ortodoxiei –expozitie de icoane
responsabil Sbarnea Nicoleta
- „Importanta Unirii de pe 27 martie 1918…Basarabia pamant romanesc” –
Vizionarea unui material urmat de redactarea unor scurte concluzii
personale ale elevilor –responsabili Irimia D., Corodeanu C-tin
APRILIE 2018
- „ Planeta Albastra - Ziua Pamantului – concurs de cultura generala,
desfasurat pe echipe, cuprinde mai multe probe, ppt, video, fise de lucru –
responsabil Sevastre M.
- „Patimile Domnului” – sceneta cu ocazia sarbatorilor pascale-responsabili
Sbarnea Nicoleta, Mitu Cristian
MAI 2018
- „9 Mai Zi cu tripla semnificatie istorica” – Vizionarea unui material
Concurs pe grupe-responsabili Corodeanu C. ,
Irimia D.

- „Ziua eroilor neamului” - prezentarea unor referate cu tema si masa
rotunda- responsabil Irimia Dorina, Sbarnea N.
Singurul proiect la care au participat membrii C.O.S. a fost “Sa stii
mai multe , sa fii mai bun!”, un proiect national propus de ministerul
educatiei si care s-a desfasurat in semestru al II-lea si care a avut ca tema
centrala Centenarul Romaniei. Au fost prezentate scurte materiale video
documentare de catre doamna profesoara Irimia D. si profesorul Corodeanu
C., precum si materiale scriptice (eseuri, referate). La finalul activitatilor au
fost trase concluzii de catre elevi care s-au materializat in liste de obiective
nationale pe termen scurt si lung ce au fost indeplinite mai apoi.Toate acestea
se regasesc in portofoliul dedicat activitatilor din saptamana respectiva. In
cadrul C.O.S. activitatile s-au desfasurat de fiecare cadru didactic in parte in
functie de orarul scolii.
VII.

Comisia metodica matematica si stiinte-tehnologii
Activitati extracurriculare:

 ,,Ziua mondiala a apei”– activitate la care au participat mai multi dintre
membrii comisiei: Simion E., Chicos V., Nasu V.- 22 martie 2018
 Concurs de matematica pentru clasele a VI-a si a VII-a, in 25.01- ,,Ne
place mate”, prof. Istrate I. si prof. Mitu D.
 Colaborare la proiectul pentru Paste, alaturi de dna psiholog Gheorghita
N., a prof.Nasu Valentina.
 De asemenea, s-au efectuat ore de pregatire suplimentara la matematica,
pentru toate clasele. Pentru clasele a VIII-a, s-a efectuat pregatire pentru
evaluarea natională;

Publicații:
 Articol de ziar in Scoala Galateana: prof. Nasu Valentina.
 Colaborare cu material la revista scolii ACTAM: prof. Valentina Nasu
Activitati extrașcolare:

 Participarea la activitatea de recensamant a populatiei scolare din
localitate - toti membrii comisiei;
 Organizarea unei excursii scolare cu colectivul de elevi al clasei a V a B
- prof. Simion Elena, diriginte al clasei.
 Organizator excursie scolara: prof. D. Mitu, dirigintele clasei VIII A.
 Curs festiv – prof. D. Mitu
 Participare excursie scolara cu clasa: Nasu V.
 Reamenajarea zonei verzi a corpului B al scolii, prin replantarea de
arbusti de trandafir si flori - prof.Nasu Valentina, alaturi de alte cadre
didactice.
În urma analizei activităţilor educative desfăşurate în şcoală pe
parcursul anului şcolar 2017-2018, am întocmit o analiză SWOT:

PUNCTE TARI
 majoritatea

cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine

pregătite din punct de vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru
centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate
 certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;
 colaborarea buna a şcolii cu comunitatea locală ;

 disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile
extracurriculare;
 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative
şcolare şi extraşcolare, comunicată de către Inspectorul şcolar educativ la
începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor
educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre
unităţile de învăţământ;
 relaţia buna dintre învăţători, diriginţi şi majoritatea elevilor;
 implicarea în concursuri şcolare;
 asigurarea bazei materiale;
 perfecţionarea constantă a personalului didactic;
 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de
învăţământ;

PUNCTE SLABE
 slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora
dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor;
 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile
educative extracurriculare si extraşcolare;
OPORTUNITĂŢI


disponibilitatea

autorităţilor

locale

(Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) de a se
implica în viaţa şcolii;


organizarea unor activităţi extraşcolare
care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse;

 dezvoltarea unor parteneriate cu institutii, agenţi econonici, firme, prin
care elevii pot căpăta experienţă şi o nouă viziune asupra pieţei muncii;


disponibilitatea

altor

şcoli

pentru

schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în parteneriat,
în interes reciproc;
AMENINŢĂRI:
 oferta negativă a străzii şi a mijloacelor mass-media reflectată în lipsa de
interes faţă de învăţătură şi activităţile educative.
 creşterea numărului de părinţi ai elevilor plecaţi în străinatate şi elevi
rămaşi în grija rudelor.
 slaba motivaţie a personalului din invăţământ ;
 criza de timp a părinţilor, din cauza situaţiei economice, conduce la o
slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.

Activitățile extracurriculare desfășurate pe parcursul anului școlar 20172018 s-au bucurat de aprecierea elevilor, dar și a părinților, comunității din
care fac parte elevii școlii noastre.
C.D.I.
Bibliotecar – Palade Tudorita
Puncte tari
 ambient deosebit , care favorizeaza confortul psihic si apetitul pentru
studiu al elevilor;
 cadre didactice calificate cu o buna pregatire profesionala ce pot
desfasura activitati diverse in cadrul C.D.I.;
 interesul cadrelor didactice pentru folosirea metodelor moderne in
procesul de predare-invatare-evaluare ;
 elevi dornici de performanta ;

 sprijin din partea Comitetului de parinti ;
 dorinta de formare continua a cadrelor didactice ;
 folosirea softurilor educationale la clasele V-VIII ;
 creeaza si intretine imaginea scolii prin rolul central jucat de CDI in
viata institutiei scolare ;
 diversifica suportul informativ ( pe langa carti se afla casete audio si
video , CD-uri , calculatoare legate la Internet ), punerea accentului pe
utilizarea retelei internet , ca sursa de informare , prin creearea unor
baze de date electronice , de tip biblioteca digitala , site-uri web,
forumuri ;
Puncte slabe
 lipsa unui sistem de supravaghere in C.D.I.;
 slaba implicare a unor cadre didactice in activitatile desfasurate in
C.D.I. ;
 dotare fond carte – insuficient .
Activitati
 realizarea de proiecte educative pe teme stabilite ;
 realizarea de activitati extracurriculare diverse ;
C.E.A.C.
Responsabil – Irimia Dorina
Obiective
 promovarea culturii pro-calitate ;
 definitivarea documentatiei si a procedurilor de evaluare ,
autoevaluare a calitatii educatiei pentru anul scolar 2016-2017;
 consolidarea nucleului propriu de competenta in domeniul asigurarii
calitatii .
Activitati
 intocmirea Raportului de Autoevaluare , conform solicitarii
A.R.A.C.I.P. ;

 la nivel institutional , CEAC a initiat si derulat un amplu proces de
monitorizare si evaluare a calitatii in educatie ;
 intocmirea Planului de masuri menit sa elimine neconformitatile si sa
faciliteze realizarea obiectivelor ;
Activitatea de consiliere psihopedagogica
Psiholog scolar – Gheorghita Nicoleta
SCOPUL ACTIVITATII DE CONSILIERE :

Asigurarea de servicii de cosiliere psihopedagogica elevilor, cadrelor
didactice si parintilor pentru optimizarea procesului instructiv- educative si a
dezvoltarii personale a fiecarui elev.
Obiective generale :
- Dezvoltarea potentialului bio-psiho-social al fiecarui copil;
- Informmarea si consilierea cadrelor didactice in spiritual mentalitatii
si al imbunatatirii activitatii didactico-educative;
- Dezvoltarea personalitatii elevilor in vederea integrarii acestora in
viata sociala si profesionala;
- Consilierea parintilor in vederea unei mai bune implicari a acestora in
procesul educational in vederea atingerii unui mediu propice pentru
elevi;
- Eficientizarea relatiei scoala- familie – comunitate ca baza a adaptarii
scolare si a integrarii sociale a copiilor / tinerilor
Obiective operationale:
-

Cresterea vizibilitatii Cabinetului de Asistenta psiopedagogica;
Dezvoltarea autocunoasterii si a dezvoltarii personale;
Dezvoltarea responsabilitatii sociale a elevilor;
Formarea unor atitudini pozitive fata de un stil de viata sanatos;
Prevenirea si diminuarea factorilor care determina tulburari
comportamentale de risc sau discomfort psihic;
- Insusirea unor tehnici de invatare eficienta;
- Dezvoltarea capacitatii de planificare a carierei ;

- Prevenirea insuccesului si a abandonului scolar;
- Prevenirea si reducerea violentei;
- Implicarea parintilor in procesul educational sisustinerea
parteneriatului scoala- familie – comunitate.
Total activitati / interventii
- Consiliere individuala – 310
- Consiliere de grup-65
Programe educationale derulate la nivel de scoala:
-Program de prevenire a comportamentelorviolente in mediulscolar
-“Invata cu cap”- program de dezvoltare a motivatiei pentru invatare
-“Ramai la scoala.Scoala este sansa ta!”- pogramde prevenire a
abandonului scolar
 -,,Viitorul este acum !’’ – Program de informare ,consiliere si
orientare a carierei elevilor din clasele terminale, de gimnaziu VII,
VIII
-“Invitatie la sanatate”-program in parteneriat interjudetean, pentru
dezvoltarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate si de
prevenire a comportamentelor de risc la puberi si adolescenti;
-“Stop Bullying (Spune NU hartuirii)”-proiect pentru prevenirea si
combaterea violentei in mediul scolar, respectiv a comportamentelor de
intimidare (bullying
-Diferenta o facem noi ‘’- Program de interventie pentru copiii cu CES ;
-,,Da ESC-ape dificultatilor tale,,- pogram de prevenire a dificultatilor
sociale, comportamentale si emotionale
-,,Fii activ, nu captiv,,- program de prevenire a comportamentelor de risc
“CES- diferenta o facem noi “- program de interventie pentru copiii cu
CES
Realizarea de activitati corespunzatoare lunilor tematice:
Septembrie- luna adaptarii – Fii in forma pentru scoala;
Octombrie-luna autocunoasterii si a explorarii personale;

Noiembrie- luna motivatiei si a invatarii;
Decembrie- luna daruirii si a tolerantei;
Ianuarie- luna caracterului
Februarie- Luna iubirii, relatiilor si a non-violentei;
Martie- Luna Familiei- Program de Educatie Parentala;
Aprilie-Luna Antreprenoriatului si a Implicarii Civile – Program de
dezvoltare a abilitatilor civice si antreprenoriale;
Mai – Luna Carierei ai a Muncii – Program de Orientare in Cariera;
Iunie- Luna Copilului si a Copilariei
Joaca Dezvoltare Crestere- Program dedicat Zilei Internationale a Copilului
si Promovarea Respectarii Drepturilor Copilului
Realizarea de studii cu privire la nevoile de consiliere a elevilor,
parintilor, cadrelor didactice, optiunile de cariera din clasa a VIII a ,
fenomenul violentei in scoala, in cadrul proiectelor:
- Identificarea nevoilor de consiliere a elevilor, parintilor si cadrelor
didactice;
- Baza de date cu optiunile scolare ale elevilor de clasa a VIII a;
- Analiza Mediului Educational- identificarea copiilor cu dificultati
de invatare, emotionale, comportamentale;
- Chestionar pentru depistarea cazurilor de violenta in scoala.
Realizarea de activitatiextrascolare:
- “Educatia – o prioritate”- Ziua educatorului
- “Toleranta versus intoleranta”
- ,, Sunt copil – am drepturile mele”
Participarea la Campania Umanitara ,, De la inima la inima –
Daruireste bucurie copiilor”
Participare la Campania Umanitara ,, Tombola Prieteniei”
Realizarea de activitati in cadrul proiectului ,, Scoala Altfel” (“Sa
ne jucam impreuna “, Realizarea felicitari si decoratiuni de Paste )
Participare la ora de dirigentie: (50 de ore sustinute). Cele mai frecvente 5
teme abordate:
- Diversitate si diferente culturale
- Politetea – o floare rara

- Pasi in cariera
- “Ce model am in viata?”
- ,,Cartea , cel mai bun preieten al omului”
Participarea la cursuri de perfectionare:
,,Anxietatea la copii”- Ianuarie 2018
,, Incluziunea copiilor cu cerinte educationale speciale. Perspective
in integrarea copiilor cu CES in invatamantul de masa- iunie 2018
Sustinerea de cercuripedagogice (la educatori):
,, Dezvoltarea competentelor socio-emotionale ale copiilor prescolari
“- Gradinita Poiana
,, Strategia de educatie parentala- Gradinita Draganesti
Activitati de prevenire a fumatului, de plante etnobotanice, droguri
Predarea optionalului ,, Prieteni cu emotiile ,,- clasa a II , A si a III a A
SERVICIUL ADMINISTRATIV
In anul şcolar 2017-2018 compartimentul administrativ a avut ca
principal obiectiv - procesul de invatamant sa se desfasoare in condiţii
optime :
- -curăţenia zilnică a salilor de claselor, laboratoarelor , cabinetelor ,
birourilor şi grupurilor sanitare;
- ştergerea ferestrelor, geamurilor, uşilor, pereţilor;
- spălarea perdelelor şi covoarelor;
- asigurarea curăţeniei în exteriorul şcolii;
- asigurarea curăţeniei în ateliere;
- asigurarea curăţeniei în pavilionul administrativ;
- repararea instalaţiilor şi aparatelor electrice;
- repararea mobilierului şcolar defect;
- igienizarea claselor;
- menţinerea instalaţiilor sanitare şi termice în condiţii bune de
funcţionare;
- asigurarea pazei şi ordinii în incintă;

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT
În anul şcolar 2017-2018 în cadrul serviciului secretariat s-au efectuat
următoarele lucrări:
- pregătirea noului an şcolar 2017-2018 ;
- întocmirea următoarelor situaţii:
- S.C.1, 2 început de an şcolar ;
- intocmirea documentatiei pentru acordarea burselor ;
- schema de încadrare ;
- statul de funcţii pentru întreg personalul ;
- contractele de muncă cadre didactice ;
- intocmirea dosarelor pentru înscrierea la grade didactice ;
- situaţii de sfârşit de semestru ;
- s-au întocmit numeroase situaţii statistice solicitate de ISJ .
Serviciul secretariat si-a desfăşurat activitatea ori de cate ori a fost
solicitat si s-a mobilizat pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Documentele şcolare, respectiv acte de studii, registre matricole,
cataloage etc. se păstrează în condiţii de securitate iar arhiva şcolii se păstreaza
într-un spaţiu special amenajat.
Aprovizionarea cu manuale şcolare s-a făcut prin stabilirea necesarului ,
întocmirea comenzii şi înaintarea acesteia către I S J Galaţi, acoperindu-se ( in
mare parte ) necesarul de manuale pentru elevi .

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE
In anul scolar 2017/2018 , copartimentul contabilitate a avut in
vedere procurarea materialelor necesare pregatirii noului an scolar , a
materialelor de intretinere a curateniei , efectuarea platilor la zi a utilitatilor
precum si intocmirea documentelor contabile solicitate de Primarie si ISJ.
VII . MANAGEMENTUL ŞCOLAR
În ce priveşte activitatea de management şcolar aceasta s-a realizat
prin stabilirea sarcinilor concrete prevăzute în planul unic managerial . În cea
mai mare parte sarcinile prevăzute s-au realizat la nivelul tuturor
microstructurilor manageriale ( comisii metodice, colective de catedră , comisii
de lucru ) , iar în ce priveşte orarul a fost întocmit la timp şi corect .

Conducerea şcolii a avut în vedere monitorizarea activităţii
didactice şi nedidactice conform fişelor de post , respectându-se prevederile
contractului colectiv de muncă. În general, stilul de conducere la nivelul
unităţii de învăţământ se doreşte a fi participativ, prin implicare sau delegare
de sarcini.
Activitatea managerială a avut ca obiectiv principal, ridicarea
standardului unitătii de învătământ si obtinerea performantelor scolare .
Pentru realizarea acestor deziderate s-a avut în vedere implicarea întregii
echipe manageriale, astfel încât activitatea de conducere să fie cât mai
eficientă în toate dimensiunile sale.
Permanent au fost urmărite, parcurse si studiate toate
documentele care au făcut referire la cadrul legislativ , administrativ si
educational.
Este stiut faptul că lucrul în echipă oferă posibilitatea obtinerii
performantei si că echipa este cea care, unită fiind, poate constitui modelul
de urmat pentru toate celelalte colective.
În elaborarea planurilor si măsurilor de îmbunătătire si
eficientizare a activitătii institutionale s-a avut permanent în vedere
finalitatea învătământului gimnazial si pregătirea multilaterală a tinerilor
care să răspundă nevoilor unei societăti în continuă dezvoltare.
Fiecare membru al echipei manageriale a avut responsabilităti
bine definite, dar în acelasi timp a avut posibilitatea de a colabora cu ceilalti
membrii, astfel încât fiecare activitate proiectată si desfăsurată să poată să îsi
atingă obiectivele pentru care a fost concepută .
Managementul nostru opteaza ferm pentru responsabilitate ,
transparenta ,eficienta ; isi exprima angajamentul pentru implementarea
performanta si imbunatatirea continua a sistemului de management cu
scopul de a obtine rezultate care sa raspunda si sa depaseasca nevoile de
asteptare ale beneficiarilor nostri ( profesori , elevi , parinti , comunitatea
locala )
PERFECTIONAREA DIDACTICA (FORMAREA CONTINUA)
Activitatea de formare continua , la nivelul unitatii noastre , s-a
desfasurat prin participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice pe
discipline de invatamant , activitati in cadrul comisiilor metodice , participarea
cadrelor didactice la consiliul profesoral cu tema , cursuri de formare prin CCD
, inspectii speciale in vederea obtinerii gradelor didactice .In cadrul Consiliului
profesoral , in cursul sem.I s-a dezbatut tema „Metodele de rezolvare a
situatiilor de criza din clasa . ”- activitate ce a vizat popularizarea metodelor

eficiente in ce priveste rezolvarea situatiilor conflictuale din clasa , activitate
pregatita de Gheotghita Nicoleta – psiholog scolar , inv. Nare Ioan , prof.
Vechiu St.
In cursul sem. al II-lea , in cadrul CP s- a dezbatut tema „Dificultati
in procesul de invatare si modalitati de evaluare „- Chirila Gina , Armencea
Trifan Laura , Gheorghita Nicoleta .
Cursuri de formare organizate de C.C.D
Inspectii speciale in vederea obtinerii gradelor didactice :
 Toderascu Irina – gradul did.I(inspectie curenta in vederea
obtinerii gradului did.I);
 Teaca Dragos- gradul did.def.;
 Potirniche Catalin– gradul did.def.;

PARTENERIATUL EDUCATIONAL
Colaborarea cu parintii
Legătura cu familia se păstrează prin şedinţe lunare cu părinţii ,
consultaţii sau vizite la domiciliul elevilor si lectorate cu părinţii pe şcoala unde
s-au prezentat R.O.I., R.O.F.U.I. , calendare EN 2018 , rezultate simulare EN
2018- clasa a VIII- a .
Putem spune ca parteneriatul cu parintii se desfasoara in conditii bune
, dar suporta imbunatatirii , mai ales in ce priveste cresterea implicarii unui
numar cat mai mare de parinti in rezolvarea problemelor ce apar in educatia
copiilor . Multi parinti vin la scoala doar cand lucrurile se agraveaza , cand simt
ca nu-si mai pot controla copiii , desi se organizeaza saptamanal activitati de
consiliere .
 In fiecare an se incheie un parteneriat educational cu parintii , cu
stipularea obligatiilor reciproce ale scolii , parintilor , elevilor .
 Participarea elevilor si parintilor in C.A al scolii .
 Implicarea parintilor in procesul educativ .
 Colaborare buna la nivelul claselor intre profesori , diriginti , parinti .
Colaborarea cu partenerii educationali
 Primaria Matca .
 Politia Matca .
 Dispensarul uman Matca .
 Biserica Ortodoxa Matca .
 Biserica Adventista Matca .

 I.S.U. Tecuci
 Biblioteca franceza „Eugen Ionesco „ ,Galati .
 Clubul copiilor Tecuci
Consiliul Scolar al Elevilor
 Constituirea noului Consiliu al elevilor , a biroului de conducere .
 Sedinte lunare cu tema.(pentru mai multe detalii vezi dosarul comisiei
consiliere si orientare precum si portofoliile dirigintilor-unde se afla
materiale legate de proiecte educationale in derulare ,dovezi ale
activitatilor extracurriculare pe scoala).
 Initierea si derularea cu succes a unor activitati extrascolare (de ex.
Campionate
de
handbal/fotbal-s-au
implicat
activ
cadrele
didactice:Barbieru Sorin,Toderascu Irina ,Potirniche Catalin precum si
Saptamana fructelor si legumelor ,cu implicarea deosebita a consilierului
pentru programe si proiecte , Vasilache Dorina precum si a d-nelor
prof.Dafina Georgeta , Simion Elena , Popa Monica , Toderascu Irina ,
inv.Vulpe M., Chirila Gina , Nare Florica , Donici M. , Pohrib
Gavrilescu Ana) .
CONCLUZII

 Unitatea scolara asigura material curricular (planuri de
învăţământ, programe şcolare, manuale, ghiduri , îndrumătoare ,
material didactic etc.)
 Unitatea scolara dispune de dotare corespunzatoare pentru
laboratoarele de fizica - chimie, informatica , CDI , clasele
pregatitoare , sali de clasa , birouri , atelier reparatii.
 Sunt asigurate condiţii igienico-sanitare bune pentru desfăşurarea
procesului instructiv – educativ .
IX . ASPECTE CE TREBUIE ÎMBUNĂTĂŢITE
In urma analizei realizate se constata ca situatia la invatatura a
elevilor nu se ridica la nivelul asteptarilor si eforturilor depuse de
majoritatea cadrelor didactice. Acest fapt se datoreaza nivelului slab de
pregatire , lipsei de motivatie a acestora, slabei implicari a parintilor in actul
educativ.

Se inregistreaza un numar mare de absente , un numar mare de elevi
cu pregatire medie , scoala nu dispune de o sala de sport corespunzatoare ,
materialul didactic existent la unele discipline de invatamant este insuficient
( limbi moderne , limba romana , matematica , biologie ).
R.O.I. a fost prelucrat de catre toate cadrele didactice ( invatatori ,
diriginti ) elevilor si parintilor si s-au incheiat procese verbale .
In generoal , R.O.I. a fost respectat de catre tot personalul scolii ( elevi ,
cadre didactice , personal didactic auxiliar , nedidactic ) dar au fost si cazuri
de nerespectare a acestuia prin :
 elevi care deranjeaza orele de curs sau sunt extrem de agitati pe timpul
pauzelor – Donici Tinu VII B , VIII B – Rarinca Cristian , VIII C –
Istrate George;
 elevi care chiulesc de la ore – Donici Tinu VII B , VIII B – Rarinca
Cristian , VIII C – Istrate George;
Cazurile de indisciplina au fost discutate cu elevii implicati si parintii
acestora fiind sancionati cu scaderea notei la purtare .
Se constata o slaba implicare a unor cadre didactice in ce priveste
managementul clasei, neefectuarea servicilui pe scoala , completarea
documentelor scolare .

X . MASURI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII
 creşterea nivelului de pregătire al elevilor in scopul recuperarii
golurilor in cunostintele elevilor prin ore de pregatire suplimentara si
activitati diferentiate;
 realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea
experienţelor dobândite cu acest prilej ;
 crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub
toate formele ei intre toate compartimentele de activitate ;
 crearea unei legături cât mai strânse cu familia, prin invatatori si
profesorii diriginţi
 găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului
şcolar si absenteismului ;
 realizarea de programe de pregătire specială cu elevii pentru examenul
de Evaluare Nationala ( clasa a VIII-a ) dar si EN ( clasele II, IV, VI );
 organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură
şi civilizaţie al elevilor ;

 atragerea de fonduri pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi
creşterea calităţii procesului de învăţământ ;
 realizarea unei gestionări eficiente, nepreferenţiale şi pe baza
criteriilor de
prioritate a fondurilor provenite de la bugetul local ca şi celor extrabugetare ;
 participarea la proiectele organizate cu diferite institutii ;
 colaborarea cu organele de ordine reprezentate de Poliţie în scopul
prevenirii actelor de violenta .
DIRECTOR,
Prof. DAFINA GEORGETA

