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Prioritatea demersurilor noastre educaţionale a fost orientată spre îmbunătăţirea actului 

didactic, astfel încât elevii să devină beneficiarii eforturilor umane şi financiare. 

 Raportul de activitate este fundamentat şi susţinut de rapoartele de activitate elaborate la 

nivelul catedrelor, comisiilor şi echipelor de management de proiect numite pe parcursul anului 

şcolar precedent, respectiv documentele de proiectare şi raportare din domeniul financiar-

contabil. 

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

metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul 

secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2019 - 31.08.2020.  

1. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, SOCIAL-

ECONOMIC, CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul preuniversitar 

românesc pentru anul şcolar 2019-2020 este reglementat prin următoarele documente: 

 Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale cu modificările ulterioare; 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu 

modificările ulterioare; 

 Ordin nr. 5079/31.08.2016 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările ulterioare; 

 Ordin nr. 4249/13.05.2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin 

Ordinul nr. 5079/31.08.2016; 

 Ordinul nr.5132/10/09/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

 Ordinul 6143/22.11.2011 cu privire la aprobarea metodologiei de evaluare anuală 

a activității personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar, cu modificările ulterioare; 

 Ordinul 4247/13.05.2020 cu privire la modificarea și completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar din 

învăţământul preuniversitar,aprobată prin Ordinul 6143/22.11.2011; 

 OMEN 3191/2019 privind structura anului şcolar 2019/2020; 

 Ordinul nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea programului “A doua şansă”; 

 Ordinul nr.5561/07.10.2011 privind Metodologia de formare continuă a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul. nr. 3337 08.03.2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul pentru 

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

 Ordinul nr.1409/29.06.2007 și Legea 29 / 2010 de modificare a Legii 35 / 2007 cu 

privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu 

privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 



 Ordinul nr. 3844/24.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 

actelor de studii şi documentele şcolare gestionate de unitățile de învăţămânl 

preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5562/07.10.2011 privind Metodologia privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile; 

 Ordinul nr. 5547 / 06.11.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a 

unității de învățământ; 

 Ordinul nr. 4742 / 10.08.2016 privind aprobarea Statutului elevului. 

 OUG 58 / 23.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a 

sistemului de învățământ 

 Ordinul nr. 4266 / 840 / 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind 

sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României 

 Ordinul 4267 / 841/19.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ, 

instituțiile publice și toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea MEC 

 

Obiectivele generale stabilite în programul managerial au fost: 

 Organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv – educativ; 

 Perfecţionarea personalului didactic prin participarea la cursuri, activităţi metodice, 

ateliere de lucru; 

 Respectarea prevederilor legislative în vigoare; 

 Implicarea şcolii în proiecte naţionale; 

 Îmbunătăţirea activităţilor auxiliare procesului didactic; 

 Oferirea unei a doua șanse la educație celor care nu au terminat școala; 

 Ore de educație remedială / de dezvoltare. 

 

În anul şcolar 2019 – 2020, procesul instructiv-educativ a fost organizat şi desfăşurat în 

funcţie de prevederile legislative mai sus menţionate; activitatea de conducere a avut în vedere 

aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui 

compartiment de activitate din gradiniţă şi din şcoală . 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului, cât 

şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al educatoarelor, învăţătoarelor şi 

profesorilor, în direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în 

îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea individuală a 

acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii. 

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, 

creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu 

spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta. 

Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul 

unităţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii 

pentru şcoli este în continuare scăzut. 

      Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut 

faţă  de şcoală al elevilor. 



      Toate aceste aspecte economice au efecte grave: dezinteres pentru educatie, absenteism 

ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea 

impactul programelor sociale este mare (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse). 

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o 

problemă secundară,  grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. O parte din elevii şcolii 

locuiesc în Centrele pentru minori, alţii sunt în plasament familial. Foarte mulţi din elevii şcolii 

locuiesc împreună cu familia numeroasă, 3- 4 copii într-o cameră sau două şi beneficiază de o 

baie comună. Mulţi elevi ai şcolii beneficiază de burse sociale. Efectele acestor probleme sociale 

se resimt asupra pregătirii elevilor. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra 

interesului acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi 

al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan 

etc.) poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi 

extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până 

la abandonul şcolar. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele 

negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau 

atenua aceste efecte. 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent pus pe 

tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala  are 2 laboratoare de informatică, 20 calculatoare. 

Accesul la internet nu mai este deficitar acesta existând în secretariat, în cabinetul directorului, în 

cabinetele de informatică. Dintre elevi foarte  puţini, 10%, au calculator acasă. 

2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

2.1    RESURSE UMANE  

 

Un management educaţional performant, vizează în primul rând dimensiunea umana, 

valorizarea individului, a capacitaţilor, talentelor şi competenţelor sale , prin utilizarea unor 

strategii de tip comunicativ, capabile să genereze climat de încredere, participare, initiativă, 

responsabilitate şi să dea sentiment de progres şi valoare adaugată. 

Situaţia referitoare la personalul didactic al unităţii noastre este următoarea: 

 

 
Total 

posturi/ 

catedre 

Debutant 

Din care ocupate cu personal care are gradul: 

Def. II I 

Doctor 

în 

ştiinţe 

Necalificat/ 

pensionar 

Educatoare  
2  2 - - - 

- 

 

Învăţători 
5 - - 4 1 - 

- 

 

Profesori  15 1 3 2 7 - 1 

 



CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

1.  CRĂCIUN LUMINIŢA ALINA PREŞEDINTE 

2.  CIOCAN NICOLAE VICEPREŞEDINTE 

3.  POPESCU AURELIA MEMBRU REPR.CD 

4.  BACIU-SUSANU MIHAELA MEMBRU REPR.CD 

5.  RADU RODICA MEMBRU REPR.PĂRINŢI 

6.  POSTOLACHE MIHAELA MEMBRU REPR. PĂRINŢI 

7.  STOICA FLORINA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL 

8.  GĂVĂNESCU PAUL REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL 

9.  APREUTESEI DIANA REPREZENTANT AL PRIMARULUI  

 

PERSONAL DIDACTIC 

1.  PĂUN GABRIELA titular GRUPA I 

2.  DUMINICĂ JANA ILINCA suplinitor GRUPA II 

3.  TOMA MIHAELA  titular CLS.PREGĂTITOARE 

4.   COZMA VIORICA titular CLS. I 

5.  NICHITOVICI ANA GABRIELA titular CLS. a II-a  

6.  BACIU SUSANU MIHAELA titular CLS. a III-a  

7.  NICHITOVICI DOINA Titular CLS. a IV-a  

8.  POPESCU AURELIA Plata cu ora INFORMATICĂ / ED. 

TEHNOLOGICĂ 

Dirig. Cls. a V-a A 

9.  GHEORGHIȚĂ ADRIAN 

ȘTEFAN 

titular MATEMATICĂ 

Dirig. Cls. a V-a B 

10.  FOTACHE DANIELA titular LB.ROMANĂ / LB. 

FRANCEZĂ 

Dirig. Cls. a VI-a 

11.  ZAHARIA LILIANA titular FIZICĂ / CHIMIE 

Dirig. Cls.a VII-a 

12.  CIOCAN NICOLAE titular ED. FIZICĂ 

Dirig. Cls. a VIII-a 

13.  CRĂCIUN LUMINIŢA titular LB. ENGLEZĂ 

14.  VARTOLOMEI RADU suplinitor ISTORIE /CULT. CIVICĂ 

15.  RÎCLEA MARIANA suplinitor  ED. TEHNOLOGICĂ 

16.  NĂSTASE GETA titular RELIGIE / LB. LATINĂ 

17.  CRĂCIUN ANDA titular ED. PLASTICĂ  

18.  TIRON LIDIA titular GEOGRAFIE 

19.  AREȘ GINUȚA suplinitor, plata cu ora BIOLOGIE 

20.  DROSU CLAUDIU GENARO suplinitor LB. ENGLEZĂ 

21.  MOLDOVAN NICOLAE pensionar, plata cu 

ora 

ED. MUZICALĂ 

22.  ALEXANDROV ANDREI titular PSIH. ŞCOLAR/ED.SOC. 



PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

SECRETAR/ ADMINISTRATOR 

PATRIMONIU 

IONIȚESCU NICOLETA 

CONTABIL CONSTANTIN AIDA 

INFORMATICIAN POPESCU AURELIA 

 

PERSONAL NEDIDACTIC 

MUNCITOR ÎNTREŢINERE SAMSON VLADIMIR1/2 

PAZNIC DE ZI APOSTU GEORGETA 1/2 

PAZNIC DE NOAPTE POPESCU DANIEL 

SAMSON VLADIMIR 1/2 

ÎNGRIJITOR ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREȘCOLAR 

RÂMBOI GINA GABRIELA 

ÎNGRIJITOR VÂRGOLICI MARIANA 

APOSTU GEORGETA 1/2 

 

 

2.2   RESPONSABILII ARIILOR CURRICULARE, AI COMISIILOR METODICE ŞI  

        CATEDRELOR DE SPECIALITATE 

 

Comisia de  acordare a burselor şi a altor 

forme de sprijin   

Ionițescu Nicoleta, Ciocan Nicolae, Zaharia 

Liliana, Constantin Aida Mihaela 

Comitetul de sănătate şi securitate în muncă  Toma Mihaela, Samson Vladimir, Ionițescu 

Nicoleta  

Comisia tehnică de prevenire şi stingere a 

incendiilor  

Toma Mihaela, Samson Vladimir, Ionițescu 

Nicoleta  

Secretarul Consiliului de Administraţie  

 

Baciu – Susanu Mihaela  

Comisia pentru recepţionarea, păstrarea şi 

distribuirea laptelui-cornului şi a merelor  

Ioniţescu Nicoleta, Râmboi Gina, Vârgolici 

Mariana, Apostu Georgeta 

Secretarul Consiliului profesoral   

 

Fotache Daniela 

Responsabil formare continuă   

 

Baciu-Susanu Mihaela  

Ritmicitatea notării   

 

Popescu Aurelia  

Nichitovici Doina 

Consiliu pentru curriculum   

- preşedinte  

- secretar 

- membri 

Crăciun Luminița 

Fotache Daniela 

Zaharia Liliana, Nichitovici Ana 

Comisia pentru preluarea şi controlul 

documentelor şcolare   

Crăciun Luminiţa, Ionițescu Nicoleta 



Comisia pentru întocmirea orarului   

 

Popescu Aurelia, Ciocan Nicolae 

Comisia pentru completarea şi transmiterea 

Registrului general de evidenţă a salariaţilor  

Ionițescu Nicoleta 

Responsabil proiecte şi programe europene   

 

Fotache Daniela 

Comisia pentru păstrarea sigiliului şi a 

ştampilei  

Ionițescu Nicoleta, Crăciun Luminița, 

Constantin Aida 

Comisia pentru completarea şi gestionarea 

actelor de studii   

Ionițescu Nicoleta / Popescu Aurelia 

Responsabil în învăţământul tip “A doua 

şansă”  

Ciocan Nicolae 

Comisia de înscriere “A doua şansă”   Crăciun Luminiţa, Ioniţescu Nicoleta, Popescu 

Aurelia, Zaharia Liliana,  Baciu-Susanu Mihaela  

Comisia de recepţie a mărfurilor primite   Ionițescu Nicoleta,  Baciu-Susanu Mihaela , 

Popescu Aurelia 

Responsabil manuale şcolare   Gheorghiţă Adrian  

Comisia pentru recepţia lucrărilor de reparaţii 

curente şi capitale 

Crăciun Luminiţa, Constantin Aida, Samson 

Vladimir, reprezentantul fondului de investiţii  

Comisia pentru prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și discriminării 

în mediul școlar și promovarea 

interculturalității 

Ciocan Nicolae, Fotache Daniela, Baciu-Susanu 

Mihaela, Nichitovici Doina, Nichitovici Ana , 

Alexandrov Andrei, Radu Rodica, Feraru 

Iasmina 

Comisia pentru numirea învăţătorilor si 

diriginţilor în programul “A doua şansă”   

Ciocan Nicolae 

Comisia de evaluare iniţială “A doua şansă”  

învăţământ primar   

Crăciun Luminiţa, Ciocan Nicolae, Baciu-

Susanu Mihaela, Toma Mihaela 

Comisia de echivalare a modulelor din anul I  Crăciun Luminita, Ciocan Nicolae, Popescu 

Aurelia, insp. Moza Aura 

Comisia de evaluare iniţială “A doua şansă”  

învăţământ secundar inferior   

Crăciun Luminiţa, Ciocan Nicolae, insp. Moza 

Aura, Popescu  Aurelia 

Comisia de evaluare “A doua şansă”  

învăţământ secundar inferior   

Năstase Geta, Popescu Aurelia, Fotache Daniela  

, Crăciun Luminiţa Alina 

Comisia de analiză a ofertelor privind 

achizițiile 

Crăciun Luminița, Constantin Aida, Samson 

Vladimir 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii  

- responsabil CEAC 

- membru 

- reprez.sindicat 

- membru 

Năstase Geta 

Fotache Daniela 

Toma Mihaela 

Gheorghiță Adrian 

Comisiile metodice          

     -    comisia metodică a învăţătorilor      

 

Nichitovici Ana 



     -    comisia umanistă   Fotache Daniela   

     -    comisia ştiinţe   Zaharia Liliana   

     -    comisia diriginţilor Ciocan Nicolae 

Comisia pentru abateri disciplinare în rândul 

personalului didactic şi nedidactic 

     -     preşedinte 

     -     membru 

     -     lider de sindicat 

 

 

Ciocan Nicolae 

Toma Mihaela 

Zaharia Liliana 

Comisia de mobilitate a personalului didactic 

- preşedinte 

- membru 

- secretar 

Năstase Geta 

Fotache Daniela   

Zaharia Liliana 

Comisia pentru echivalarea în credite 

profesionale transferabile a formelor de 

organizare a formării continue 

- preşedinte 

- membru 

- secretar 

 

 

Crăciun Luminţa  

Metodist CCD: Dragu Ionica 

Baciu Susanu Mihaela 

Comisia pentru acordarea unui ajutor 

financiar în vederea achiziţionării de 

calculatoare 

- preşedinte 

- membru 

- membru 

- secretar 

 

 

Crăciun Luminţa  

Baciu-Susanu Mihaela 

Constantin Aida Mihaela 

Ioniţescu Nicoleta 

Comisia de organizare şi desfăşurare a 

examenului de corigenţă pentru cls. I-VII, 

sesiunea iulie 2019 

- preşedinte 

- membru 

- secretar 

 

Popescu Aurelia  

Zaharia Liliana 

Gheorghiță Adrian 

Ioniţescu Nicoleta 

Comisia pentru echipa de gestionare a 

riscurilor 

Popescu Aurelia, Constantin Aida, Ioniţescu 

Nicoleta, Fotache Daniela 

Comisia de elaborare, implementare, 

monitorizare, coordonare și îndrumare 

metodologică a dezvoltării sistemului de 

control intern / managerial 

Ciocan Nicolae, Popescu Aurelia, Năstase Geta, 

Constantin Aida, Fotache Daniela, Ioniţescu 

Nicoleta, Zaharia Liliana 

Comisia de gestionare a activităţilor derulate 

prin SIIR 

Crăciun Luminiţa Alina, Popescu Aurelia, 

Ioniţescu Nicoleta, Constantin Aida, Crăciun 

Anda, Păun Gabriela 

Comisia de monitorizare, prevenire şi 

combaterea absenteismului 

Crăciun Luminiţa Alina, Popescu Aurelia, 

Alexandrov Andrei, Năstase Geta, Nichitovici 



Doina, Baciu-Susanu Mihaela, învăţătorii şi 

diriginţii 

Comisia pentru programe și proiecte educative Baciu-Susanu Mihaela, Ciocan Nicolae, Păun 

Gabriela, Radu Rodica, Feraru Iasmina 

2.3.  REŢEA ŞCOLARĂ ŞI EFECTIVE DE ELEVI  

Activitatea  instructiv educativă se realizează în 2 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din 

care : 1 unitate  de învăţământ cu personalitate juridică-ŞCOALA GIMNAZIALĂ ELENA 

CUZA GALAŢI şi  GRĂDINIŢA MIHAELA 

 

Populaţia şcolară  

 

Situaţia efectivelor de elevi a fost următoarea: 

Învăţământ preşcolar: Grădiniţa Mihaela 

                                     2 grupe: 43 preşcolari 

Învăţământ primar: 

                               Şcoala Gimnazială Elena Cuza, Galați 

                                102 elevi  

Învăţământ gimnazial: 

                                 Şcoala Gimnazială Elena Cuza, Galați 

                                  89 elevi 

Învățământ ADȘ:  primar: 27 / 31 cursanți  

 Secundar inferior: 69 cursanți 

Total elevi: 329 

 

Mişcarea elevilor 

 

Nivel Înscriși la 

începutul 

anului școlar 

Semestrul I Semestrul II Existenți la 

sfârșitul 

anului școlar 

 

Veniți Plecați Veniți Plecați 

Grădiniță 

 

42 1 - - - 43 

CP - IV 

 

100 4 - - 2 102 

V – VIII 

 

87 2 - - - 89 

ADȘ 

 

95 - - - - 95 

Total 

școală 

324 331 329 329 

 



2.4. ABSENTEISMUL 

 

    La nivelul şcolii se observă o creştere semnificativă a numărului de elevi ca absentează sau se 

află în risc de abandon şcolar. Cauzele abandonului şcolar sunt sunt în mare parte generate de 

plecarea părinţilor la muncă în străinătate, de situaţia socio – economică a multor familii dar şi de 

specificul etniei rrome. 

 

 

Clase 

Număr 

elevi, 

preluat 

din SC0 

Număr 

elevi 

rămaşi 

la sf. 

anului 

şcolar 

 

SEMESTRUL I 

 

SEMESTRUL II 

 

AN ŞCOLAR 

2019 - 2020 

Total 

abs. 

Abs.  

nemotiv. 

Total 

abs. 

Abs.  

nemotiv. 

Total 

abs. 

Abs.  

nemotiv. 

Clasa 

pregătitoare 
23 25 1856 1817 1873 1802 3729 3619 

Clasa  I  18 19 1394 1286 805 704 2199 1990 

Clasa a II-a 20 20 1079 697 588 428 1667 1125 

Clasa a III-a  20 20 887 737 935 604 1822 1341 

Cls a IV-a  19 18 119 100 231 195 350 295 

Total 

primar 
100 102 5335 4637 3774 3237 9109 7874 

Clasa a V-aA 19 19 696 469 684 420 1380 889 

Clasa a V-aB 20 22 3129 3036 2235 2122 5364 5158 

Clasa a VI-a 19 19 1696 1364 1259 958 2955 2322 

Clasa a VII-a 17 17 1546 1151 1475 1250 3021 2401 

Clasa aVIII-a 12 12 1363 1092 1507 1272 2870 2364 

Total 

gimnazial 
87 89 8430 7112 5923 4966 14353 12078 

 

Total 

 

193 

 

191 

 

13765 

 

11749 

 

9697 

 

8203 
23462 19952 

 

2.5. STAREA DISCIPLINARĂ LA NIVELUL UNITĂȚII 

 

             Elevii au fost sancţionaţi cu scăderea notei la purtare în special din cauza absențelor 

nemotivate, dar au existat și cazuri în care calificativele/notele la purtare au fost scăzute datorită 

unor comportamente neconforme cu statutul de elev și pentru folosirea unui limbaj ireverențios la 

adresa personalului școlii sau a colegilor. Notele / calificativele sunt prezentate comparativ pe 

semestre, după cum urmează: 

 



Nr. 

Crt. 

Nivel Semestrul I Semestrul II 

Note / 

calificative  

de 7 / S 

Note / 

calificative 

 sub 7 / S 

Note / 

calificative  

de 7 / S 

Note / 

calificative 

 sub 7 / S 

1. Primar 

 

1 

calif. 

0,96% 7cali

f. 

7,86% 3 

calif. 

2,94% 7 

calif. 

6,86% 

2. Gimnazial 

 

- - 40 

note 

44,94

% 

9 1,01% 35 

note 

39,32% 

3. Total școală 1 0,96% 47 24,35 12 6,28% 42 21,99% 

 

2.6. SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ A ELEVILOR 

 

Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2019 – 2020 

 

Cicluri de 

învățământ 

Promovabilitate 

semestrul I 

Promovabilitate 

semestrul II 

Promovabilitate 

an școlar 

Primar: P - IV 88,46% 90% 90% 

Gimnazial:  

V - VIII 

49,44% 72% 72% 

Total  pe școală  75,80% 85% 85% 

 

Cicluri de 

învățământ 

Promovabilitate 

februarie 2020 

Promovabilitate 

iunie 2020 

Promovabilitate 

an școlar 

ADȘ  învățământ           31 cursanți          27 cursanți 

 primar                        înscriși                  înscriși 

Nivel I 2 1 3 

Nivel II 4 4 8 

Nivel III 1 2 3 

Nivel IV 1 1 2 

ADȘ  învățământ secundar inferior          69 cursanți înscriși 

An I - 12 12 

An II - 7 7 

An III - 8 8 

An IV - 4 4 

 

 

2.7. REZULTATELE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 

 

   Nr. elevi  înscriși  la  începutul  anului  școlar : 12  

-          Nr. elevi  care  au  participat  la  Evaluarea  Națională :7 

-      Nr. elevi promovați la Evaluarea Națională: 3 

-          Nr. elevi  repetenți : 4 (din cauza absenţelor nemotivate) 



 

În anul şcolar 2019-2020, prioritar a fost domeniul şcolarizării elevilor şi asigurarea unei 

frecvenţe cât mai bune a întregii populaţii şcolare, în condiţiile în care această populaţie este 

predominant de etnie rromă. S-au luat măsuri concrete (monitorizarea constantă a prezenţei 

elevilor, discuţii individuale şi colective cu părinţii şi elevii, implicarea educabililor în educaţie 

remedială şi consiliere psihologică), care au condus la reducerea indicatorilor de control a 

absenteismului, a abandonului şcolar şi neşcolarizării.  

 De asemenea, aceste măsuri au creat efecte benefice şi în domeniul promovabilităţii. Deşi 

procentul de promovabilitate nu a crescut, calitatea procesului instructiv-educativ s-a îmbunătăţit, 

au promovat 8 elevi din care 1 nu a dorit să participe la examenul de Evaluare Națională, 1 nu a 

participat la admitere, 3 s-au înscris la liceu și 3 s-au înscris la Școli Profesionale. 

 

Admitere 2020 

 

Nr absolvenţi – iunie 2020 

8 elevi, din care 6 repartizați 

Licee: 

- Drăgoi Cristian-Leonardo – Colegiul Național ”Mihail 

Kogălniceanu” 

- Guzu Ștefănuț - Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” 

- Tecaru Violeta- Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena 

Doamna” 

Școli profesionale: 

- Enache Ancuța Bianca -  Colegiul economic ”Virgil 

Madgearu” - ospătar 

- Domnița Andreea - Colegiul economic ”Virgil Madgearu” - 

patiser  

- Grosu Florin-Armando - Colegiul Tehnic “Traian Vuia”Galați 

 

 

  

3. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

Inspecţia tematică şi specială 

Luând în considerare priorităţile etapelor anului şcolar, au fost organizate inspecţii care au avut 

următoarele obiective: 

 Constituirea claselor; 

 Transferurile elevilor; 

 Organizarea, desfăşurarea și validarea rezultatelor de corigenţă şi pentru încheierea 

situaţiei şcolare; 

 Încadrare; 

 Orar; 

 Elaborare Raport privind starea învăţământului; 

 Plan managerial; 

 Alegerea Consiliului de Administraţie; 



 Decizii de numire a membrilor comisiilor; 

 Tematica Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Profesoral; 

 Monitorizarea desfăşurării procesului instructiv – educativ (respectarea parcurgerii 

ritmice a materiei, notarea ritmică, asistenţe director); 

 Respectarea graficului de desfăşurare a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

 Parteneriate; 

 Frecvenţa elevilor; 

 Fișele de autoevaluare a cadrelor didactice; 

 Fișele de post ale personalului din unitate; 

 Dosarele de burse; 

 Completarea cataloagelor; 

 Desfășurarea Programului ”A Doua Șansă”; 

 Afişarea pregătirilor pentru Evaluarea Națională. 

             Pe parcursul anului şcolar 2019 – 2020, doamna inspector, prof. Camelia Bîrlea, a 

efectuat inspecţii tematice de îndrumare şi control, în urma cărora s-a constatat îndeplinirea 

sarcinilor.   De asemenea în perioada 27 ianurie 2020 – 07 februarie 2020 s-a realizat o inspecție 

școlară generală care s-a finalizat cu calificativul BINE.          

   Şcoala a funcţionat în anul şcolar 2019-2020 în două schimburi, iar grădiniţa unităţii 

situată în curtea şcolii funcţionează cu program normal. 

Documentele de proiectare au fost întocmite la timp şi au fost structurate obiectivele 

generale şi cele specifice, care au fost adaptate la resursele umane şi materialele existente în 

unitatea noastră (şcoală şi grădiniţă), prin stabilirea măsurilor concrete de realizare a acestora. În 

anul şcolar 2019-2020 s-au realizat cea mai mare parte a obiectivelor stabilite pentru a asigura 

funcţionalitatea planului sub aspectul corectitudini măsurilor ameliorative şi a coerenţei acestora 

de la o etapă la alta. 

Evaluarea activităţii personalului nedidactic s-a îmbunătăţit, dar încă mai sunt deficienţe 

de comunicare şi neîndeplinirea tuturor sarcinilor din fişa postului.  

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020 s-a urmărit ca activitatea de îndrumare şi control să 

fie orientată pe sprijinirea cadrelor didactice (cadre didactice înscrise la grade didactice etc.), care 

au nevoie, mai ales în abordarea ideilor noi, de schimbare a relaţiei educator-copil,  având la bază 

programa de educaţie individualizată. 

Un alt aspect pozitiv este acela în care structurile de conducere din unitatea noastră 

(director, consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi comisii metodice/ de lucru) au 

contribuit la crearea unui climat de respect reciproc în rândul personalului, folosind metode care 

permit împărţirea cunoştinţelor, schimburi de idei, colaborări.  

O mare responsabilitate a unităţii şi, în special, a conducerii este aceea legată de 

schimbarea relaţiei cu familia, de găsire a soluţiilor ca aceasta să devină partenera actului 

educativ, implicându-se prin cunoaşterea obiectivă a specificului activităţii din grădiniţă şi din 

şcoală, care nu poate fi realizată decât cu sprijinul întregului personal din unitate. 

Unitatea noastră şcolară a aplicat un management centrat pe calitate într-o şcoală deschisă 

la schimbare, în parteneriat cu comunitatea locală. Managementul instituţiei noastre a fost 

orientat spre: 



- identificarea corectă a punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor, pentru 

proiectarea unei dezvoltări instituţionale de succes; 

- asumarea răspunderii pentru gestionarea cu maximă eficienţă a resurselor umane, materiale, 

financiare, de timp; 

- identificarea de noi resurse necesare întreţinerii şi modernizării bazei materiale; 

- cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legilor, normelor şi metodologiilor, într-un spirit 

constructiv. 

 Pentru a se desfăşura o activitate eficientă şi armonioasă în şcoală, este necesară dirijarea 

acesteia prin planuri manageriale realiste, realizate pe baza analizelor diferitelor componente ale 

activităţii didactice.   

        S-au aplicat principii organizatorice bazate pe eficientizarea tuturor departamentelor şcolare, 

eficienţa controlului şi a îndrumării. S-au făcut activităţi de colaborare cu părinţii şi membrii 

comunităţii locale, percepuţi ca parteneri sociali necesari unei echilibrate activităţi educative în 

şcoală şi în afara ei. O prioritate a fost şi gestionarea şi gospodărirea patrimoniului, dotarea şi 

autodotarea cu mijloace moderne necesare unei bune desfăşurări a activităţii didactice în şcoală. 

 În condiţiile în care s-a impus organizarea unor activităţi de reducere a rămânerii în urmă 

la învăţătură a unor copii, s-au organizat cursuri de educaţie remedială (limba română şi 

matematică) şi de dezvoltare pentru elevii claselor I-IV. Astfel, elevii cu probleme au beneficiat 

de asistenţă din partea cadrelor didactice, în afara programului şcolar şi exact pe problematica 

rămânerilor în urmă. Activitatea de remediere s-a desfăşurat pe baza unei foarte bune evaluări 

iniţiale a elevilor cuprinşi în grupul ţintă. S-a alocat timp suficient şi pentru o bună orientare 

şcolară şi profesională. Diriginţii au desfăşurat o amplă activitate, atât cu elevii, cât şi cu părinţii 

acestora, pentru o informare optimă cu privire la reţeaua şcolară liceală. S-au făcut vizite şi 

activităţi comune cu instituţiile de învăţământ din municipiul Galaţi. 

La toate clasele diriginţii au prelucrat R.O.F.U.I.P. şi R.O.I., atât cu elevii, cât şi cu 

părinţii.  De asemenea , au fost prelucrate de către diriginţi si normele de  Protecţia muncii şi PSI.  

Din punct de vedere al politicii educaţionale a unităţii şcolare prin curriculumul la decizia 

unităţii şcolare se stimulează promovarea acelor valori şi practici sociale care să asigure 

individualizarea personalităţii instituţiei la nivel local. 

Cabinetul de consiliere psiho–pedagogică şcolară este funcţional, activitatea  

desfăşurându-se  conform orarului, fiind consiliaţi atât elevii, cât şi părinţii. Consilierul şcolar a 

sprijinit activitatea diriginţilor prin acţiuni comune.  

Dezvoltarea curriculară trebuie să promoveze deschiderea interdisciplinară şi proiectarea 

centrării pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi "construirea" lui ca un răspuns 

la nevoile concrete ale comunităţii. 

Au fost întocmite și transmise la timp toate documentele cerute de factorii de decizie la 

nivel de inspectorat; au fost întocmite documentele care țin de managementul școlar. 

Personalul didactic a fost evaluat pe baza fişei de evaluare adaptate specificului școlii  şi 

s-au acordat  calificative de “foarte bine” în procent de 100%. 

        La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii: Comisii metodice: 

Comisia pentru formare continuă şi perfecţionarea cadrelor didactice, Comisia dirigintilor, 

Comisia pentru  orar, Comisia Antiviolenţă, Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, a 



ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor, Comisia pentru curriculum, Comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii în educaţie (CEAC).  

Comisii pe probleme: Comisia PSI, Comisia pentru sănătatea şi securitatea muncii, Comisia 

pentru acordarea burselor, Comisia de recepţie, Comisia de inventariere a bunurilor de 

patrimoniu, Comisia pentru casare, Comisia pentru protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre, 

Comisia de salarizare, Comisia Euro 200, Comisia de arhivare, Comisia de etică.  

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ, fiecare 

cadru didactic a luat la cunoștință de atribuțiile care îi revin pe parcursul anului școlar curent în 

cadrul școlii. Au fost întocmite și distribuite fișele de post pentru toți angajații. 

Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în 

conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive 

la toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la 

acestea. Proiectarea unităţilor de învățare s-a făcut în general în concordanţă cu programele 

şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc 

conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi 

adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput 

şi aplicat în majoritatea  cazurilor.  

           Asistenţele la clasă s-au desfăşurat conform planificării stabilite de către director împreună 

cu şefii comisiilor metodice. În urma efectuării asistenţelor la clasă s-au constatat următoarele: 

- unele cadre didactice stăpânesc bine materia şi aplică metodele didactice potrivite; 

- unele cadre didactice nu stăpânesc bine materia și nu reușesc să atragă atenția 

elevilor; 

- unele cadre didactice nu stăpânesc noțiunile de management al clasei; 

- deficiențele apar în special la clasele gimnaziale; 

- nu se respectă mereu momentele lecției; 

- dezinteres din partea elevilor față de învățătură; 

- lipsa respectului față de personalul școlii; 

- elevii de gimnaziu nu au caiete sau refuză să scrie. 

 

 

 Proiectarea planului de şcolarizare 

 

         Pentru anul şcolar 2020 - 2021 s-a avut în vedere criteriul legislativ, resursele umane, 

populaţia şcolară din circumscripție. Astfel, s-a propus: 

  

 

Grădiniţa cu program normal Mihaela 

 

Nr. 

Crt.  

 Grupe 

 

Număr de  preşcolari Număr grupe 

1 Grupă  25 1 

 

 



Şcoala Gimnazială Elena Cuza, Galați  - învăţământ primar  

 

Nr. 

Crt.  

 Clase Număr elevi Număr clase  

1 Clasa pregătitoare 25 1 

2 Clasa  I 25 1 

3 Clasa a II – a 19 1 

4 Clasa a III – a 21 1 

5 Clasa a IV-  a 20 1 

 

Şcoala Gimnazială Elena Cuza, Galați  - învăţământ gimnazial  

 

Nr. 

Crt.  

 Clase Număr  de elevi Număr clase  

1 Clasa a V – a   19 1 

2 Clasa a VI – a  42 2 

3 Clasa a VII – a  19 1 

4 Clasa a VIII –a  17 1 

 

Şcoala Gimnazială Elena Cuza, Galați  - învăţământ ADȘ 

 

Nr. 

Crt.  

 Nivele / Ani Număr cursanți Număr grupe 

1 Nivel I - III 20 1 

2 Nivel II – IV  20 1 

3 Anul I  15 1 

4 Anul II 25 1 

5 Anul III  23 1 

6 Anul IV  14 1 

 

4. REFERATE ŞI LECŢII DESCHISE SUSŢINUTE ÎN CADRUL COMISIILOR 

METODICE 

 

Comisia metodică a învățătorilor 

 Referat: “Copilul-oglinda părinţilor” susţinut de doamna învăţătoare Nichitovici Doina 

 Importanţa evaluărilor sumative. 

 Obiective realizate, nerealizate-cauze 

 Referat:  “Managementul clasei în care sunt copii cu CES ” susţinut de doamna 

învăţătoare Nichitovici Ana-Gabriela 

 Modalităţi de evaluare a activităţii elevilor 

 Referat:  “Situaţii motivaţionale specifice învăţării şcolare” susţinut de doamna 

învăţătoare Cozma Viorica                                                



Comisia metodică Științe 

 Lecția demonstrativă la matematică propusă de dnul prof. Gheorghiță Adrian nu a fost 

făcută (s-a considerat efectuată în cadrul inspecției speciale de către dna inspector prof. 

Bujor M.) 

 Pe 12.02. 2020 dna prof. Rîclea Mariana a suținut referatul “Calculatorul, mijloc de 

învaățământ pentru orele de ed. tehnologică  

 Începând cu 28 martie profesorii au fost implicați în desfășurarea activităților de predare- 

învățare pe Google Classroom, Whatsapp , au adaptat  instrumente de evaluare online 

în concordanță cu particularitățile educabililor; permanent s-a ţinut cont de 

particularităţile individuale ale fiecărui elev 

 Prof. Popescu Aurelia și Zaharia Liliana, începând cu luna mai au desfășurat activități on 

line pe Google Classroom, Whatsapp, Zoom, Meet și cu elevii anilor I, II, III și 4 din 

cadrul Programului A Doua Șansă în vederea încheierii situației școlare. 

 

Comisia metodică a diriginților 

La nivelul unității școlare, datorită condițiilor create de pandemia de Coronavirus, 

învățătorii și diriginții au ținut permanent legătura cu elevii și părinții acestora, atât telefonic, cât 

și prin SMS și Whatsapp. 

 lecție deschisă la dirigenție a susținut  prof. Adrian Gheorghiță 

 

Comisia metodică a disciplinelor umaniste 

 În  perioada  27.01 – 06.02.2020, a avut loc Inspecția școlară generală din partea ISJ 

Galați, interval în care toate cadrele didactice au fost asistate la cel puțin 2 ore, au fost verificate 

portofoliile personale și dosarul comisiei metodice. În urma acestui demers, cadrele didactice au 

primit calificative de „foarte bine”, fiindu-le apreciată activitatea didactică, implicarea în 

activități extracurriculare cu elevii, părinții și reprezentanți ai comunității locale.  

                 

5. ACTIVITĂȚI ÎN PARTENERIAT – PROIECTE ȘI PROGRAME 

 

În anul școlar 2019- 2020:  

 s-au încheiat parteneriate cu: COMPER, PAROHIA ”Bunavestire” GALAȚI, LICEUL 

”ANGHEL SALIGNY”, ASOCIAȚIA ”ZÂMBET DE COPIL”, DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ GALAȚI, FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL – PROIECT POCU 6.6. 

”PROFESORI PREGĂTIȚI, PROFESORI MOTIVAȚI”, COMPLEXUL MUZEAL DE 

ȘTIINȚELE NATURII GALAȚI, S.C.”SIDAN DOI PLUS TREI” SRL CONSTANȚA, 

REVISTA ”EDUCAȚIA FACE DIFERENȚA!” PITEȘTI, TEATRUL DE PĂPUȘI 

,,GULLIVER” GALAȚI, TEATRUL MUZICAL ,,ȘAPTE GALAȚI, PENITENCIARUL 

GALAȚI, BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,,V. A. URECHIA” GALAȚI, POLIȚIA 

MUNICIPIULUI GALAȚI, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 

PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI, EDITURA ARABELA ARGEȘ;  

 s- a derulat proiectul educațional ,,SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE”;  



s- au organizat serbări școlare pentru evidențierea unor evenimente deosebite: 1 DECEMBRIE, 

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, 15 IANUARIE, 24 IANUARIE ;  

 s- a derulat campania de prevenire și combatere a infracționalității în rândul elevilor în 

colaborare cu PENITENCIARUL GALAȚI ;  

 s- au organizat activități de ed. pentru sănătate în colaborare cu DIRECȚIA DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ GALAȚI ;  

 s- au desfășurat activități educative în colaborare cu CJRAE GALAȚI (decembrie 2018);  

 s- a organizat concursul COMPER;  

 Parteneriat cu Asociaţia „Kids Heaven”,  

 Parteneriat cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” pentru realizarea practicii în Programul ”A 

Doua Șansă” 

 

6. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua 

Naţională a României, Naşterea Domnului, fiecare clasă organizând activităţi în maniera proprie.  

 s-au desfășurat proiecte educaționale în  parteneriat cu: BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ  ,,V. 

A. URECHIA” GALAȚI , POLIȚIA MUNICIPIULUI GALAȚI; 

 s- au derulat proiecte interjudețene:,,VALORILE SATULUI ROMÂNESC PĂSTRATE  

ÎN MUZEUL  ETNOGRAFIC”; 

 s- a derulat o paletă diversă de proiecte educaționale atractive, în parteneriat cu diverse 

instituții / organizații ; 

 s- au realizat activități de educație ecologică & civică; 

 s- a organizat Programul ,,ȘCOALA  ALTFEL-SĂ ȘTII MAI MULTE , SĂ FII MAI BUN 

!”  în perioada 04 – 08 mai 2020; 

 s- au desfășurat  concursuri: COMPER, DISCOVERY  

 s- au realizat expoziții cu lucrările elevilor; 

 s- au organizat serbări școlare/ momente artistice pentru promovarea evenimentelor 

culturale, istorice, literare, religioase importante (1 MARTIE, 8 MARTIE); 

 s- au inițiat și alte proiecte educționale pe parcursul semestrului al II-lea, în care au fost 

cuprinși  preșcolarii din GRĂDINIȚA P. N. ,,MIHAELA” GALAȚI și   elevii  din 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ,,ELENA CUZA”. 

 s- a derulat proiectul educațional ,,SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE”;  

  s- au organizat serbări școlare pentru evidențierea unor evenimente deosebite -  

 1 DECEMBRIE, SĂRBĂTORILE DE IARNĂ, 15 IANUARIE, 24 IANUARIE ;  

 s- a derulat campania de prevenire și combatere a infracționalității în rândul elevilor în 

colaborare cu PENITENCIARUL GALAȚI ;  

 s- au organizat activități de ed. pentru sănătate în colaborare cu DIRECȚIA DE 

SĂNĂTATE PUBLICĂ GALAȚI ;  

  s- au desfășurat activități educative în colaborare cu CJRAE GALAȚI (decembrie 2019);  

  s- a organizat concursul COMPER  

Expoziții cu lucrările elevilor: prof ed. plastică Anda Crăciun, prof. Informatică Popescu 

Aurelia, prof. Lb. Engleză Luminița Crăciun, profesorii pentru învățământul primar. 



Săptămâna ”Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun” (04 – 08 mai 2020): 

- LUNI 04 mai: ”Pământul – casa noastră”, clasele CP – a IV-a 

”O poză haioasă la mine în curte”, clasele a V-a – a VIII-a 

”Ziua experimentelor”, activități specifice, GPN ”Mihaela” 

- MARȚI 05 mai: ”Din dragoste pentru cărți”, clasele CP – a IV-a 

”Printre rânduri....” clasele a V-a – a VIII-a 

”Biblioteca virtuală”, GPN ”Mihaela” 

- MIERCURI 06 mai: ”Arta din jurul tău”, clasele CP – a IV-a 

”Cea mai frumoasă melodie”, clasele a V-a – a VIII-a 

”Jocurile din casă pot fi distractive”, GPN ”Mihaela” 

- JOI 07 mai: ”Hărnicia te face om”, clasele CP – a IV-a 

”Mă mândresc că sunt harnic”, clasele a V-a – a VIII-a 

”Două mâini de aur”, GPN ”Mihaela” 

- VINERI 08 mai: ”Primăvara, joc și culoare”, clasele CP – a IV-a 

”Primăvara în imagini”, clasele a V-a – a VIII-a 

”Primăvara ... din farfurie”, GPN ”Mihaela” 

Activităţile derulate au fost educație pentru sănătate și still de viață sănătos, educație 

ecologică și protecția mediului, abilități pentru viață, cultural-artistice și au participat: 21 de cadre 

didactice, 43 de preșcolari și 177 de elevi. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Gsuite for 

education, familiile elevilor și s-au organizat în mediul online – platforma Google classroom, 

domiciliile elevilor 

Obiectivele urmărite: 

o Îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală; 

o Stimularea spiritului de colaborare al elevilor; 

o Îmbunătățirea relației cu ceilalți; 

o Crearea unei motivații optime pentru participarea la activitățile 

extracurriculare și extrașcolare; 

o Identificarea modalităților de comunicare și învățare; 

o Valorificarea talentului și a aptitudinilor artistice ale copiilor; 

o Aprecierea valorilor culturale prin raportarea la criterii estetice și morale; 

o Cunoașterea ofertei educaționale a învățământului militar; 

o Promovarea educației civice și morale în afara școlii. 

- Modalităţi de evaluare a activităţii: 

o Chestionare ; 

o Fotografii din timpul activităților; 

o Dezbateri; 

o Mese rotunde; 

o Aprecieri orale și scrise ale activităților desfășurate. 

- Rezultate înregistrate: 

o Participarea majorității preșcolarilor și elevilor la activitățile desfășurate; 

o Dobândirea de cunoștințe noi; 

o Experiențe noi trăita de majoritatea preșcolarilor și elevilor; 

o Albume foto; 



o Încredere în forțele proprii; 

o Prietenii legate în urma desfășurării activităților comune.  

- ANALIZA SWOT: 

o Puncte tari: 

                     - Atingerea obiectivelor propuse; 

     - Realizarea activităților propuse; 

     - Relații interpersonale care favorizează crearea unui climat educațional deschis, 

stimulativ; 

     -  Cadre didactice calificate; 

     - Actualizarea punctelor de informare din școală referitoare la activitatea educativă 

școlară și extrașcolară. 

o Puncte slabe: 

    - Starea materială precară a familiilor elevilor condiționează participarea acestora la 

anumite activități extrașcolare; 

- Lipsa spațiului adecvat și a aparaturii are efecte asupra desfășurării în bune condiții 

a activităților; 

- Lipsa unor instrumente de srtimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare și extrașcolare; 

    - Lipsa unui mijloc de transport care să favorizeze deplasarea elevilor către 

obiectivele de vizitat; 

     -  Lipsa legăturilor de parteneriat cu ONG-uri. 

o Oportunităţi: 

    - Existența unor mijloace tehnice în unitate; 

    - Interesul elevilor de a se implica în activități educative extrașcolare și 

extracurriculare; 

      - Colaborarea cu unele dintre familiile elevilor și cu alte instituții implicate în 

procesul instructiv - educativ;     

            -  Cadre didactice cu inițiativă; 

                    -  Ieșirea din tiparul curricular.                       

o Ameninţări: 

     - Lipsa de timp și de motivație financiară a cadrelor didactice; 

     - Suprasolicitarea cadrelor didactice și a elevilor datorită multitudinii ofertelor de 

activități; 

- Situația financiară precară a părinților elevilor; 

     - Nivelul de educație limitat al unora dintre părinții elevilor determină o slabă 

implicare a acestora în viața școlii.  

Recomandări, sugestii: 

o Mediatizarea activităților desfășurate;  

o Proiectarea unor activități suplimentare în cazul în care timpul este 

nefavorabil; 

o Acordarea unor fonduri pentru derularea activităților; 

o Îmbunătățirea organizării metodelor de lucru.  



Din analiza chestionarelor administrate și a opiniilor scrise de elevi, din discuțiile avute 

de diriginți / învățători la orele de dirigenție, din discuțiile avute cu părinții atât la ședința de 

mediatizare a activităților din Săptămâna ”Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”, cât și 

cele de la clase, din reacțiile avute de elevi la vederea fotografiilor afișate prin școală se poate 

concluziona că în anul școlar 2018 – 2019, activitățile propuse și desfășurate au avut succes în 

rândurile tuturor factorilor implicați. 

 

7. COMISIA METODICĂ EDUCATORI ȘI ÎNVĂȚĂTORI 

 

Membrii Comisiei Metodice a Învăţătorilor:  

1. NICHITOVICI ANA-GABRIELA  

2. BACIU-SUSANU MIHAELA 

3. NICHITOVICI DOINA 

4. TOMA MIHAELA 

5. COZMA VIORICA 

  

7.1. CURRICULUM 

                       Au fost întocmite planificări calendaristice şi pe unități de învățare pentru CDȘ în 

conformitate cu programa şcolară propusă. 

           Relația dintre profesor și elev, influențează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul 

didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale 

duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasă. Din acest motiv, fiecare învăţătoare a ales şi 

selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situații diverse. Acest lucru a condus la 

menținerea unui climat deschis în clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, 

familiaritate), precum și a unui climat angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., 

nivel ridicat de profesionalism și de cerințe: realizarea unor portofolii etc).  

  În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă  

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul 

în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, învățătorii au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev 

şi particularităţile de vârstă ale acestora. Astfel întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare 

adecvate atât diverselor situaţii cât şi personalităţii fiecărui elev. 

Pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2019/2020, Comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus 

următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor 

şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, 

diferenţiate, de grup; învăţarea muncii cu calculatorul); 

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

 Colaborarea şcoală-familie. 

 
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a 



conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de 

MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

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, discuţii cu părinţii. 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.    

     Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar să se regândească demersul didactic astfel 

încât cadrele didactice să adopte 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. 

     Analizând activităţile desfăşurate la clasă se constată următoarele aspecte: 

 Pregatire bună şi foarte bună din punct de vedere ştiinţific şi metodic pentru activitate; 

 Temele abordate la lecţie sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea 

calendaristică şi în proiectarea unităţii de învăţare; 

 În cele mai multe cazuri există corelaţie între tema lecţiei, obiective, sarcini de învăţare şi 

strategii didactice folosite; 

 În majoritatea cazurilor, sarcinile de învăţare sunt diverse permiţând elevilor să aplice în 

contexte cât mai variate ceea ce elevii au învăţat; 

 Sunt integraţi în activitate toţi elevii din clasă; 

 Se îmbină activitatea directă cu cea independentă manifestându-se preocupare pentru 

exersarea depinderilor de muncă independentă atât la clasele mari cât şi la cele mici; 

 Preocupare pentru realizarea feed-back-ului şi autoregalarea activităţii în funcţie de 

informaţiile primite; 

 Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea în 

echipă şi exersarea depinderilor de comunicare în situaţii diverse; 

 Pe tot parcursul activităţii se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fişe de muncă independentă, evaluarea orală, 

evaluare scrisă la tabla, analiza produselor activităţii elevilor, portofoliul etc. 

 Se integrează în lecţie material didactic confecţionat, dar şi material didactic din şcoala 

precum şi mijloace de tehnologia informaţiei. 

    Se recomandă: 

 Pentru realizarea unei evaluari cât mai complete să se folosească o gamă cât mai variată 

de instrumente: proiectul, grile de verificare, scala de apreciere, etc. 

 Densitate mai mare a sarcinilor de învaţare în lecţie şi o atractivitate mai mare a acestora; 

 Tratarea diferenţiată a elevilor în cadrul activităţii; 

 Folosirea laptopului şi a videoproiectorului; 

     În lecţiile desfăşurate la clasă s-au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a 

elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 

elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 



     Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei 

nivele: FB, B şi S. În urma evaluarilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de 

programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea. 

      S-au creat și susținuț sesiuni de învățare/activități educaționale on-line pe platforme 

educaționale precum Google Classroom, whatsapp, facebook, telefon, SMS . 

 

7.2. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea problematicii 

la experienţele copiilor. 

 Toate clasele  au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua 

Naţională a României, Naşterea Domnului, fiecare clasă organizând activităţi în maniera proprie.  

         În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare, pe semestrul I  s-au organizat : 

 Programe artistice-serbări şcolare (“E vremea colindelor”, “Târgul sărbătorilor de iarnă”, 

“Crăciunul şi noi”, “Sărbătorile de iarnă la români”, “Naşterea Mântuitorului,  moment de 

pace şi bucurie”; 

 Activităţi de cunoaştere şi ecologie a mediului (“Toamnă, mândră harnică”,  “Ziua 

Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”, “Prietenii pompierilor”,  

“Broscuța din Orașul Verde”,  “Şoaptele toamnei”, “Aerul pe care-l respirăm”, „Şcoala 

noastră e ca o floare”);  

 Participarea elevilor la activităţi cultural-educative şi artistico-plastice (“Educaţia-o artă 

cu scopuri precise”, “La mulţi ani, România!”, “Tradiții de Halloween”, “Ghetuța lui Moș 

Nicolae”, “Târgul sărbătorilor de iarnă” “Mândria de fi român”, “Atelierele lui Moş 

Crăciun”, “Sărbătorile de iarnă la români”, “1 Decembrie-Ziua Naţională a României”; 

 Concursuri de creaţie: Concursul “Crăciunașul”  

 Activităţi de protecţie a persoanei (“Varietatea- cheia unei alimentaţii sănătoase”, 

“Cuvintele dor, nu-i aşa?”, “Ai grijă de viaţa ta!”, “Ziua Mondială a Alimentației”, “Să nu 

te joci cu focul!”, “Ziua Internaţională a Toleranţei”, “Cum îmi păstrez sănătatea?”, 

”Elevii noştri mai informaţi, mai protejaţi!”, “Verde la circulaţie pentru educaţie”, 

“Educaţie pentru sănătate, educaţie pentru viaţă”,  “Violenţa este arma celor slabi”, “Să 

nu uităm că suntem pietoni”, “Unde intră soarele pe fereastră, nu intră doctorul pe uşă” 

 Vizionarea de spectacol la Casa de Cultură a Sindicatelor: 

      „Ivan Turbincă” (Teatrul Muzical Şapte Galați) 

 Derularea de parteneriate: 

- cu Teatrul Muzical Şapte; 

- cu Inspectoratul de Poliție Județean; 

- cu Asociația Kids Heaven Performance 

realizate de doamna Baciu-Susanu Mihaela. 

        În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare, pe semestrul al II-lea  s-au 

organizat : 



 Programe artistice-serbări şcolare, activităţi de cunoaştere şi ecologie a mediului, 

participarea elevilor la activităţi cultural educative şi artistico-plastice, “Săptămâna Şcoala 

Altfel”- activități online desfășurate în perioada 4-8 mai 2020, concursuri de creaţie; 

concursuri (“Discovery”, “Comper”), activităţi de protecţie a persoanei etc. 

 CLASA PREGÃTITOARE – PROF. ÎNV. PRIMAR TOMA MIHAELA 

  „Sub semnul lui Eminescu”- ianuarie 2020 

 „Hai să dăm mână cu mână”- ianuarie 2020 

 „Viața fără violență!”-ianuarie 2020 

 „ABC-ul micului pieton”- februarie 2020 

 „Primăvara cu alai de mărțișoare”- martie 2020 

 CLASA I – PROF. ÎNV. PRIMAR COZMA VIORICA 

 „Dor de Eminescu”(activitate cultural-artistică)- ianuarie 2020 

 „Hai să dăm mână cu mână”(activitate de educație civică)- ianuarie 2020 

 „Tradiții și obiceiuri de Dragobete”(activitate practică, cultural-artistică) - februarie 

2020 

 „Hai la mărțișoare!”(activitate practică, abilitãți de viațã) - martie 2020 

 „E ziua mamei mele!”(activitate cultural-artistică) -  martie 2020 

 „Beneficiile unei alimentații sănătoase”  (educație pentru sãnãtate şi stil de viațã 

sãnãtos) - iunie 2020 

 CLASA a II-a – PROF. ÎNV. PRIMAR NICHITOVICI ANA-GABRIELA 

 „Eminescu- poetul nepereche” (educaţie pentru receptarea valorilor culturale)– 

ianuarie 2020 

 „Ziua Internaţională a Nonviolenţei  în Şcoală!” ((educaţie pentru viaţa privată) - 

ianuarie 2020   

 „Sunt pieton şi am grijă de mine!” (educaţie rutieră) –februarie 2020 

 „Un dar pentru mama!” (educaţie pentru viaţa privată) – martie 2020 

 „Planeta pământ, casa tuturor!” (educaţie pentru mediu) –aprilie 2020 

 „1 Iunie-zi de vis!” (educaţie pentru viaţa privată) – iunie 2020 

 „Minte sănătoasă în corp sănătos” (educaţie pentru sănătate)-permanent 

 CLASA a III-a  – ÎNV.  BACIU-SUSANU MIHAELA 

 “Eminescu prin ochi de copil”- ianuarie 2020 

 “Hai să întindem hora mare!” - ianuarie 2020 

 “Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face!”- februarie 2020 

 “Murmurul primăverii”- martie 2020 

 “Prieten sau dușman, focul?”-  martie 2020 

 “Reciclăm și planeta o salvăm!” – aprilie 2020 

 “PROGRAMUL ,,ȘCOALA ALTFEL” (04 -08 mai 2020)  

 “Zâmbetul, jocul, veselia îmi colorează copilăria”- iunie2020 

 “Vine, vine vacanța mareee...!” –iunie 2020 

 CLASA a IV-a – PROF. ÎNV. PRIMAR NICHITOVICI DOINA 

  „Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei românești”- ianuarie 2020 

 “24 Ianuarie –  Sărbătorim Unirea”- educaţie patriotică- ianuarie 2020 



 „Am grijă ce mănânc”-educaţie pentru sănătate – februarie 2020 

 „La multi ani, mama !” – martie 2020 

 

 CONCURSURI: 

 Participarea la concursul COMPER secţiunile LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ şi 

MATEMATICĂ; 

 Participarea la concursul DISCOVERY; 

 Participarea la concursul ,,Bucuriile zăpezii”- Proiectul educațional ,,Prin formă și 

culoare, o șansă pentru fiecare” 

 Participarea la concursul ,,Primăvara în grădină” 

 

7.3. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

S-a evidenţiat consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o 

calitate sporită a actului didactic, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, 

atitudinile şi comportamentele elevilor. 

  S-a folosit o gama de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru 

propriul proces de învăţământ. 

     Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică 

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Criteriile evaluării au 

fost raportate la obiectivele operaţionale potrivite conţinuturilor parcurse până la sfârşitul anului. 

     Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 

progresul realizat. Este necesar să se proiecteze şi să se folosească la clasă mai des şi metode 

alternative de evaluare. 

 

7.4.  CONCLUZII 

În anul școlar 2019-2020, cadrele didactice au participat la Proiectul „Profesori pregătiţi - 

Profesori motivaţi”(curs în derulare), au luat parte la workshop-ul „ Cum să predăm copiilor teme 

legate de refugiați, azil și migrație”, organizat de Consiliul Național Român pentru Refugiați cu 

sprijinul Agenției ONU pentru Refugiați – UNHCR  România, au finalizat cu succes cursul 

“Profesor în Online’’,  au participat la instruirea pentru utilizarea G Suite for education, 

organizată de CCD Galați, în format online,  ,,Folosește manualele 3D și instrumentele 

interactive pentru a susține lecții la distanță”. 

 

8. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A DISCIPLINELOR UMANISTE 

 

Componenţa comisiei este următoarea: 

1.  Fotache Daniela – profesor titular, gradul I (responsabil comisie) 

2. Drosu Claudiu – profesor suplinitor, debutant 

3. Vartolomei Radu – profesor suplinitor 

4. Năstase Geta – profesor titular, gradul II 



5. Crăciun Anda – profesor titular, gradul I (secretar) 

6. Ciocan Nicolae – profesor titular, gradul I 

7. Tiron Lidia – profesor titular, definitiv 

8. Duminică Jana – profesor suplinitor 

9. Moldovan Nicolae - pensionar 

 Obiectivele generale ale activităţii specificate în Planul managerial al comisiei 

sunt: 

- asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii didactice; 

- creşterea reală a pregătirii elevilor; 

- continua perfecţionare a profesorilor; 

- realizarea unei educaţii complete prin disciplinele de învăţământ predate; 

- cultivarea dragostei de lectură; 

- dezvoltarea bazei didactico-materiale; 

- implicarea în activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

 

 Pe parcursul semestrului al II-lea, membrii comisiei au fost implicați în  

următoarele activități: 

a) În  perioada  27.01 – 06.02.2020, a avut loc Inspecția școlară generală din partea ISJ 

Galați, interval în care toate cadrele didactice au fost asistate la cel puțin 2 ore, au fost verificate 

portofoliile personale și dosarul comisiei metodice. În urma acestui demers, cadrele didactice au 

primit calificative de „foarte bine”, fiindu-le apreciată activitatea didactică, implicarea în 

activități extracurriculare cu elevii, părinții și reprezentanți ai comunității locale.  

b) În intervalul ianuarie – martie 2020, s-au desfășurat ore de pregătire suplimentară la 

disciplina Limba română cu elevii clasei aVIII-a, conform unui grafic clar stabilit și comunicat 

atât elevilor, cât și părinților. Din nefericire, rata de participare a fost redusă: minim 1 elev, 

maxim 5 elevi – posibile cauze: lipsa de interes a elevilor, planificarea activității la finalul 

programului școlar (elevii au spus că sunt obosiți și nu mai pot sta sau că au altceva de făcut 

acasă). 

c) În perioada martie-iunie 2020, activitatea didactică s-a desfășurat online în măsura 

posibilităților. Astfel, s-a luat legătura telefonic cu părinții și elevii, s-au format grupuri de 

Whatsapp în vederea facilitării comunicării, s-au desfășurat activități pe Google Classroom și 

Zoom. Acest demers a avut loc atât la învățământul de zi, cât și în cadrul Programului „A doua 

șansă”, deși nu toți elevii au răspuns pozitiv la activitățile desfășurate online – posibile motive: 

lipsă smartphone/laptop/computer, lipsă internet sau opțiune internet redusă, defecțiuni ale 

telefoanelor, mai multi copii au avut acces la un singur dispozitiv (acesta aflându-se în timpul 

zilei în posesia părinților), reticență în a învăța noi tehnici de comunicare din partea părinților/ 

copiilor. Cei care nu au accesat platformele online au fost consiliați telefonic (apeluri, grup 

whatsapp) și au fost chemați la școală în iunie pentru a susține o lucrare scrisă conform 

metodologiei. Dovezile activităților se regăsesc în rapoartele săptămânale ale cadrelor didactice și 

pe platformele mai sus menționate. 

d) În perioada martie-iunie 2020, câteva cadre didactice au participat la cursuri de formare, 

așa cum reiese din rapoartele de autoevaluare a activiității didactice depuse la direcțiunea școlii: 



„Profesori pregătiți-Profesori motivați”(12-14.02.2020; proiect POCU), „Profesor în online” (6-

13.04.2020; organizat de Digital Nation). 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

  Școala dispune de întregul material curricular ( planuri de învăţământ şi programe şcolare, 

auxiliare curriculare) pentru fiecare an de studiu (întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi 

semestriale şi proiectarea unităţilor de învăţare, conform  competenţelor specifice şi 

conţinuturilor învăţării pentru gimnaziu); 

Personalul didactic este calificat în proporţie de 100%,  existând o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice precum şi o bună coordonare a acestora;  

  Interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă prin participarea la cursuri de 

perfecţionare şi activităţi extracurriculare; 

  Asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi 

intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice; 

   Întocmirea bibliografiei şcolare pentru fiecare an de studiu şi stabilirea nivelului de 

cunoştinţe al elevilor pentru fiecare nivel de studiu prin teste predictive – analiza progresului 

școlar prin compararea rezultatelor obținute la teste inițiale – medii/teze fiind anexă a prezentului 

raport; 

  Participarea la cercurile pedagogice semestriale organizate la nivelul fiecărei discipline, 

conform calendarului ISJ Galați; 

  Organizarea activităților extracurriculare: 

 Vizitarea bricului MIRCEA – prof. Fotache Daniela, prof. Vartolomei Radu; 

 „Calamitățile naturale” – prof. Fotache Daniela, prof. Ciocan Nicolae; 

 Participarea la Ziua Minorităților Naționale – prof. Duminică Jana; 

 „1 Decembrie 1918 – E scris pe tricolor Unire” – prof. Vartolomei Radu, prof. Năstase 

Geta, prof. Fotache Daniela;   

 „Se apropie Crăciunul” – prof. Năstase Geta, prof. Moldovan Nicolae; 

 Susținerea la nivelul comisiei a referatelor: 

 „Metode și procedee utilizate în predarea limbii franceze” de către prof. Fărcaș 

Ana Maria; 

 „Strategii activ-participative în predarea-învățarea limbii și literaturii române” 

de către prof. Fotache Daniela. 

 Susținerea unor lecții demonstrative: 

 „Viteză. Handbal” prof. Ciocan Nicolae, cls.a VII-a 

 „Dealuri și podișuri. Sinteză și caracteristici comune. Recapitulare ” prof. Boteanu Lidia, 

clasa a VIII-a; 

 „Nașterea Domnului – bucuria creștinilor” prof. Năstase Geta, cls. aV-a A; 

 „Predicatul verbal” prof. Fotache Daniela, cls. aVIII-a. 

  Punerea în funcţiune a bibliotecii prin impunerea unui program adecvat; 

 Desfășurarea unui program de asistențe semestriale și analiza activităților didactice în cadrul 

comisiei metodice conform programului stabilit la începutul semestrului. 



 Organizarea Cercului metodic de limbi moderne cu tema „Mijloace, procedee și metode de 

dezvoltare a creativității elevilor în cadrul orelor de limbi moderne”, 16.11.2019. 

 organizarea, derularea si monitorizarea activitatilor extracurriculare desfasurate pe parcursul 

semestrului:  „8 Martie – Ziua internationala a femeii”, activitățile din cadrul proiectului 

„Școala Altfel”; 

  Punerea în funcţiune a bibliotecii prin impunerea unui program adecvat; 

 Desfășurarea unui program de asistențe semestriale și analiza activităților didactice în cadrul 

comisiei metodice conform programului stabilit la începutul semestrului. 

PUNCTE SLABE: 

  Oferta şcolii în ceea ce priveşte disciplinele opţionale nu satisface nevoile tuturor elevilor; 

 Unele cadre didactice acordă un interes scăzut dezvoltării profesionale, lipsa unor metode 

activ-participative din inventarul didactic generând disfuncţionalităţi în managementul clasei; 

 Unele cadre didactice se sustrag sarcinilor administrative (planificări predate cu întârziere, 

deficienţe în comunicarea cadru didactic-responsabil comisie, întârzieri la ore, documente 

necesare dosarului comisiei  predate cu întârziere sau omiterea aducerii acestora); 

 Lipsa unui spaţiu care să faciliteze desfăşurarea diferitelor activităţi cultural- artistice. 

 Gradul de utilizare a mijloacelor moderne (calculator, videoproiector, etc) este scăzut;  

  Finanţări locale insuficiente; 

  Implicarea slabă a Comitetului de părinţi la nivelul şcolii şi a comunităţii. 

OPORTUNITĂŢI: 

 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD şi Departamentul 

Pregătirii Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi; 

  Întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor; 

  Disponibilitatea unor cadre didactice de a desfăşura program prelungit prin organizarea unor 

ore de educație remedială. 

AMENINŢĂRI: 

 Abandonul şcolar datorat situaţiei materiale precare şi a apartenenţei la etnia rromă (fetele 

conforma tradiţiei sunt măritate la vârsta de 15 ani şi nu mai frecventează şcoala); 

  Criza de timp a unor părinţi datorată actualei situaţii economice reduce implicarea familiei în 

viaţa şcolară; 

  Perceperea unor taxe mari la majoritatea concursurilor şcolare împiedică participa-rea elevilor 

capabili de performanţă cu o situaţie materială precară. 

  

10. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE ȘTIINȚE 

 

Proiectarea activităţii  s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de 

cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor 

şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de recomandările primite din partea inspectorului de 

specialitate. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a 

realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, 

conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de 



competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor 

concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de 

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă 

amecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia 

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice 

, modelatoare, problematice. 

În lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

Fiecare profesor şi-a întocmit portofoliul care a cuprins: planuri cadru pentru fiecare clasă 

, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea unităţilor 

de învăţare,fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi etapial-formativă, portofolii 

tematice la diferite discipline de învăţământ, precum şi o bază de date în format 

electronic,deocamdată la început. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra 

interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi 

al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan 

etc.) poate reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi 

extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până 

la abandonul şcolar. 

Relaţiile cadru didactic-elev se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare 

şi înţelegere, afectivitate. Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă 

de studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală Cadrele didactice cultivă la elevi 

atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi autodepăşire. 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare profesor  a încercat construirea 

unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi 

calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat 

programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost 

implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul 

de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

În cadrul comisiei metodice colaborarea dintre membrii 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 realizatcomunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală 

Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost 

implicați în alcătuirea de portofolii tematice. Membrii comisiei întrunesc standardele privind 

calificarea şi experienţa adecvată. 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează 

optimizarea desfășurării procesului instructiv-educativ. Colaborarea a fost eficientă , 

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de bună practică, 

interasistențe, activități demonstrative). 

o Discuții și analize privind planul managerial lunar şi anual; responsabilităţile membrilor 

în cadrul comisiei, discutarea planificărilor, discutarea rezultatelor testărilor iniţiale şi 

stabilirea măsurilor pentru recuperarea elevilor cu lacune, stabilirea subiectelor pentru 

testul de revenire, stabilirea programului suplimentar de pregătire al elevilor,  elaborarea 

graficului interasistențelor și asistențelor (17.09.2019) 



o discutarea rezultatelor testărilor iniţiale şi stabilirea măsurilor pentru recuperarea elevilor 

cu lacune, stabilirea subiectelor pntru testul de revenire, stabilirea programului 

suplimentar de pregătire al elevilor (08.10. 2019) 
o susținere referat “Predarea interdisciplinara –matematică –fizică –chimie- biologie” –  

prof. Zaharia Liliana(08.10. 2019) 

o interasistențe desfășurate la ed. tehnologică “Elemente de limbaj grafic” prof. Rîclea 

Mariana (20.11.2019), informatică “Aplicații de prelucrare fișiere audio-video”prof. 

Popescu Aurelia 

o lecții demonstrative la matematică susținute de prof. Gheorghiță Adrian, la clasa a VIIIa 

”Înălțimea piramidei” (21.10.2019), la clasa a Va A “Metode aritmetice de rezolvare a 

problemelor” (15.11.2019) 

o lecție demonstrativă la biologie, clasa a VB “Marea Neagră”, prof. Areș Ginuța 

o cadrele didactice au participat la Cercurile Metodice conform planificărilor ISJ, au 

efectuat serviciul pe şcoală respectând programul afişat, au participat la Consiliile 

profesorale precum şi la şedinţele cu părinţii  

 

În luna ianuarie, în perioada 27.01 -07.02.2020 membrii Comisiei Metodice au susținut 

lecții demonstrative în cadrul Inspecției Periodice organizată de ISJ Galați și au obținut 

următoarele calificative: 

- Zaharia Liliana – la fizică, clasa VIIIa și chimie clasa VIIIa, Consiliere și dezvoltare 

pesonală clasa a VII a–calificativul FB 

- Gheorghiță Adrian Ștefan – matematică la clasele VIII, V A 

- Popescu Aurelia – ed. tehnologică VA, informatică VI, specialități Anul III ADS, 

Consiliere și dezvoltare pesonală clasa a V A –calificativul FB 

- Areș Ginuța – biologie clasa VI-calificativul FB 

- Pentru activitatea Comisiei Metodice Matematică și Științe, din anii precedenți, s-a 

obținut calificativul BINE. 

Profesorul  de matematică Gheoghiță Adrian a realizat de instrumente de evaluare 

adecvate simulării examenelor naționale, a participat în luna iunie la pregătirea elevilor clasei a 

VIIIa pentru Evaluarea Națională 

S-au realizat interasistențe de către responsabilul Comisiei metodice la orele de 

matematică, biologie și informatică. Asistenţele la oră au fost planificate încă de la începutul 

semestrului şi anunţate în prima şedinţă a comisiei, ele având ca obiective: 

 observarea respectării programelor şi a planificărilor semestriale; 

 observarea acurateţii obiectivelor şi a conţinuturilor; 

 organizarea demersului didactic şi a secvenţialităţii acestuia; 

 metode şi forme evaluare; 

 metode şi mijloace didactice utilizate. 

Asistenţele realizate la disciplinele s-au realizat într-un mediu educaţional optim, în care 

programa şi planificarea semestrială este respectată, cadrul didactic caută varianta optimă a 

îmbinării metodelor tradiţionale cu cele moderne, colectivul este organizat atât individual, cât şi 

frontal, se respectă secvenţialitatea demersului didactic, sunt utilizate metodele şi mijloacele 

didactice adecvate în vederea unui proces optim de predare-învăţare-evaluare, nu apar probleme 

de disciplină ale elevilor în timpul orelor. 

Propuneri pentru îmbunătățirea și diversificarea  activității catedrei 
- stimularea interesului pentru înțelegerea noțiunilor prin instruirea diferențiată; 



- prezentarea unor materiale cu caracter didactic și pedagogic studiate în cadrul 

perfecționărilor organizate de CCD la care au participat membrii catedrei ; 

- pregătirea suplimentară a elevilor ; 

- adaptarea activității de învățare - îndeosebi sub raportul conținutului, al formelor de 

organizare și al metodologiei didactice la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea 

lor de înțelegere;  

- facilitarea comunicării elev-elev și elev-profesor, prin construirea unor situații adecvate 

de lucru și de comunicare în vederea facilitării schimbului de informații; 

- realizarea unor demersuri didactice integrative, formative, prin constituirea unei viziuni 

coerente asupra comunicării.  

- O mai bună colaborare părinți- profesori 

- Invitarea părinților de a participa la desfășurarea unor ore de matematică, fizică, 

informatică, biologie 

Membrii Comisiei Metodice urmăresc să contribuie la formarea și dezvoltarea capacităților 

elevilor de a reflecta asupra lumii înconjurătoare,de a formula și rezolva probleme pe baza 

raționalizării cunoștințelor de matematică, fizică, chimie, biologie, tehnologie și geografie, 

precum și la înzestrarea cu un set de competențe, valori și atitudini menite să asigure o integrare 

profesională. 

 

11. ACTIVITATEA COMISIIEI  DIRIGINŢILOR ȘI A 

CONSILIERULUI EDUCATIV 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

- Participarea in număr mare a copiilor la 

activitățiile extracurriculare 

- Modalităţi   alternative   de  educaţie  

reflectate  într-o  paletă  largă de  activităţi  

extracurriculare    la nivelul şcolii  şi la nivelul  

claselor  de elevi; 

- Implicarea în activităţi a elevilor şi cadrelor 

didactice în realizareaobiectivelor; 

- Crearea unui climat educaţional deschis şi 

stimulativ prin relaţiileinterpersonale; 

PUNCTE SLABE 

- Slaba implicare a părinţilor în activităţile 

şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

scoala, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

- Apartenenţa elevilor la un grup social – 

etnic dezavantajat 

- Fonduri insuficiente pentru realizarea 

activităţilor şi pentru a răsplătirezultatele 

obţinute de elevi; 

- Realizarea unor parteneriate educaționale cu 

diverse instituții; 

OPORTUNITĂŢI 

- Realizarea unor activități cu participarea 

psihologului școlar 

- Implicarea comunităţii locale 

- Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi 

de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc;  

- Cursuri de formare pe teme educative; 

AMENINŢĂRI 

- Lipsa interesului unor investitori 

- Modele culturale negative 

- Insuficientă conştientizare a părinţilor 

elevilor/ şcolarilor privind rolul lor deprincipal 

partener educaţional al şcolii; 

- Instabilitatea economică duce la discriminarea 

unor elevi care n-au resursemateriale pentru a 

participa la anumite activităţi (excursii, tabere); 

- Criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea 

interesului faţă de şcoală,conservatorismul; 



 

 

C. CONCLUZII 

 APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢI ORGANIZĂRII ŞI 

DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR: 

 Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea 

în consiliul elevilor, cercuri, redacţia revistei școlii etc. 

 Stimularea motivaţiei continue în scopul dezvoltării propriei cariere; 

dezvoltarea abilităţilor de informare privind cariera; 

 Optimizarea relației școală – familie, a relației școală-comunitate 

 

 ASPECTE POZITIVE SI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI : 

 

Pozitive : 

- Formarea conduitei participative la viaţa 

socială; armonizarea şi exersarea propriului 

sistem de valori în acord cu cel social; 

- Dezvoltarea capacităţii de proiectare, de 

execuţie şi de evaluare în muncă; aprecierea 

valorilor culturale prin adoptarea unor criterii 

adecvate; organizarea timpului liber 

 

Negative : 

- Un număr destul de mare  dintre familiile 

elevilor – dezorganizate; 

- Elevi ce provin dintr-un mediu social 

defavorizat; 

- Existenţa unor abateri disciplinare; 

 

 

 

 PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI: 

 Responsabilizareamai mare a elevilor şi dinamizarea consiliului elevilor 

 Implicarea tuturor diriginților în activități extracurriculare 

 Realizarea unor parteneriate cu instituțiile locale 

 Actualizarea permanentă a proiectelor propuse în funcţie de ofertele 

educaţionale lansate la nivel judeţean 

 

 

12. ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE 

CONTINUĂ A PERSONALULUI UNITĂȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

             Activitatea de perfecţionare a cadrelor s-a desfăşurat pe mai multe direcţii: 

 perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice 

 o perfecţionarea prin masterate şi cursuri universitare/postuniversitare 

 o perfecţionarea prin cursuri organizate de CCD şi alţi formatori. 

Cadrele didactice din ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELENA CUZA,, GALAŢI au participat şi la 

alte activităţi de formare şi perfecţionare ,în anul şcolar 2019- 2020, cum ar fi: 

 



Nr. 

Crt.  

Activitatea  Participanţi  Data/ 

Perioada  

Locul 

desfăşurării  

1.  Fluența vorbirii  

 
BACIU- SUSANU 

MIHAELA  

31 octombrie  

2019  
CJRAE 

GALAŢI  

2.  Profesor în Online  BACIU- SUSANU 

MIHAELA  

9-17 mai 2020  
Digital nation 

3.  Instruire- Utilizarea G Suite 

for education  
BACIU- SUSANU 

MIHAELA  

20 mai 2020  
CCD, GALAŢI 

4. Webinar- Folosește 

manualele 3D și 

instrumentele interactive 

pentru a susține lecții la 

distanță  

BACIU- SUSANU 

MIHAELA  

 

26 mai 2020  EDP S.A.  

Edu Magic  

Mozaik 

Education  

5. Crearea activităților cu 

ajutorul platformei Wordwall  
BACIU- SUSANU 

MIHAELA  

20 iunie 2020  ARTICO,  

Chișinău  

6. Webinar-Evaluare logopedică  BACIU- SUSANU 

MIHAELA  

21 iunie 2020  Priority Clinic, 

București  

7. Webinar-3 Sfaturi în arta 

povestirii  
BACIU- SUSANU 

MIHAELA  

22 iunie 2020  AtelieR de 

cuvinte,  

Timișoara  

8. Managementul resurselor 

umane  
AREȘ GINUȚA 

  

9. Intervenție și metode de lucru 

pentru copiii cu dificultăți de 

învătare  

BOTEANU LIDIA  

 

10 Profesor în Online  
 

BOTEANU LIDIA 9-17 mai 2020  DIGITAL 

NATION 

11. Instruire- Utilizarea G Suite 

for education  
BOTEANU LIDIA 20 mai 2020  

CCD, GALAȚI 

12. FLiP online- Atelier de 

Tehnologie în educație  
BOTEANU LIDIA 23 aprilie 2020  Asociația  

Școala de Valori  

13. Cum să predăm copiilor teme 

legate de refugiati, azil și 

migrație  

COZMA 

VIORICA 

5 decembrie 

2019   

14. Profesor în Online  
 

COZMA 

VIORICA 

9-17 mai 2020  DIGITAL 

NATION 

15. Instruire- Utilizarea G Suite 

for education  
COZMA 

VIORICA 

20 mai 2020  
CCD, GALAȚI 

16. 
Școala de valori 

VARTOLOMEI 

RADU 
  

17. Profesor în Online  
 

CIOCAN 

NICOLAE 

9-17 mai 2020  DIGITAL 

NATION 

18. Instruire- Utilizarea G Suite 

for education  
CIOCAN 

NICOLAE 

20 mai 2020  
CCD, GALAȚI 

19. 
Școala de valori 

GHEORGHIȚĂ 

ADRIAN 
  



20. Profesor în Online  

 

FOTACHE 

DANIELA 

9-17 mai 2020  DIGITAL 

NATION 

21. Crearea activităților cu 

ajutorul platformei Wordwall  
FOTACHE 

DANIELA 

20 iunie 2020  ARTICO,  

Chișinău  

22. Cum să predăm copiilor teme 

legate de refugiati, azil și 

migrație  

NICHITOVICI ANA 5 decembrie 

2019   

23. Cum să predăm copiilor teme 

legate de refugiati, azil și 

migrație  

NICHITOVICI 

DOINA 
5 decembrie 

2019   

24. Simpozionul ,,Reflecții ale 

tinerilor despre satul 

românesc- mărturii despre 

preoți, învățători și gospodari”  

NĂSTASE GETA 28 noiembrie 

2019  
 

25. Webinar-Educație 

experiențială în Online  

TOMA MIHAELA mai 2020  SELLification  

26. Webinar-Secretele 

prezentărilor vizuale  
TOMA MIHAELA mai 2020  SELLification  

27. Webinar- Folosește 

manualele 3D și 

instrumentele interactive 

pentru a susține lecții la 

distanță  

TOMA MIHAELA 26 mai 2020  

 
EDP S.A.  

Edu Magic  

Mozaik 

Education  

28. Pofesor în online TOMA MIHAELA 9-17 mai 2020  DIGITAL 

NATION 

29. Ferestre către noi…Cum 

construim starea de bine?  

TOMA MIHAELA 31 octombrie  

2019  
CJRAE 

GALAŢI  

30. 
Pofesor în online 

NĂSTASE GETA 6-13 aprilie 2020  

 
DIGITAL 

NATION 

31. Proiectul Educațional 

Internațional /Simpozionul 

Internațional "Educație fără 

frontiere!"  

NĂSTASE GETA 29 mai 2020  Ziarul Esențial în 

Educație/Editura 

Esențial Media  

32. Simpozionul ,,Familia și 

educația în gândirea sfinților 

trei ierarhi”  

NĂSTASE GETA 29 ianuarie 2020  Seminarul 

Teologic Ortodox  

,,Sf. Andrei” 

Galați  

33. Webinar- Folosește 

manualele 3D și 

instrumentele interactive 

pentru a susține lecții la 

distanță  

ZAHARIA 

LILIANA 

26 mai 2020  

 
EDP S.A.  

Edu Magic  

Mozaik 

Education  

34. Proiectul Educațional 

Internațional /Simpozionul 

Internațional "Educație fără 

frontiere!" 

ZAHARIA 

LILIANA 

29 mai 2020  Ziarul Esențial în 

Educație/Editura 

Esențial Media  

 

Formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea şcolară s-a realizat şi 

prin activităţi , de genul :  



- studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;  

- participări la sesiuni de workshop-uri dedicate cadrelor didactice (CCD GALAȚI, CJRAE 

GALAȚI);  

- activităţi desfăşurate în cadrul comisiilor metodice( lecții/ activităţi demonstrative,referate  

învăţământ preşcolar/ primar / gimnazial) , a cercurilor pedagogice ;  

- schimburi de experienţă profesională (învăţământ preşcolar/ primar/ gimnazial);  

- asistenţe la lecţii – realizate de director, responsabilul de comisie metodică,membri CEAC. 

Activitățile propuse pentru semestrul al II-lea s-au derulat conform planificării.  

 Propunerile de îmbunătăţire, împreună cu fişele de observare și concluziile ,vor fi depuse 

la Comisia de Formare Continuă. Concluziile pentru lecțiile asistate se vor prezenta sub forma 

unei diagrame SWOT in materialele de analiză ale şefilor de comisii metodice, CEAC si ale 

directorului la sfarsit de semestru /an şcolar;  

Activitățile propuse pentru semestrul al II-lea s-au derulat conform planificării. Dar la programele 

de formare oferite de Casa Corpului Didactic Galaţi s-a înscris un număr relativ mic de cadre 

didactice. Explicații pentru această situație se regăsesc în faptul că oferta CCD GALAŢI nu a 

coincis cu nevoile de formare ale personalului didactic/ personalului didactic auxiliar , în plus, 

costul unor cursuri este foarte mare.  

În urma parcurgerii programelor/ activităților de formare/ dezvoltare profesională, se 

constată schimbări benefice în abordarea conceptuală și atitudinală a predării - învățării - 

evaluării școlare, precum și a activităților extracurriculare, sporirea calității actului didactic, 

utilizarea platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare, promovarea unor 

experiențe educaționale care motivează elevul și răspund nevoilor sale, diversificarea modului de 

organizare a învățării, preocuparea pentru diferențierea și diversificarea traseelor educaționale, 

implicarea partenerilor educaționali (familia, etc) 

 

13. ACTIVITATEA COMISIEI CEAC 

 Componenţa comisiei este următoarea: 

Năstase Geta– responsabil comisie 

Gheorghiță Adrian – membru 

Fotache Daniela – membru 

Toma Mihaela – membru 

 

 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) dincadrul Şcolii Gimnaziale Elena 

Cuza Galaţi şi-a desfăşurat activitatea în anul şcolar 2019 – 2020 în conformitate cu prevederile 

în vigoare. Membrii comisiei au verificat activitatea instructiv educativă şi extraşcolară, au 

realizat asistenţe la ore, au actualizat procedurile operaţionale şi de sistem existente şi au adăugat 

proceduri noi unde a fost cazul. Raportul RAEI a fost iniţializat în timp util. S-au completat 

datele statistice cerute de platforma Aracip, a fost inițializat Raportul de activitate și evaluare a 

insituției pe anul școlar 2018 – 2019. Au fost administrate chestionare cadrelor didactice, elevilor 

și părinților referitoare la calitatea procesului instructiv – educativ oferit de Școala Gimnazială 

”Elena Cuza” Galați.  

 



14. ACTIVITATEA COMISIEI DE RITMICITATEA NOTĂRII ŞI 

CONTROLUL DOCUMENTELOR 

 

Componenţa comisiei este următoarea: 

Popescu Aurelia– profesor suplinitor, gradul definitiv (responsabil comisie) 

Nichitovici Doina – profesor învăţământ primar, gradul II 

S-a întocmit un program de activitate al comisiei, atât anual cât şi semestrial, conform 

căruia membrii comisiei îşi desfăşoară activitatea. 

Membrii comisiei au avut în vedere cunoaşterea şi respectarea de către cadrele didactice 

din şcoală a capitolului de Evaluare –secţiunea 1, 2 din R.O.F.U.I.P.Conform programului stabilit 

s-a verificat şi stabilit situaţia elevilor corigenţi şi repetenţi pe clase înregistraţi în anul şcolar 

trecut şi s-au purtat discuţii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la 

învăţătură întâlnite la anumiţi elevi. 

Întocmirea şi prezentarea unei informări lunare ca urmare a verificării cataloagelor 

şcolare, în vederea observării ritmicităţii notării elevilor, a determinat o analiză a modului cum se 

realizează evaluarea elevilor şi dacă sunt respectate prevederile regulamentului şcolar. 

Verificarea cataloagelor şcolare a avut în vedere următoarele aspecte: 

1.Verificarea modului de completare al catalogului de către fiecare învăţător/profesor diriginte. 

2.Verificarea ritmicităţii notării elevilor. 

Verificarea ritmicităţii notării elevilor a fost efectuată la învăţământul primar - clasele  CP 

– IV de către prof. învăţământ primar Nichitovici Doina, şi la învăţământul gimnazial – clasele V 

- VIII, de către prof. Popescu Aurelia.  

În primul semestru, s-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învăţământ notarea 

elevilor este realizată ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor şcolare care reprezintă o 

componentă importantă a procesului de învăţământ, este efectuată conform programei şcolare. 

Numărul de note la fiecare disciplină de învăţământ este corelat cu numărul de ore alocat prin 

planul de învăţământ. 

Cadrele didactice cu disfuncţii în notare au fost menţionate în Procesul verbal 

nr.2543/04.11.2019, încheiat la finele primei perioade de verificare a ritmicităţii notării și anume: 

   

Nume și prenume cadru didactic Disciplina 

VARTOLOMEI RADU Istorie/Ed.socială/Cultură civică 

ALEXANDROV ANDREI Ed.socială 

 

La finele celei de–a doua perioade perioade de verificare a ritmicităţii notării și control al 

documentelor școlare nu s-au evidenţiat aspecte negative, ceea ce nu implică existenţa unor 

deficienţe în procesul de evaluare a cunoştinţelor elevilor. 

În urma verificării cataloagelor s-au evidenţiat şi câteva aspecte negative, existând unele 

greşeli în scrierea notelor în cataloage; aceste greşeli s-au datorat neatenţiei profesorilor sau 

faptului că nu au citit instrucţiunile privind modul de corectare al notelor înscrise 

greşit.Înscrisurile greșite au fost corectate, semnate și ștampilate corespunzător instrucțiunilor. 

În semestrul al –II-lea, s-a constatat că la majoritatea disciplinelor de învăţământ notarea 

elevilor este realizată ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor şcolare - componentă 



importantă a procesului de învăţământ, este efectuată conform programei şcolare. Numărul de 

note la fiecare disciplină de învăţământ este corelat cu numărul de ore alocat prin planul de 

învăţământ. 

La finele primei perioade de verificare a ritmicităţii notării elevilor (13.01-28.02.2020) s-

au identificat cadre didactice cu disfuncții în notare, ceea ce implică existenţa unor deficienţe în 

procesul de evaluare a cunoştinţelor elevilor din ciclul gimnazial, după cum urmează: 

 

Perioada de 

verificare 

Cadrul didactic cu 

disfuncții în notarea ritmică 

a elevilor 

Disciplina  Proces verbal de 

consemnare nr/data 

13.01-28.02.2020 Prof.Vartolomei Radu 

 

Istorie/Cultură civică 

Educație socială 

385 / 28.02.2020 

 

Din data de 11.03.2020, în contextul pandemiei generate de coronavirus/COVID-19, 

cursurile școlare au fost suspendate. 

Activitățile educaționale s-au desfășurat  on-line,  iar notarea s-a efectuat în conformitate 

cu prevederile OM 4.249 din 13 mai 2020 emis de Ministerul Educației și Cercetării. 

În urma verificării cataloagelor s-au evidenţiat şi o serie de aspecte negative, existând 

unele greşeli în scrierea notelor în cataloage; aceste greşeli s-au datorat  neatenţiei învățătorilor / 

profesorilor sau faptului că nu au citit instrucţiunile privind modul de corectare al notelor înscrise 

greşit. 

Înscrisurile greşite din cataloage au fost corectate, semnate şi ştampilate conform 

instrucţiunilor. 

 

 

15. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

 

Activitatea de secretariat a doamnei IONIȚESCU NICOLETA, s-a desfășurat în condiţii 

normale, au fost întocmite toate lucrările specifice începutului de an şcolar, documente de 

transferări ale elevilor, promovare, salarizare pentru personalul şcolii, a situaţiilor statistice, 

întocmirea actelor de angajare, transferare, eliberare, promovare şi sancţionare pentru întregul 

personal angajat al şcolii, completarea şi eliberarea foilor matricole, verificarea mediilor generale 

la absolvenţii clasei a-VIII-a, eliberarea de adeverinţe pentru elevi şi cadre didactice, procurarea 

documentelor privind legislaţia şcolară, întocmirea la termene stabilite a situţiilor statistice, 

întocmirea statelor de plată pentru întreg personalul şcolii, întocmirea statelor de bursă conform 

procesului- verbal al comisiei de acordare a burselor, întocmirea fişelor fiscale pentru întreg 

personalul salariat al şcolii, întocmirea fişelor individuale ale copiilor de la învăţământul 

preşcolar etc 

Definitivarea transferurilor, repartizarea elevilor pe clase, repartizarea repetenților, 

înregistrarea cataloagelor, întocmirea situațiilor statistice de început de an (SC.0 si SC.2.1.), 

continuând cu încadrarea personalului didactic pe trepte și grade profesionale, întocmirea statului 

de funcții, întocmirea statelor de plată lunar, întocmirea planurilor manageriale ți operaționale, 



eliberarea de adeverințe pentru somaj, ajutor social etc., am reușit să mă achit de sarcini la 

termenele stabilite de caăre conducerea școlii și a Inspectoratului Școlar Județean Galați. 

          Am prezentat corespondența  la conducerea școlii și am întocmit împreună răspunsurile la 

scrisori, le-am prezentat la semnat și am dat la timp rezoluțiile. 

          M-am informat cu noile apariții în legislație și am transmis mai departe la conducerea 

unității și corpul didactic. Am afișat la avizierul școlii și în cancelarie toate fax-urile și e-mail-

urile pentru informarea la timp a cadrelor didactice și a elevilor despre toate noutățile și 

regulamentele din sistem. 

          Am depozitat corespunzător documentele școlare astfel încât să fie asigurată securitatea 

lor, fiind și membru în comisia de arhivare a documentelor. 

         Am participat la Cercurile pedagogice pe ambele semestre . 

         Consider ca mi-am îndeplinit sarcinile de serviciu cuprinse în fișa postului și mă străduiesc 

să le duc la îndeplinire cu succes și în continuare. 

Din păcate începând cu data de 01 martie 2020 dna secretar s-a angajat la Seminarul 

Teologic ”Sf. Andrei”, astfel postul de secretar fiind vacant. Datorită condițiilor generate de 

pandemie nu s-a putut organiza concurs și astfel până la data realizării prezentului raport postul 

este încă vacant, atribuțiile serviciului secretariat fiind preluate de director și infomatician. 

 

16.  COMPARTIMENTUL INVESTIŢII ŞI EXECUŢIA 

BUGETARĂ 

Situaţia finanţării şi a plăţilor efectuate în anul bugetar 2019 se prezintă astfel:   

NR. 

CRT 

DENUMIREA 

TITLULUI 

CREDITE 

DESCHISE 

PLĂŢI 

EFECTIVE 

DISPONIBIL 

1. CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

1 795 461 1 795 461 0 

2. BUNURI ȘI SERVICII 149 000 137 902 11 098 

3.  ALTE CHELTUIELI - 

BURSE 

17 500 17 313 187 

4. AJUTOR SOCIAL 4 500 4 446 54 

5. INVESTIŢII 4 000 3 683 317 

               TOTAL 1 970 461 1 958 805 11 656 

 

17. PARTENERIATUL SOCIAL INTER/INSTITUŢIONAL ŞI CU 

SINDICATELE REPREZENTATIVE 

În şcoala noastră activeaza S.I.P, lider fiind doamna prof.Zaharia Liliana care a militat pentru 

drepturile membrilor de sindicat, s-a implicat pentru crearea unor condiii optime de muncă și a 



adus la cunoștință personalului didactic și nedidactic din școală hotărârile luate în ședințele 

organizate de către sindicat.  

Relaţia cu Consiliul Local şi Primăria a fost proiectată ţinând seama de prezenţa 

reprezentanţilor acestora în organismele colective de conducere. 

 

Concluzie  

Munca depusă în anul școlar 2019 – 2020  se poate caracteriza prin seriozitate, implicare, 

perseverență.  

 

 

Director,    

Prof. Crăciun Luminița    

 


