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Obiectiv: 1. Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală a elevilor şi la 

cerinţele de pe piaţa muncii din România şi din ţările Uniunii Europene  

Țintă: Creşterea calităţii procesului instructiv – educativ 

Obiectiv: 2. Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să 

dezvolte o cultură organizaţională de tip reţea  

Țintă: Eficientizarea activităţii tuturor structurilor din instituţie 

Obiectiv: 3. Diversificarea şi perfecţionarea ofertei educaţionale a şcolii menită să crească 

performanţa şcolară a elevilor  

Țintă: Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii 

Obiectiv: 4. Crearea şi utilizarea unei baze de date complexe şi complete în fiecare compartiment 

de activitate din şcoală  

Țintă: Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului 

instituţional 

Obiectiv: 5. Dezvoltarea bazei materiale din fiecare sală de clasă, din fonduri proprii, cu sprijinul 

comitetelor de părinţi și al autorității locale  

Țintă: Atragerea de resurse financiare extrabugetare în vederea executării unor noi lucrări de 

investiţii 

Obiectiv: 6. Perfecţionarea cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal pentru 

promovarea unei didactici moderne, centrată pe dezvoltarea de competenţe 

Ținta: Implicarea tuturor factorilor responsabili în vederea realizării unui act didactic de calitate 

care să vizeze şi să asigure atât buna pregătire teoretică şi practică, cât şi performanţa 

Obiectiv: 7.  Perceperea şi abordarea elevilor ca parteneri în actul educaţional  

Țintă: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea 

educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale; 

Obiectiv: 8. Perfecţionarea mecanismelor de comunicare cu părinţii şi de implicare a acestora în 

activităţile educative şcolare şi extraşcolare  

Țintă: Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a altor instituţii, în formarea la elevi a 

unor atitudini pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ȘCOLII 
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TOTAL ELEVI 

1031 

ELEVI PRIMAR 

628 

ELEVI GIMNAZIU 

403 

CLASE PRIMAR-21 

CLASE 

GIMNAZIU-15 



 
 

Statistică an școlar 2019-2020 

Clasa înscriși Veniți Plecați Rămași Promovați 

 CPA 24 3 1 26 26 

 CPB 25 1 0 26 26 

 CPC 25 0 0 25 25 

 CPD 30 0 0 30 30 

  Total CP 104 4 1 107 107 

 IA 29 2 0 31 31 

 IB 27 2 0 29 29 

 IC 33 0 0 33 33 

 ID 27 0 0 27 27 

  Total I 116 4 0 120 120 

 IIA 28 0 1 27 27 

 IIB 38 0 0 38 38 

 IIC 34 2 0 36 36 

 IID 19 2 2 19 19 

  Total II 119 4 3 120 120 

 IIIA 27 0 0 27 27 

 IIIB 35 0 0 35 35 

 IIIC 35 1 0 36 36 

 IIID 34 0 1 33 33 

  Total III 131 1 1 131 131 

 IVA 35 0 0 35 35 

 IVB 34 3 1 36 36 

 IVC 34 0 0 34 34 

 IVD 31 0 1 30 30 

 IVE 23 1 1 23 23 

  Total IV 157 4 3 158 158 

 Total primar 627 17 8 636 636 

 VA 31 0 0 31 31 

 VB 31 0 0 31 31 

 VC 27 4 1 30 30 

 VD 30 1 0 31 31 

  Total V 119 5 1 123 123 

 VIA 29 0 0 29 29 

 VIB 22 0 0 22 22 

 VIC 25 1 1 25 25 

 VI D 21 1 1 21 21  

 Total VI 97 2 2 97 97 

 VIIA 34 0 0 34 34 

 VIIB 26 0 0 26 26 

 VIIC 15 4 3 16 16 

  Total VII 75 4 3 76 76 

 VIIIA 29 0 0 29 29 

 VIIIB 29 0 0 29 29 

 VIIIC 27 0 0 27 27 

 VIII D 27 0 0 27 27 

  Total VIII 112 0 0 112 112 

 Total gimnaziu 403 11 6 408 408  

Total școală 1030 28 14 1044 1044 

 

 

 

 

 

 

  



 

Absențe 

 

 

Clasa Nr elevi 

Total 

absențe Motivate Nemotivate 

CPA 26 29 0 29 

CPB 26 60 60 0 

CPC 25 0 0 0 

CPD 30 0 0 0 

 Total CP 107 89 60 29 

IA 31 87 70 17 

IB 29 58 58 0 

IC 33 0 0 0 

ID 27 12 12 0 

 Total I 120 157 140 17 

IIA 27 200 166 34 

IIB 38 244 244 0 

IIC 36 210 210 0 

IID 19 54 38 16 

 Total II 120 708 658 50 

IIIA 27 13 0 13 

IIIB 35 41 41 0 

IIIC 36 20 20 0 

IIID 33 19 19 0 

 Total III 131 93 80 13 

IVA 35 8 8 0 

IVB 36 40 40 0 

IVC 34 0 0 0 

IVD 31 94 94 0 

IVE 23 116 47 69 

 Total IV 158 258 189 69 

PRIMAR 636 1305 1127 178 

VA 31 397 397 0 

VB 31 246 246 0 

VC 30 379 379 0 

VD 31 188 165 23 

 Total V 123 1210 1187 23 

VIA 29 445 445 0 

VIB 22 401 401 0 

VIC 25 637 593 44 

VI D 21 234 196 38 

 Total VI 97 1717 1635 82 

VIIA 34 753 734 19 

VIIB 26 571 544 27 

VIIC 16 158 102 56 

 Total VII 76 1482 1380 102 

VIIIA 29 463 440 23 

VIIIB 29 349 315 34 

VIIIC 27 500 454 46 

VIII D 27 825 643 182 

Total VIII 112 2137 1852 285 

GIMNAZIU 408 6546 6054 492 

Școală 1044 7851 7181 670 

 

 



Participare, evaluare şi rezultate obţinute la examenul de Evaluare Națională: 

 

Disciplina Nr. înscriși Nr. prezenți Nr. eliminați 

Nr. lucrări 

trimise la 

evaluare 

Limba și literatura română 

112 112 0 112 

Matematică 

112 112 0 112 

 

Disciplina 
Note 

1-1,99 

Note 

2-2,99 

Note 

3-3,99 

Note 

4-4,99 

Note 

5-5,99 

Note 

6-6,99 

Note 

7-7,99 

Note 

8-8,99 

Note 

9-9,99 

Note 

10 

Limba și 

literatura 

română 

1 0 2 5 6 5 16 20 51 6 

Matematică 

1 2 4 5 7 20 13 20 33 7 

 

Nr. elevi 

evaluați 

Medii 

1-

1,99 

Medii 

2-

2,99 

Medii 

3-

3,99 

Medii 

4-

4,99 

Total 

medii 

< 5 

Medii 

5-

5,99 

Medii 

6-

6,99 

Medii 

7-

7,99 

Medii 

8-

8,99 

Medii 

9-

9,99 

Media 

10 

Total 

medii 

≥ 5 

112 

1 0 2 6 9 7 13 16 21 45 1 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raportul de activitate al Comisiei Limbă şi comunicare 

an şcolar 2019-2020 

Responsabil Prof. Preda Alina 

 Responsabilități 

  la nivel I.S.J.: Prof. Carmen Guguş – metodist, al I.S.J., C-ţa;  

 la nivel de școală:  

Prof. Carmen Guguş –membru in Comisia de organizare a Olimpiadei de limba romana si a 

Olimpiadei Lectura ca abilitate de viata, membru in Comisia de imagine a scolii;  

Prof. Mădălina Nicolae – responsabil cu monitorizarea absentelor la ciclul gimnazial, responsabil 

Comisie de revizuire ROI; evaluator și asistent la olimpiade: evaluator la faza pe școalǎ a 

Olimpiadei de Limba și Literatura Romȃnǎ, evaluator la faza pe școalǎ a OLAV. , evaluator la 

Evaluarea Naţionalǎ-prima sesiune și la contestaţii în Centrul Regional de Contestaţii din 

Constanţa., asistent la concursul de testare a cunoștinţelor elevilor pentru admiterea în clasa a V-a 

intensiv de englezǎ și germanǎ. 

Prof Cantaragiu Camelia – membru al Comisiei de activitati extracurriculare, responsabil Comisie 

de disciplina;  

Prof. Brate Oana – membru al Comisiei de imagine, responsabil Comisie de casare; 

Prof. Preda Alina – responsabil Comisie Limba si comunicare, membru in Comisia de organizare a 

Olimpiadei judetene de limba germana, mebru in Comisia de organizare a examenului de intensiv 

pentru admiterea în clasa a V-a, organizator (la nivel de școală) al simulărilor și examenelor DSD 1 

și Auf dem Weg zum DSD1, membru în Comisia de echivalare pentru elevii claselor a IV-a și a 

VIII-a - pentru clasele de intensiv și bilingv - liceu; 

Prof. Tudorache Andra Sorina – membru al Comisiei de Limbă şi comunicare; 

membru în Comisia de echivalare pentru elevii claselor a IV-a și a VIII-a - pentru clasele de 

intensiv și bilingv - liceu; responsabil de Comisia Metodică a Diriginților ;membru al Comisiei de 

burse; asistent la Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, organizator (la nivel de școală) 

al simulărilor și examenelor DSD 1 și Auf dem Weg zum DSD1, membru în Comisia pentru 

proiecte și programe educative extrașcolare; membru în echipa de coordonare a programului 

„Școala Altfel”, membru în Comisia de organizare a examenului de intensiv pentru admiterea în 

clasa a V-a. 

Prof. Popa Ionela - membru în comisia Limbi moderne, membru în comisia de organizare a 

examenului de intensiv pentru admiterea în clasa a V-a 

Prof. Bratu Anca –Asistent Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a; evaluator la Olimpiada de 

limbă engleză, gimnaziu, faza judeteană si faza locala, liceu. 

Prof. Belibou Andra Astrid – membru Comisie de revizuire ROI, membru al Comisiei  de proiecte 

educationale europene 

Prof. Pislaru Anca Elena -  

Prof. Omer Ozgean – responsabil cu activităţile cultural-artistice ale minorităţilor 

 

 Activități desfășurate în cercul metodic  

 participarea la activitatea  cercului metodic de limbă germană, în data de 19.02.2020, la 

CNMB,  pentru pregătirea olimpiadei de limba germană (prof. Preda A si prof. Tudorache 

A) 

 Participare la cercul metodic nr. 1 în data de 28 mai 2020. Întâlnirea cercului metodic a avut 

loc online, pe ZOOM (Popa Ionela) 

 participarea la întânirile organizate la Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa cu metodiştii 

şi membrii Consiliului Consultativ la disciplina Limba română şi diseminarea informaţiilor 

la nivelul comisiei metodice din şcoală  (Gugus Carmen) 

 

 Activități desfășurate la nivelul scolii 

 

 organizarea activităţilor metodice lunare cu membrii Comisiei şi participarea cu lucrări 

metodice la nivelul comisiei – Provocările școlii online (apr.); de asemenea, diseminarea 

exemplelor de bună practică din activitatea de la clasă (Gugus Carmen) 



 Participarea la Olimpiada de limbă engleză și concursul școlar „Speak Out” la nivel de 

școală și local 

 Evaluator la Simulările examenului de certificare a competențelor lingvistice DSD1 - nivel 

B1 (Tudorache Andra si Preda Alina) 

 evaluator la Evaluarea Naţionalǎ-prima sesiune și la contestaţii în Centrul Regional de 

Contestaţii din Constanţa (Nicolae Madalina) 

 

 Activitate educativă cu elevii  

 

 În munca cu  elevii,  toate cadrele didactice ale Comisiei, au imbinat  în mod cât mai riguros 

cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilităţile elevilor din clasele la care predau  în 

măsura în care activitățile s-au desfășurat de acasă, în sistem online. Din 11 martie 2020, 

datorită implementării stării de urgență ,prin care atât cadrele didactice, cât și școlarii au 

fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi susținute online, utilizând 

platformele ZOOM și GOOGLE MEET pentru conferințe,  în combinație cu platforma 

educativă  Google Classroom și grupurile de Whatsup. De asemenea, o parte din elevi, cu 

precădere din ciclul primar, au decis să trimită pe mail fisele de lucru lucrate. 

 Menționez că aceste resurse au fost folosite atât pentru formarea de noi cunoștinte, cât și 

pentru consolidare și testare.  

 Plecând de la aceste ipoteze  și de la ideea implicațiilor negative pe care timpul petrecut 

utiliâand tehnologia It de tipul telefonie mobilă îl are asupra sănătății școlarilor, modalitatea 

de lucru a fost hotărâtă de comun acord, după orarul clasei din ziua respectivă. Din 

perspectiva cadrului didactic noua structură de desfășurare a orelor a oferit oportunitate de a 

învăța utilizarea unor noi platforme de invatare online 

 Organizarea Simulării Evaluării Naţionale online - mijloc de cunoaştere a nivelului de 

pregătire al elevilor; analiza rezultatelor clasei a VIII-a C şi stabilirea planului de 

îmbunătăţire elaborat pe tranşe de note/ individual, mai 2020. Parcurgerea celor 40 de 

variante de antrenament in sistem online – platformă și întâlniri pe Google Meet(Gugus 

CArmen si Nicolae Madalina), organizarea unor ore online suplimentare de pregatire 

săptămânale în vederea susţinerii Evaluării Nationale 2020, cu elevii clasei a VIII-

a.Elaborarea unui plan de recapitulare a noţiunilor de Limbă română în scopul susţinerii 

Evaluării Naţionale din 2020, având în vedere interesul elevilor pentru a afla din timp 

structura subiectelor, gradul de dificultate, modul de corectare, dozarea timpului pentru 

rezolvarea cerinţelor.  Parcurgerea intergrală a lecturilor obligatorii din Programul naţional 

pentru dezvoltarea competenţelor de lectură în cadrul Clubului de lectură „Provocarea 

lecturii”, cu clasele a V-a A, a VI-a B, a VII-a A, a VIII-a C, în conformitate cu opţiunile şi 

necesităţile elevilor.(Gugus Carmen) 

 Aplicarea evaluărilor finale – mijloc de cunoaștere a progresului elevilor pe parcursul 

anului şi a competenţelor dobândite de elevi 

 Organizarea unor ore suplimentare de pregătire în vederea  Olimpiadei de Limba Germană, 

faza județeană, a examenului DSD1 (Preda Alina si Tudorache Andra), dar și a examenului 

de intensiv, la clasa a IV-a. (inclusiv pregătire on-line – Tudorache Andra) 

 

 Dezvoltare profesională 

 

• Participarea la cursuri – cursul online ”Utilizarea responsabilă a resurselor educaționale digitale”, 

avizat MEN, org. de C.C.D. București, ian.- martie 2020 (Gugus CArmen) 

 masterat ,,Strategii de comunicare”-anul I (Nicolae Madalina) 

 Cursul de formare/webinar online  " Distance learning – mehr als WhatsApp und Zoom”, Modul 1 

+ 2 , organizat de Deutsche Auslandsschularbeit International în colaborare cu Deutsche 

Botschaft Bukarest (08./11. Mai 2020) ( Preda Alina si Tudoarache Andra) 

 Participare la webinarul online  Using Cambridge Resources for Online Teaching, Thursday, 9 

April 2020 (Popa Ionela 



 Curs "Profesor in Online" (Digital Nation), 9-17 mai2020 (Bratu Anca) 

 Participare la seminarul „Creative Writing” în cadrul American Corner Constanța (18 februarie, 3 

martie, 10 martie 2020), Participare la seminarul „World Day of Social Justice” în cadrul 

American Corner Constanța (19 februarie 2020), Participare la cursul „Sociologia educației” 

în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius” Constanța 

(februarie 2020), Participare la cursul „Proiectarea şi managementul programelor 

educaționale” în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

„Ovidius” Constanța (februarie-martie 2020), Participare la cursul „Psihopedagogia 

adolescenților, tinerilor și adulților” în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, 

Universitatea „Ovidius” Constanța (februarie-iunie 2020) , Participare la cursul „Consiliere 

şi orientare” în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

„Ovidius” Constanța (aprilie-mai 2020) (Belibou Astrid) 

 Activități extracurriculare, parteneriate, proiecte educaționale 

 

 Acord de colaborare cu Institutul Goethe Bucuresti pentru desfăşurarea proiectului 

Germana si Fizica la clasa a V-a – prof. Alina Preda 

 Proiectul cu ZFA – prof Preda A si prof. Tudorache A 

 Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare cu teme privind aplicatii ale gramaticii şi ale 

teoriei literaturii: participarea la proiectul Clubului de lectură “Provocarea lecturii”; organizarea 

concursurilor şi trimiterea lucrărilor din cadrul  parteneriatelor şi proiectelor educaționale: cu Şcoala 

Gimn. Nr. 12 „B. P. Hasdeu”, C-ța, în cadrul Proiectului ”Pe aleea Domnului Hasdeu”, cu Teatrul 

Tomis Constanța, cu Teatrul pentru copii și tineret ”Căluțul de mare”, C-ța, cu Asociaţia Cultural- 

Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi pentru realizarea expoziţiei internaţionale „Învingător prin Artă”, 

participarea la Concursul regional ,,Prin șah ne descoperim” (Gugus CArmen, Preda Alina, Tudorache 

Andra) 

 Cultivarea respectului faţă de valorile naţionale prin organizarea unor activităţi omagiale închinate 

scriitorilor neamului, prin ore tematice şi evenimente. Crearea și promovarea unei imagini 

institutionale a şcolii noastre în comunitate prin organizarea unor activităţi festive şi omagiale – Ziua 

Europei, Ziua Mamei, activităţi organizate în preajma sărbătorilor de Paşti,  Ziua Școlii( toti profesorii 

Comisiei) 

 Optimizarea activității elevilor capabili de performanţă prin participarea la concursuri scolare:  

Olimpiada de Limbă, comunicare şi literatură română, etapa pe școală, Secțiunea Lectura ca abilitate 

de viaţă, Olimpiada de Lingvistică, etapa judeţeană., Pregătirea suplimentară a elevilor participanţi 

la Olimpiada de Limbă română – faza judeţeană, Olimpiada de Lingvistică, etapa judeţeană, 

Concursul Național de comunicare Comper, coordonator al trupei de teatru „Caţavencii”, Concursul 

Județean „Pe aleea Domnului Hasdeu” etc., Crearea si promovarea unei imagini instituţionale a 

şcolii noastre în comunitate prin organizarea unor activităţi festive: colaj de muzică și poezie 

„Omagiu lui Eminescu”– 15 iunie 2020 (131 de ani de la moartea poetului nostru naţional; 105 de ani 

de la naşterea poetului Gellu Naum, autorul ”Cărţilor cu Apolodor”; 140 de ani de la naşterea 

Ceahlăului literaturii române, Mihail Sadoveanu sau a lui Tudor Arghezi; elevii claselor a V-a A, a 

VI-a B, a VII-a A, a VIII-a C au fost coordonaţi, pregătiţi şi stimulaţi de mine să contribuie la 

promovarea valorilor literaturii române şi să înţeleagă importanţa marcării  unor evenimente având ca 

scop cultivarea respectului față de valorile nationale prin organizarea unor activităţi omagiale 

închinate scriitorilor neamului, prin ore tematice şi evenimente, prin realizarea de prezentări power-

point, Folosirea materialelor audio-video si a celor informatice, care sunt atractive pentru generațiile 

actuale de elevi: CD-uri, audio-book-uri, prezentări power-point, folosirea video proiectorului şi a 

laptopului în aplicarea unor proiecte IT de predare a disciplinei: storybird.com, wordle.net, survey, 

voxopop, prezi.com, mindmapping, Evernote, kidibot, indreptardigital.ro., Implicarea în activitati 



extraşcolare cu teme privind aplicatii ale gramaticii şi ale teoriei literaturii; aplicarea chestionarului 

Gardner pentru identificarea tipului de inteligență, dezvoltarea competenţelor de lectură a elevilor prin 

implicarea lor în clubul de lectură “Provocarea lecturii” (Gugus CArmen) 

 -Parteneriat cu Asociaţia ,,Pleiadis”-Iași si  Parteneriat cu Asociaţia ,,Vasile Pogor”-Iași (Nicolae 

Madalina) 

 Parteneriat încheiat cu Liceul Teoretic "Callatis "Mangalia în cadrul concursului "Let's speak 

grammar" (Popa Ionela si Belibou Astrid) 

 contract cu  Directorului  General de la firma Vestel Electronics Romania, Tolga Torgutay, fapt ce 

a facilitat dotarea cu 5 televizoare smart de ultimă generație (Ozgean Omer) 

 Rezultate concursuri si olimpiade la nivelul comisiei 

 

Olimpiada de Lingvistica – etapa județeană (Gugus CArmen) 

Boicenco Andreas, VI B, Premiul II 

Dragomir Irina, VA, Premiul III 

Moroșan Valeria, VA,  Mențiune 

 

Concursul Judeţean „Pe Aleea Domnului Hasdeu”, ediţia a II-a, CAEJ 2020 (Gugus CArmen) 

Premiul III – Butoi Ștefan, VIII C 

Mențiuni – Bugan Iustin Florinel, VIB, Vintilescu Andreea, VIIA 

 

Concursul de comunicare Comper, etapa I (Gugus CArmen) 

Premiul I  25 elevi 

Premiul II  32 elevi 

Premiul III  32  elevi 

Menţiune   25 elevi 

 

Evaluarea Naţională 2020 (Gugus CArmen) 

Rezultate obţinute de elevii clasei a VIII-a C (27 de elevi):  

nota 10: 1 elev 

intre 9 și 9,99: 13 elevi 

între 8 și 8,99:  7elevi 

între 7 și 7,99: 6 elevi 

 

Concursul "Spass auf Deutsch", faza judeteana (Preda Alina) 

Nume și prenume Clasa   Premiu 

Barbu Alexandra  VII B Premiul 2, grupa 

Oncioiu Andreea VII B  Premiul 3, grupa 

Popescu Amelia  VII B  Mentiune, grupa 

Brighidovici Sara VII B  Premiul 3, individual 

Oncioiu Andreea VII B  Mentiune, individual 

 

 

Rezultate la etapa județeană a olimpiadei de limba germana (Preda Alina) 

NUME ȘI PRENUME CLASA Premiu 

Brighidovici Sara  VII B  Premiul 1, nivel B1 

Barbu Alexandra  VII B  Premiul 2, nivel B1 

 

Rezultate la etapa județeană a olimpiadei de limba germana (Tudorache Andra) 

NUME ȘI PRENUME CLASA Premiu 

Negrisan Ioana  VII  Mentiune, nivel A1 

Butoi Stefan   VIIIC  Premiul 3, nivel B1 

 

Concursul "Let's speak grammar", faza locală (Popa Ionela) 



Nume și prenume  Clasa  PunctajPremiu 

Săvulescu Anamaria  VIII A  88 p Premiul II 

Rațiu Ruxandra   VIII A  86 p Premiul III 

Niculescu Alesia   VIII A  86 p Premiul III 

Târșoagă Eduard   VIII B  86 p Premiul III 

Șerban Beatrice  VIII B  86 p Premiul III 

Șurubaru Maria  VIII B  80 p Premiul III 

Bucinană Gabriela  VII A   76 p Menţiune 

Stoica Alexandra  VII A   74 Menţiune 

Toader David  VII B   90 Premiul II 

Roșioru Sorin-Ion  VII B   82 Menţiune 

Andrei Amalia  VII A   73 Menţiune 

 

Concursul "Let's speak grammar", faza locală (Belibou Adstrid) 

Nume și prenume  Clasa   PunctajPremiu 

Blaj Alexandra Irina 5A  96/100 Premiul I 

Dragomir Irina  5A  96/100 Premiul I 

Dinu Bianca-Daria  5A  94/100 Premiul I 

Moroșan Valeria   5A  96/100 Premiul I 

Stănescu Iulia  5B  82/100 Premiul III 

Voicilă Karina  5B  84/100 Premiul III 

Platon Luca   5B  86/100 Premiul II 

Badea Ema   5B  82/100 Premiul III 

Oltean Vlad   5B   86/100 Premiul II 

Ion Olivia   6A  82/100 Premiul III 

Matei David   6ª  88/100 Premiul II 

Cuțilof Raluca  6A  84/100 Premiul III 

Seceleanu Alexandra 6A  82/100 Premiul III 

Constantinescu Bianca 6A  82/100 Premiul III 

 

Rezultate la etapa județeană a olimpiadei de limba engleză (Popa Ionela) 

NUME ȘI PRENUME CLASA PUNCTAJ 

BARBU ALEXANDRA VII B  86 

BRIGHIDIVOCI SARA VII B  73 

POPESCU MARIA VII B           87 

BOBÎRNAC ARIANA VIII A 85 

BOBÎRNAC IULIU VIII A 86 

LABEȘ SARA           VIII C 80.5 

Menționez că nu au fost postate premiile aferente fiecărui punctaj pe forumul ISJ Constanța. 

 

 

 

 

 

  

Raport de activitate al comisiei metodice matematică și știinte 

an școlar 2019-2020 

Responsabil Prof. Chiazim Sibel 

În anul şcolar 2019 – 2020, Comisia metodică „Matematică și Ştiințe ale naturii” din cadrul Şcolii 

Gimnaziale Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanţa este formată din 11 membri. Aceștia sunt: 

1. Prof. CIOROGARU ION DENYS 

2. Prof. COJOCARU GRATZIELA 

3. Prof. BILECA ALINA 



4. Prof. BURGHELEA EMILIAN  

5. Prof. BUMBUL ANDREEA 

6. Prof. POCORA LUMINIŢA GABRIELA 

7. Prof. MEMET BIRSEN 

8. Prof. RĂSLEANU DANIELA 

9. Prof. IZET FILIS 

10. Prof. CHIAZIM SIBEL 

11. Prof. DUMISTRĂCEL DANIELA 

 

 În semestrul al II-lea, la nivelul comisiei metodice „Matematică și Ştiințe ale naturii”, 

conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă sub 

diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în 

învăţământ. 

 Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii individuale cât şi 

colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

 O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare 

din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi 

conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

 În semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020, Comisia metodică „Matematică și Ştiințe 

ale naturii” și-a concentrat activitatea pe următoarele aspecte: 

 Asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și corelarea 

acestora cu achizițiile anterioare ale elevilor;  

 Identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea într-o 

mai mare masură a strategiilor de lucru, la cerințele colectivelor de elevi;  

 Obținerea unor rezultate cât mai bune la concursuri școlare și la Evaluarea Naţională; 

 Sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin participarea 

la diferite activități, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul școlii, la nivel local și 

județean;  

 Îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea documentelor necesare în activitatea didactică;  

 Perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile cercurilor pedagogice;  

 Utilizarea anumitor soft-uri educaționale şi platforme on-line ȋn activitatea didactică;  

 Pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță, a elevilor care au nevoie de 

ajutor în consolidarea cunoștințelor elementare, precum și a elevilor pentru Evaluarea 

Naţională 



 Predarea şi evaluarea on-line utilizând platforme şi soft-uri on-line pe perioada stării de 

urgenţă şi a stării de alertă impuse de minister 

 

I. ACTIVITĂȚI ORGANIZATE LA NIVELUL ȘCOLII DE CĂTRE COMISIA 

METODICĂ 

 

 Elaborarea şi administrarea testelor (toţi membri comisiei);  

 Elaborarea fişelor adaptate pentru elevii cu CES; 

 Pregătire la matematică (săptămânală) pentru concursuri și examene naționale;  

 Participarea cu elevii la diferite activități în cadrul şcolii (toți membrii comisiei); 

 Referate științifice (Bileca, Bumbul, Răsleanu);  

 Pregătirea elevilor pentru Concursul de fizică ȘTEFAN PROCOPIU (Răsleanu);  

 Pregătirea elevilor pentru Concursul COMPER şi Olimpiada de matematică (Ciorogaru, 

Bileca, Cojocaru, Bumbul) 

 Realizarea unor experimente interesante la biologie, chimie şi fizică;  

 Perfecţionarea tehnicii didactice educative;  

 Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în 

scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei 

învăţării; 

 Însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea 

spre autoinstruire, spre învăţare continuă; 

 Întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal. 

 

II. ACTIVITĂȚI DE PERFECȚIONARE 

 

 Absolvirea cursului: 

- „Curs de predare online” - DIGITAL NATION, (Bumbul) 

- „Curs ADSERVIO”,  (Bumbul) 

- „Profesor în Online”, 30  ore - DIGITAL NATION, (Memet) 

- „Webinar manuale 3D: Foloseşte manualele 3D şi instrumentele interactive pentru a 



susţine lecţii la distanţă”, (Memet) 

- Webinar: De vorbă cu profesorii ȋn ,,sala de-acasă”, (Memet) 

 

III. PARTENERIATE, PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE 

 

1. Parteneriate: 

 Parteneriat cu Fundaţia „Noi Orizonturi”, Academia IMPACT – Prof. Chiazim Sibel 

 Parteneriat cu Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe 

Agricole – Prof. Chiazim Sibel 

 Parteneriat cu „Junior Achievement” România – Prof. Bileca Alina 

2. Proiecte şi programe educaţionale: 

 Programul „Şcoli Prietenoase cu Natura”, Societatea Ornitologică Română – Prof. Chiazim 

Sibel 

 Proiectul „Dialogul vârstelor”, în colaborare cu Căminul pentru persoana vârstnice AZUR – 

Prof. Răsleanu Daniela 

 Programul „Economia Noastră” – Prof. Bileca Alina  

 Proiectul interdisciplinar „Universul fizicii și premiile Nobel” – Prof. Răsleanu Daniela 

 Şcoala românească între deziderat şi realizare – Prof. Bileca Alina 

IV. ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

 

Nr. 

crt 
Denumirea activităţii / proiectului Data Profesor 

1.  Ziua Unirii Principatelor Române 24. 01. 2020 Chiazim Sibel 

Ciorogaru Denys  

2.  Cupa Unirii la şah 24. 01. 2020 toţi membri 

3.  Ziua Cititului Împreună 05. 02. 2020 
Chiazim Sibel 

Pocora Luminiţa 

4.  Mărţişorul Ecologic 21. 02. 2020 

Chiazim Sibel 

Ciorogaru Denys 

Pocora Luminiţa 

Răsleanu Daniela 

5.  Cinematograf la şcoală 09. 03. 2020 
Chiazim Sibel 

Memet Birsen 



6.  Jocuri ȋn aer liber 10. 03. 2020 Chiazim Sibel 

7.  Matematica fractalilor 10. 03. 2020 

Bileca Alina 

Chiazim Sibel 

Ciorogaru Denys  

8.  Concursul de Ştiinţe Newton 10. 03. 2020 toţi membri  

9.  Ziua π 14. 03. 2020 

Ciorogaru Denys 

Cojocaru Gratziela 

Bileca Alina 

Bumbul Andreea 

10.  Ziua Prigoriei 06. 05. 2020 Chiazim Sibel 

11.  Mesaje pentru Şcoala mea 29. 05. 2020 
Chiazim Sibel 

Bileca Alina 

12.  Proiecte ştiinţifice de fizică 29. 05. 2020 Răsleanu Daniela 

13.  Nu orice rândunică  este rândunică! 06. 06. 2020 Chiazim Sibel 

 

V. PARTICIPĂRI ŞI REZULTATE ALE COLECTIVULUI DE ELEVI LA CONCURSURI 

ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE  

              

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii/proiectului 

Nivel 

(local/jud/naţ/ 

european) 

Premii/ 

distincţii 

Profesor 

coordonator 

1.  
Olimpiada de Chimie locală 

Calificare 

judeţeană –  

4 elevi 

Memet Birsen 

2.  
Olimpiada Speciilor judeţean 

Calificare – 

2 elevi 
Chiazim Sibel 

3.  
Olimpiada de Fizică 

judeţean Menţiune Răsleanu Daniela 

4.  
Olimpiada de Matematică  local 

Premiul II – 

2 elevi 

Menţiune 

 – 4 elevi  

 

Cojocaru Gratziela 

Calificare – 

34 elevi 

 

Ciorogaru Denys 

Bileca Alina 

Bumbul Andreea 

5.  
Concursul Judeţean TOMIS judeţean 

Premiul III 

– 1 elev 

Menţiune 

 – 5 elevi 

Cojocaru Gratziela 

 

 Pe lângă multele reuşite ale Comisiei „Matematică şi Ştiinţe”, am identificat însă şi puncte 

slabe cum ar fi: 



 Insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de matematică, 

fizică, chimie sau biologie; Există numeroşi elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar 

pregătirea insuficientă, determinată şi de numărul mic de ore şi programul ȋncărcat îi 

determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste discipline. 

 Lipsa materialelor didactice de actualitate pentru disciplinele biologie, fizică, chimie, acest 

aspect ȋngreunând activitatea cadrelor didactice. 

 

Raportul de activitate al comisiei metodice „Om şi Societate” 

an  şcolar 2019-2020 

Responsabil Prof. Ștefan Mirela 

 

I.CURRICULUM 

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare 

           Comisia metodică ,,Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la care 

şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective: 

 Proiectarea activităţii didactice pornind de la proiectarea eficientă a curriculumului, cu 

accent pe unitatea de învăţare 

 Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ-participative 

 Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii 

 Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă 

religioasă 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare 

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 

             Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost întocmite şi 

predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se 

de materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de 

către elevi. Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii 

de istorie, geografie și religie. Pregătirea pentru participarea la olimpiadele şcolare a fost făcută cu 

multă seriozitate, iar rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor. 

Toţi membrii comisiei au respectat întocmai cumulul indicaţiilor metodice asociate 

documentelor curriculare în uz, fie că a fost vorba de planificare, programă, acte normative 

elaborate de unitatea şcolară, sau cele venite de la ISJ Constanţa, sau Minister.  

 

II.MANAGEMENT ŞCOLAR 

 

            La nivelul ariei curriculare  au fost prezentate  referatele  : 

 

 „ Modalități de colaborare în parteneriatul școală -familie,,-prof Drăgoi Irina 

 “Unirea Principatelor române - ,,Hai să dăm mână cu mână,,- toti membrii comisiei; 



 “Centenarul Marii Uniri -27 martie- Unirea Basarabiei”- prof. Roşioru Mirela, prof. Neagu 

Mirela 

   „Managementul conflictelor ĩn unitatea şolarã”- prof.  Leftericã  Cornelia 

-s-au susţinut lecţii  demonstrative : 

 

 “geografie „Hidrosfera –caracteristici generale”- prof Lefterica Cornelia cls V A 

 „Valorificarea timpului didactic la religie”- prof Stefan Mirela – 

 “9 mai – Triplã semnificaţie – Ziua europei , Ziua Independenţei şi Ziua Victoriei”- 

activitate online pe platforma Google classroom - prof Dragomir Anca , prof. Neagu 

Maria , prof Leftericã  Cornelia , prof Drăgoi Irina 

 

III.RESURSE UMANE  

Profesor Mirela Roşioru- detaşată profesor metodist la CCD Constanţa în anul şcolar 2019-2020 

Încadrare: 2 ore istorie (6D, 7B), 2 ore educaţie socială (6D, 7B) 

 

 Am publicat articolul „Provocare acceptată! Un exemplu de bune practici online” în 

„Revista profesorului” ISSN 2602-0068 – aprilie 2020 

https://revistaprofesorului.ro/provocare-acceptata-un-exemplu-de-bune-practici-online/ 

 

 Am făcut „Curs program de Formare Continuă pentru Experții evaluatori de manuale - 

CEEM”, în ianuarie-februarie 2020, 15 CTP; 

 Am creat şi dezvoltat un site propriu (https://rosioru.ro) dedicat disciplinelor istorie şi 

franceză (împreună cu prof. Mădălin Roşioru) în care am postat: modele de proiecte de 

lecţii, fişe de lucru, modele de teste rezolvate pentru bacalaureat la istorie, quizuri realizate 

în Google Forms, aplicaţii online pentru fixarea cunoştinţelor folosind LearningApps. Site-

ul are  o secţiune dedicată resurselor educaţionale deschise. 

 Am creat un tutorial audio-video şi word pentru cadrele didactice cu scopul facilitării creării 

testelor online prin folosirea Google Forms 

http://www.ccdconstanta.ro/linkuri/ 

https://www.youtube.com/watch?v=phw6B3ivEMI 

https://rosioru.ro/2020/04/30/cum-realizez-o-evaluare-online-un-minikit-pentru-initierea-

cadrelor-didactice/ 

https://rosioru.ro/2019/12/14/10-pasi-pentru-crearea-unui-test-pe-smartphone-sau-tableta-

folosind-google-forms/ 

 Am creat un minikit online pentru ciclul primar cu scopul uşurării predării „Războiului 

pentru întregirea naţională / Primul Război Mondial” care cuprinde: 

o un quiz cu 10 întrebări cu răspuns imediat: "Fetiţa din nuc" - eroină la 12 ani  

o o hartă de colorat 

o o fişă de lucru pentru elevi  

o o fişă ghid pentru învăţător 

 Am iniţiat, împreună cu prof. metodist Lavinia Popescu, şi am coordonat cele 3 etape ale 

concursului online de „RoQuiz” înscris în CAEJ nr. 4281A/141/30.09.2019  

o Etapa I s-a desfăşurat în noiembrie-decembrie 2019 şi au participat 4 şcoli, 7 clase 

gimnaziale și 148 de elevi. 

Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța 

Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar 

https://revistaprofesorului.ro/provocare-acceptata-un-exemplu-de-bune-practici-online/
https://rosioru.ro/
http://www.ccdconstanta.ro/linkuri/
https://www.youtube.com/watch?v=phw6B3ivEMI
https://rosioru.ro/2020/04/30/cum-realizez-o-evaluare-online-un-minikit-pentru-initierea-cadrelor-didactice/
https://rosioru.ro/2020/04/30/cum-realizez-o-evaluare-online-un-minikit-pentru-initierea-cadrelor-didactice/
https://rosioru.ro/2019/12/14/10-pasi-pentru-crearea-unui-test-pe-smartphone-sau-tableta-folosind-google-forms/
https://rosioru.ro/2019/12/14/10-pasi-pentru-crearea-unui-test-pe-smartphone-sau-tableta-folosind-google-forms/


Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța  

Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebfbXcdcL24k1ewTtUI1I72l9w5qZRnnnQha

cCpxDQoWf9_A/viewform 

o Etapa a II-a s-a desfăşurat în ianuarie 2020 au participat 11 profesori din  5 judeţe 

(Constanţa, Brăila, Ialomiţa, Maramureș, Satu Mare), 22 de clase primare şi 

gimnaziale și 538 de elevi.   

Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța 

Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar, jud. Constanţa 

Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța 

Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

Școala Gimnazială nr. 1 Cernavodă, jud. Constanța 

Școala Gimnazială „Apostol D. Culea” Sudiţi, jud. Ialomiţa 

Școala Gimnazială Romanu, jud. Brăila 

Școala Gimnazială Viziru, jud. Brăila 

Școala Gimnazială "Dr. Vasile Lucaciu", jud. Satu Mare 

Școala Gimnazială nr. 1 Strâmtura, jud. Maramureş 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK692dfF-thaFMFZl9EwxOCLfBFlGW4oncu-

1iH3GTkuMCKQ/viewform 

 

o Etapa a III-a s-a desfăşurat în mai 2020 au participat 19 școli din 9 judeţe 

Şcoala Gimnazială nr. Bălileşti, jud. Argeş 

Şcoala Gimnazială Romanu, jud. Brăila 

Şcoala Gimnazială Viziru, jud. Brăila 

Şcoala Gimnazială nr. 78 Bucureşti 

Şcoala Gimnazială nr. 17 „Ion Minulescu” Constanța 

Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța 

Şcoala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar, Constanța 

Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica” Constanța 

Şcoala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” comuna Mereni, jud. Constanța 

Şcoala Gimnazială „Emil Gârleanu” comuna Bărăganu, jud. Constanța 

Şcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu” Medgidia, jud. Constanța 

Şcoala Gimnazială  „Apostol D. Culea”, comuna Sudiţi, jud. Ialomiţa 

Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud, jud. Alba 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Nicolae Vasilescu - Karpen” Bacău 

Colegiul Naţional „Johannes Honterus” Braşov 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa 

Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa 

Liceul Tehnologic  „Lucian Blaga” Reghin, jud. Mureş 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXz-

m_c_Ke9YaPwrlawZlDJiUoEZY_pJD2OvLB3szb9mQ0Xw/viewform 

 

Prof Ignat Mihaela – Disciplina:religie-cult ortodox 

       Pregatirea elevilor pentru Olimpiada de religie; 

 Asistent si Evaluator la Faza Locala a Olimpiadei de religie; 

 Calificati la Faza judeteana: Manu Rares Nicolas – cls.a V-a (9.00); Comanita Arman 

Florentin- cls.a VI-a (8.60) 

 Asistent simulare EN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebfbXcdcL24k1ewTtUI1I72l9w5qZRnnnQhacCpxDQoWf9_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebfbXcdcL24k1ewTtUI1I72l9w5qZRnnnQhacCpxDQoWf9_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK692dfF-thaFMFZl9EwxOCLfBFlGW4oncu-1iH3GTkuMCKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK692dfF-thaFMFZl9EwxOCLfBFlGW4oncu-1iH3GTkuMCKQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXz-m_c_Ke9YaPwrlawZlDJiUoEZY_pJD2OvLB3szb9mQ0Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXz-m_c_Ke9YaPwrlawZlDJiUoEZY_pJD2OvLB3szb9mQ0Xw/viewform


 Asistent EN 

 Activitate cu clasa a V-a A, “Sfintii patruzeci de mucenici” (Scoala Altfel) 

 Consilierea elevilor clasei a VIII-a D in timpul pandemiei 

 Inscrierea elevilor clasei a VIII-a D pe platforma 

 Realizarea lectiilor in timpul pandemiei si postarea acestora pe platforma 

 Asistent la examenul intensiv- lb.engleza 

 Consilierea parintilor si elevilor clasei a VIII-a D pentru programul de Orientare scolara 

                                                                       

Profesor :Ştefan Mirela -  Disciplina:religie-cult ortodox 

Responsabilitãţi la nivelul unitãţi şcolare: 

- Responsabil Comisie Metodicã „Om şi societate” 

- Membru ĩn Comisia pentru prevenirea şi combaterea  violenţei ĩn mediul şcolar 

- Mentor pentru prof Drăgoi Irina  

- Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii 

clasei a VIII-a în anul şcolar 2019 / 2020 

-  Dirginte clasa 6A 

Responsabilitãţi la nivelul judeţului 

- Membru ĩn Consiliul Consultativ –religie , an şcolar 2019 - 2020 

- Responsabil Cerc pedagogic nr 1 Constanța pentru disciplina religie, an şcolar 2019 - 2020 

Activitãţi metodice : 

- Susţinerea de lecţie demonstrativã  la nivelui Comisiei Metodice „Om şi societate : 

„Valorificarea timpului didactic la religie” -februarie 2020 

- Susţinerea de lecţie demonstrativã la nivelui Cercului pedagogic:  

   Premii: 

- Olimpiada de religie  

- –faza localã- febr 2020   premiul I –Astratinei Irina , premiul I –Gutaga Elena , premiul II –

Croitoru Emilia (cls 6) 

- Concursul Judeţean „De la Sfântul Andrei la Sfântul Nicolae”-CAEJ-2017-2018 -  premiul 

I faza locala, mențiune –faza judeteana ; 

- Concurs „ Sarbatoarea Invierii – Lumina Sufletelor Noastre” cu participare internationala, 

editia VIII, CAERI  2019     premiul I – Rotaru Sofia  , premiul II – Ciobanu Stefan , 

premiul III – Mita Daria , mentiune – Lazar Maria ;  

- Concursul Judetean „Sfintii romani care binecuvinteazã pamantul romanesc” din cadrul 

Proiectului Educational „Modele din Gradina Maicii Domnului” – premiul I –Labes Sara, 

premiul II – Balcan Maria , premiul III – Cutilof Raluca  , mentiune – Gumeni Vlad      

 

Conferinţe, simpozioane :  

Participare la Proiectul educational regional”Credinta , Lumina sufletelor noastre”CAERI nr 

726-2018, Ed VI   ” Sf Vasile cel Mare-activitatea filantropicã” 

Participare la Simpozionul International  „ ALTERNATIVE ALE MANAGEMENTULUI 

PENTRU CALITATE ȘI PROGRES ÎN EDUCAȚIE” cu ISBN Ediția a VII-a  

- Particpare la Simpozion Județean ,,STRATEGII  DE  FORMARE  ȘI  DEZVOLTARE  A 

COMPETENȚELOR   ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PREUNIVERSITAR” cu ISBN 

- Participare la  Conferință Națională ,,INTEGRARE EUROPEANĂ PRIN STIMULAREA 

CREATIVITĂȚII ȘI VALORIFICAREA TRADIȚIILOR” cu ISBN, 

 

 

Cursuri: 



- „Educatie pentru cetãţenie democraticã” CCd , Constanta , 11 credite  

- „Curriculum adaptat si CES”- CCD Constanta , 30 ore 

- „Valorizarea institutiei de ĩnvãţãmântprin utilizarea eficienta a tehnologiei informatiilor si 

comunicarii”, 13 credite , 2018  

 Parteneriate: 

Protocol de colaborare cu  Şcoala gimnazialã nr 33 „Anghel Saligny”, Constanţa 

- Parteneriat  „Prieteni la distanţã” cu Liceul Tehnologic „I.C.Brãtianu”-Nicolae  Bãlcescu.  

- Acord de parteneriat cu Editura EDU- (Sc EDU SOFT MarketingSrl)- Târgu Mureş, jud 

Mureş 

- Protocol de colaborare cu  Şcoala gimnazialã Liteni , Iasi  

- Protocol de colaborare Editura Arabela ,  

- Acord de parteneriat cu Editura EDU  

Activitãţi extrascolare: 

- Campanie I.E.C – „Ziua mondialã de lupta ĩmpotriva Tuberculozei” 

-  Campanie I.E.C – „Ziua nationalã a inimii ”-  

- Campanie I.E.C – „Ziua mondialã fãrã tutun”-  

- Campanie I.E.C – „Ziua mondialã de lupta ĩmpotriva Diabetului”-  

Diverse: 

- Participare la concursul de sah „Cupa Unirii -24 ian „ in cadrul Proiectului Educational 

„Prin sah ne descoperim”cuprins in CAER- 2019 / 2020 

- Membru in comisia de organizare si evaluare a Olimpiadei de religie –faza locala –februarie 

2020 

- Membru in comisia de organizare si evaluare a Concursul Judeţean „De la Sfântul Andrei 

la Sfântul Nicolae”-CAEJ-2019 / 2020  –faza locala si judeteana ; 

- Membru in comisia de organizare si evaluare Concursul Judetean „Sfintii români care 

binecuvinteazã pamântul românesc” din cadrul Proiectului Educational „Modele din Gradina 

Maicii Domnului” – CAEJ 2020. 

Prof. Dragomir Anca  – disciplina Geografie , în anul scolar 2019-2020 Inspector școlar 

general adjunct la ISJ Constanța 

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII: 

 Realizarea portofoliului profesorului de geografie ; 

 Proiectarea şi întocmirea planificărilor semestriale şi anuale în format electronic; 

 Elaborarea testelor de evaluare inială ,continuă/formativă și finală/sumativă,precum și 

baremele de corectare și notare,adaptate permanent procesului instructiv-educativ în 

vederea perfecționării actului didactic; 

 Utilizarea tehnicii informatizate în activitatea de proiectare (microsoft office: word, power-

point,etc.); 

   2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE: 

 Utilizarea în procesul instructiv-educativ a unor metode și strategii didactice care să 

stimuleze implicarea activă,gândirea elevului și să-i formeze deprinderi de învățare 

(proiecte,portofolii). 

 Pregătirea şi participarea elevilor la Concursul Național de Geografie ,,TERRA”pentru 

clasele V-VII – faza județeană 



 Completarea şi verificarea caietelor de lucru ale elevilor; 

 Realizarea evaluării periodice: individual-orală, pe grupe de lucru, individuală prin lucrări 

scrise ; 

 Comunicarea cu promtitudine a rezultatelor evalării,atât elevilor cât și părinților acestora; 

 9 mai – Triplã semnificaţie – Ziua Europei , Ziua Independenţei şi Ziua Victoriei”- masa 

rotundã. 

               Profesor:Lefterică Cornelia-Theodora – disciplina Geografie  

 

 Responsabilități 

  Școală: Membru in comisia Om si societate 

 Membru în Comisia de imagine 

 Membru in Comisia de orientare școlară 

 DIRIGINTE  clasa a 8 A 

 RESPONSABIL PENTRU COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI 

 SECRETAR  ÎN COMISIA SCIM 

 RESPOSABIL REVISTA ȘCOLII 

Portofoliul personal conţine programa şcolară ȋn vigoare pentru clasa a VIII, programa nouă pentru 

clasa a V-a, a VI-a şi VII-a. 

A respectat programa şcolară, am întocmit planificările calendaristice conform legislaţiei în vigoare 

şi le-am predat până la termenul stabilit. 

A proiectat teste de evaluare iniţiale, ţinând cont de nevoile şi de particularităţile de vârstă ale 

elevilor. 

A analizat rezultatele obţinute la testele iniţiale şi am propus măsuri remediale. 

A respectat programa şcolară, am întocmit planificările calendaristice conform legislaţiei în vigoare 

şi le-am predat până la termenul stabilit. 

Portofoliul personal conţine proiecte ale unităţilor de ȋnvăţare pentru fiecare nivel de clasă. 

A proiectat activitatea didactică pe baza evaluărilor iniţiale şi a particularităţilor de vârstă / nevoi 

ale elevilor. 

A propus CDŞ pentru anul şcolar 2020 - 2021 ȋn conformitate cu opţiunile şi necesităţile elevilor. 

A proiectat orele de consiliere cu părinții în conformitate cu cerințele unității de învățământ: vineri, 

14.00 – 16.00. 

A proiectat activități extracurriculare în timpul anului școlar în conformitate cu documentele 

unității de învățământ și OMEN 3060/ 3.02.2014: 

1. 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române  

2. 24 Ianuarie – Cupa Unirii la Șah 

3. 25 Februarie – Târgul de mărțișoare  

4. Școala altfel 

5. 9 Mai Ziua Europei  

6  29 Mai Ziua Școlii 

A utilizat resursele audio-video și IT&C (DVD- player, videoproiector, internet, CD, DVD, ppt.) 

existente ȋn laboratorul de biologie şi şcoală., a utilizat platforma Google Classroom  

 Activități desfășurate în cercul/comisia  metodic/ă  

 participare la ședințe: Activitatea metodică a Cercului Pedagogic Constanța 1 , având ca temă: 

„Implementarea eficientă a curriculumului gimnazial” (dezbatere cu privire la noua programă 

http://forum.isjcta.ro/index.php?topic=30940.msg143103#msg143103


școlară pentru clasa a VII a, la disciplina geografie) 

 

 Dezvoltare profesională 

  cursuri (credite, fără credite):  

curs-Educație pentru cetățenie democratică 

curs- Implementarea SCIM în școli 

curs- Implementarea eficientă a curriculumului gimnazial” 

  continuare studii: anul 2 Master Geografie aplicată și evaluarea resurselor turisti 

 activități speciale în cadrul unor proiecte 

 programe de pregătire  cu elevii (recuperare, performanță)-pregatire suplimetara 

pentru concursuri 

 altele: Ziua Mării Negre, Ziua Dobrogei, 9 mai Ziua Europei  

prof. MOTOACĂ OANA MARIA -istorie  

1.DOMENIUL CURRICULUM: 

A.Realizarea documentelor de proiectare didactica: 

a.Curriculum nucleu 

Am plecat de la premisa ca elementul central în proiectarea didactic il constituie programa 

scolara,document normativ care stabileste obiectivele si standardele de performanta ce urmeaza a fi 

atinse prin intermediul actului didactic,ca planificarea calendaristica devine un instrument de 

interpretare personalizata a programei pentru acoperirea/dezvoltarea integrala a competentelor 

generale si specifice prin continuturi ale invatarii.Am realizat intr-o maniera personala proiectarea 

demersului didactic pe unitati de invatare,facand asocierea intre elementele 

programei(competente,continuturi) cu activitatile specifice(resurse de invatare,materiale,timp),intr-

o succesiune adecvata a unitatilor de invatare. 

          În legatura cu proiectarea eficienta a curriculumului consider ca ,la fiecare inceput de an 

scolar ca si la fiecare inceput de semestru sunt interesata de eficienta proiectarii,asa incat o 

fundamentez pe achizitiile anterioare ale elevilor .In activitatea de la catedra am tinut cont de 

corelarea strategiei didactice cu componentele si continuturile activitatilor de invatare,fiind 

preocupata de formarea si dezvoltarea activitatilor in echipa ale elevilor,in acest sens avand pe 

parcursul intregului an fise de lucru ce solicita activitatea pe grupe de elevi.In demersul didactic am 

tinut cont de particularitatile de varsta ale elevilor,de calitatea informatiilor si nu  de cantitatea 

lor,am incercat si am reusit sa corelez cunostintele teoretice cu partea  lor de 

aplicabilitate,intelegand ca e important nu ceea ce stie elevul  ci,ceea ce stie sa  faca elevul cu ceea 

ce stie.Am folosit ori de cate ori lectiile s-au pretat,metode active –participative de predare 

invatare.Consider ca dau dovada de consecventa in utilizarea termenilor de specialitate,adaptandu 

mi limbajul  la nivelul achizitiilor anterioare ale elevilor dar si la particularitatile fiecarui nivel. 

                    O analiza de ansamblu a testelor aplicate la clasele a V a , raportate la competentele 

specifice fiecarui nivel,scoate in evidenta urmatoarele : 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 



-rezolvarea cu usurinta a itemilor obiectivi:de 

asociere,cu alegere multipla,cu alegere duala 

 

-mainera  de rezolvare a sarcinilor de lucru 

,dupa citirea cu atentie a cerintelor ,mai ales 

pentru elevii care au obtinut note peste 8 

 

-   sunt capabili să aplice în contexte noi 

informaţiile asimilate pentru rezolvarea unor 

probleme concrete: integrarea  termenilor  

istorici în enunţuri referitoare la o anumită 

temă, recunoaşterea unor noţiuni istorice în 

definiţii date, stabilirea relaţiei de tip cauză-

efect, realizarea unor comparaţii între 

evenimente, personalităţi, să recunoască 

semnificaţia   unor   evenimente   istorice   

sau   repere  cronologice 

  

-sunt capabil sa recunoasca datele istorice si 

personalitatile implicate in acelasi fapt/proces 

istoric dintr-o lista data 

- reusec sa descrie un fapt istoric pe baza unui 

plan dat care include relatia de cauzalitate 

- pentru elevii care au obtinut note sub 6,constat 

ca o prima cauza a rezultatelor slabe se leaga de 

necitirea cu atentie a subiectelor,neantelegerea 

clara a cerintelor chiar daca acestea sunt clar 

formulate 

- elevii au demonstrate ca nu reusesc sa realizeze 

o corelatie intre fenomenul de cauza-efect/urmari 

 

-absenta unor notiuni specifice istoriei din anii 

anteriori 

 

-lipsa de entuziasm pentru o modalitate 

traditionala de evaluare-testul 

 

 

AMENTINTARI OPORTUNITATI 

-existenta unei singure ore pe saptamana face 

dificila parcurgerea incarcata a programei 

scolare 

-lipsa unor optionale la nivelul anilor de 

studiu,care ar stimula interesul pentru istorie 

- mijloacele moderne de informare 

promovează adesea o atitudine mecanica si 

automatizata de invatare,care nu ajuta la 

formarea limbajului istoric. 

-integrarea noilor tehnologii informatice in 

procesul de predare invatare 

 

-folosirea ,alaturi de formele clasice de evaluare a 

instrumentelor  

complementare:proiectul,autoevaluarea,observarea 

sistematica,portofoliul 

În ceea ce priveste evaluarea continua a pornit de la ideea ca evaluarea este o componenta 

fundamentala a procesului de invatamant, fiind organic integrata acestuia, avand rol de 

reglare,optimizare, eficientizare a activitatilor de predare-invatare. A diversificat strategiile 

evaluative si a alternat metodele, tehnicile si instrumentele traditionale de evaluare cu cele 

moderne, alternative, complementare. Dintre acestea a folosit harti conceptuale, metoda R.A.I, 

investigatia, observarea sistematica, autoevaluarea. A alternat forme ale evaluarii orale cu evaluarea 

scrisa, încercand sa pastreze un echilibru intre acestea. Prin toate aceste aspecte ce tin de evaluarea 



curenta a incercat sa folosesc metode, tehnici si instrumente  de evaluare atractive, incitante, 

stimulative, eficiente. 

Proiecte/ actiuni/ activitati derulate la nivelul catedrei/ comisiei metodice 

24 ianuarie 

1859 

Unirea 

Principatelor 

 Analiza contextului 

inceputului 

modernizarii 

Principatelor 

24 

ianuarie  

Clasa a V   Profesor 

istorie 

Asimilarea 

reformelor realizate 

in timpul domniei 

lui A.I. Cuza 

Dialog 

 

Prof. Istorie – Neagu Maria  

În semestrul al II -lea , a desfășurat următoarele activități : 

 marcarea momentului 24 ianuarie -prin realizarea unor panouri tematice, dezbateri pe 

această temă cu elevii de la clasă, prezentarea unor filme documentare cu elevii cls. VIII 

A,B;C;D; cls VII A,C 

 desfășurarea activităților la clasă, susținerea testelor de evaluare, 

 în perioada 9-13 martie în cadrul săptămânii ,,Școala altfel,, am organizat activități de 

vizionare filme cu cls a Va D ,, Fascinantul Egipt,,, cls VII C ,, Monarhia în România,, 

 din data de 11 martie am transmis temele și activitățile de învățare prin sms, respectând 

programa școlară și alcătuind pt fiecare zi un raport de activitate. 

 Am menținut în permanență legătura cu diriginții claselor V-VIII unde am avut activități de 

predare / învățare, 

 La sfârșitul semestrului am încheiat situația școalară, 

 Asistent Evaluarea națională -iunie 2020. 

Prof. Drăgoi Irina-Cristiana   -  educație socială/ cultură civică 

În cadrul comisiei „Om și societate”, în anul școlar 2019-2020, la disciplina EDUCAȚIE 

SOCIALĂ/ CULTURĂ CIVICĂ, au fost desfășurate mai multe activități, după cum urmează:  

1. Proiectarea activității   

 În cadrul portofoliului meu personal se află programa școlară în vigoare pentru ciclul 

gimnazial, după care m-am ghidat în realizarea planificării calendaristice anuale și semestriale, dar 

și a celei pe unități de învățare. 

 A elaborat planificările calendaristice conform programei școlare și a manualelor utilizate 

pentru fiecare clasă, am proiectat planurile de evaluare și standardele de promovare conform 

normelor și particularităților claselor, respectând termenele stabilite la nivel de unitate. 

 A elaborat materiale de evaluare (fișe de lucru, jocuri educative, autoevaluare) adaptate la 

particularitățile clasei. Am completat și am semnat condica  de prezență și de activitate zilnică, la 

timp. 

 A utilizat platforma Google Classroom pusă la dispoziție de unitatea școlară pentru 

proiectarea lecțiilor, raportate la nivelul clasei.  



2. Realizarea activităților didactice  

 Pe durata anului școlar 2019-2020, am utilizat atât metodele tradiționale, cât și cele 

moderne pentru a antrena elevii în procesul instructiv-educativ. Am valorificat materialele de 

predare puse la dispoziția elevilor în vederea asimilării noilor cunoștințe și a eficientizării învățării 

și optimizării resurselor temporale, am realizat activități de învățare prin aplicarea metodelor 

moderne, centrate pe elev, cum ar fi explozia stelară, brainstormingul etc. 

 A utilizat instruirea diferențiată prin aplicarea măsurilor remediale pentru elevii cu 

dificultăți de învățare, raportate la raportul de progres școlar, realizat pentru fiecare clasă. Am 

manifestat punctualitate la program și la intrare/ieșire de la ore, asigurând un demers educativ 

calitativ. Am realizat la timp și conform cerințelor toate activitățile planificate, fiind analizate și 

discutate cu colectivul profesoral.  

 A organizat și desfășurat activități extracurriculare în săptămâna Școala Altfel, în mare parte 

individual ( clasa a VIII-a C- vizionare film educativ despre manifestarea autorității, clasa a V-a D 

– actvitate cu tematica „Matematica Fractală”).  

3. Evaluarea rezultatelor învățării  

Pentru evaluarea rezultatelor învățării am prezentat elevilor criteriile și modalitățile de 

evaluare, precum și baremele de notare în conformitate cu planul de evaluare, acestea fiind atașate 

la dosarul disciplinei. Înainte de fiecare evaluare, le-am prezentat elevilor standardele de promovare 

și modalitățile de remediere a rezultatelor slabe.  

A aplicat consecvent și coerent instrumentele de notare ritmică, am consemnat rezultatele în 

caietul de evaluare, în catalog și în carnetul de note al elevilor. Am utilizat instrumentele alternative 

de evaluare, precum ascultarea orală, realizarea și prezentarea unor proiecte educaționale, teste de 

evaluare predictive etc. Am respectat criteriile de exigență în evaluare în raport cu nivelul clasei și 

standardele de evaluare și promovare pentru a realiza o evaluare obiectivă.  

A inclus în demersul didactic activități de autoevaluare sub forma unor fișe de lucru 

individual sau pe perechi pentru a-i familiariza pe elevi cu autoevaluarea. 

4. Managementul clasei de elevi  

 Privind managementul clasei de elevi, am respectat normele care permit desfășurarea într-

un cadru adecvat a activităților cu elevii prin aranjarea băncilor pentru activitățile desfășurate și 

prin aranjarea elementelor sălii (scaune, videoproiector etc.). 

 A elaborat proceduri și instrucțiuni privind desfășurarea activităților în sala de clasă, pe care 

le-am discutat cu elevii.  Am păstrat un cadru adecvat pentru desfășurarea activităților prin 

amenajarea sălii de clasă, înainte de începerea orei.  

 Pentru o bună desfășurare a procesului instructiv-educativ, am cunoscut personalitatea 

elevilor, calitățile și punctele slabe, în vederea consilierii adecvate a acestora, pentru a aplana 

conflictele ivite și pentru a-i antrena în procesul de învățare. Am tratat diferențiat elevii prin 

obiectivizarea evaluării și prin actul comunicativ impersonal.  

 A prezentat consecvent exemplele de bună practică către elevi, atât din universul lor 

familiar, cât și din alte domenii, pentru a prelua modele de comportament. Am motivat elevii prin 

valorizarea exemplelor de bună practică vizualizate și explicate, am dezbătut exemple de bună 

practică și malpraxis, pentru ca elevii să conștientizeze diferența dintre ele.  



5. Managementul carierei și al dezvoltării personale  

 A participat în calitate de asistent la Olimpiada de Fizică desfășurată în cadrul Școlii 

Gimanizale nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța.  

 A făcut parte din Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 din Centrul de Examen nr. 16, implicit Școala 

Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța, având funcția de asistent.   

 Totodată, am participat și în cadrul Comisiei de organizare și desfășurare a Examenului 

național de Bacalaureat 2020 din Centrul de Examen nr. 455- Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța, 

având de asemenea funcția de asistent.  

6. Conduita profesională 

S-a încadrat constant în nomele codului de etică stabilit prin regulamentul intern, le-a 

promovat și le-a aplicat în cadrul activității la clasă și în școală, prin limbaj, ținută, comportament și 

atitudini. A respectat promovarea deontologiei profesionale și am promovat-o prin activitățile 

prestate și prin implicarea personală și a elevilor în diverse activități cu caracter moral și cu 

exemple de bună practică. 

Din cele prezentate, raportate la fiecare unitate în parte și dezvoltate pe secțiuni, se poate 

observa implicarea personală în dezvoltarea individuală a elevilor, în integrarea acestora în 

societate, în promovarea exemplelor de bună practică, a interculturalității, a transdisciplinarității și 

a centrării activității pe metodele moderne de aplicare a conceptelor teoretice.  

                    Ĩn urma analizei activitãţilor de cãtre membrii Comisiei, pe semestrul al II lea  al 

anului şcolar 2019- 2020  s-au constatat urmãtoarele: 

 Puncte tari 

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc 

conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice 

centrate pe elev; 

      - eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 

stilurilor de predare; 

     -metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi 

înţelegerii conţinutului specific; 

    - climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

    - calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

    - performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; 

    - realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea 

metodelor moderne de evaluare; 

     - colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  

     - rezultate bune la concursurile şcolare; 

      -perfecţionarea continuă, în specialitate a cadrelor didactice 



    -disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar atât cu elevii capabili de performanţã 

cât si cu cei care au lacune ĩn cunoştinţe. 

 Puncte slabe 

-din cauza orarului sunt mai greu de planificat şi de realizat activitãţi la care sã participe toţi 

membrii Comisiei 

           -lipsa unor cercuri şcolare; 

 Ameninţãri 

-lipsa motivaţiei pentru studiu al elevilor. 

- interesul tot mai mare al elevilor pentru calculator şi internet, în defavoarea timpului 

pentru studiu şi în deosebi pentru lectură. 

 Oportuniãţi 

-folosirea metodelor activ- participative care sã favorizeze ĩnţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor, 

- folosirea eficientã a resurselor umane şi a materialelor didactice. 

-o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de  performanţă şi susţinerea părinţilor 

acestora;  

- o bunã colaborare cu celelalte şcoli din localitate. 

              Concluzionând, am putea spune că pe parcursul  ĩntregului  an şcolar, toţi membrii 

comisiei metodice şi-au adus  contribuţia la activităţile propuse, și-au atins obiectivele,sporind 

calitatea actului educațional, în conformitate cu exigențele societății actuale. 

 

Raport de activitate al comisiei metodice “Arte și educație fizică” 

anul școlar 2019-2020 

 

Responsabil Prof. Burduta Elena Ina 

 

             In anul scolar 2019- 2020 membrii COMOSIEI ARTA SI EDUCATIE FIZICA au 

desfasurat activitatea instructiv – educativa conform planificarilor întocmite la începutul anului 

şcolar si la elaborarea cărora s-a avut în vedere atât programa şcolară ca ofertă educatională cât si 

interesele, aptitudinile si caracteristicile psihologice ale elevilor. In timpul lectiilor, s-a cautat ca 

elevii sa-si manifeste capacitatile, disponibilitatile si calitatile motrice dobȃndite pe parcursul 

demersului didactic, care sã le permite elevilor o integrare activă si eficientă în societate. 

             Planificarea activitatilor de predare s-a realizat prin : identificarea obiectivelor specifice 

disciplinei si grupei de varsta, gradul de interes al clasei si resursele scolii ;  stabilirea activitatilor 

didactice individuale, de grup sau cu întreaga clasă, in functie de disciplina si caracteristicile grupei 

de vârstă, gradul de interes al clasei si resursele scolii; stabilirea activitatilor prin care se asigură 

atragerea interesului elevilor si motivarea acestora; identificarea elevilor cu aptitudini deosebite si a 

celor cu dificultăţi de învăţare; analizarea si utilizarea corecta a informatiilor privind progresul 

elevilor in atingerea obiectivelor operationale. La începutul anului școlar au analizat şi selectat din 

oferta de materiale didactice pe cele adecvate posibilităţilor (calitatilor) elevilor, sferei de interes a 

elevilor: 

         Au identificat aspectele interdisciplinare în cadrul ariei curriculare de Educatie fizica si 

sport, au corelat conţinutul disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele 

urmărite, prevederile programei şi timpul de învăţare. 

        Realizarea activităților didactice  

        La începutul anului şcolar au analizat temele propuse în curriculum şi au stabilit obiectivele 

şi metodele specifice de aplicare a lor, adaptându-le la fiecare grup de elevi sau clasă. Am ȋntocmit 



planificãrile calendaristice, planurile unitãţilor de ȋnvãţare conform legislatiei ȋn vigoare pȃna la 

termenul stabilit de cãtre directiunea scolii  

    ;  Au corelat tipurile de lecţie cu sarcinile de învăţare, stabilind strategia didactică optimă în 

vederea asigurării unei instruiri eficiente. 

       Au programat în timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, activităţile de 

învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse, cu accent pe realizarea echității 

în educație, oferindu-le tuturor elevilor sprijin prin activitățile de remediere școlară. 

       Au utilizat strategii didactice de tip activ-participativ, formativ care solicită participarea 

creativă a unui număr cât mai mare de elevi. 2 

        Au elaborat proiecte didactice clare şi explicite ţinând cont de rigoarea ştiinţifică, strategiile 

activ – participative, obiective corect formulate 

      .  Au analizat situaţiile de învăţare şi au identificat necesarul de material didactic  Au stabilit 

obiectivele evaluării şi au elaborat instrumentele acesteia.  

         Au valorificat, după caz, rezultatele elevilor în scopul diagnozei, prognozei sau selecţiei 

elevilor. 

         Au permis fiecărui elev să-şi urmeze drumul personal în evoluţie, oferindu-i modelul de 

comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional şi prin exemplul preocupării pentru 

dezvoltare şi menţinere la curent cu cercetarea pedagogică contemporană. 

        Au stabilit strategii adecvate în scopul remedierii deficienţelor procesului educaţional, în 

funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare.  

          In perioada de izolare, incepand cu data de 10 martie 2020, membrii comisiei au desfasurat 

activitatea online in platforma Classroom, conform planificarilor calendaristice specifice fiecarei 

materii in parte. 

         Doamna profesoara de educatie plastica BURDUTA ELENA INA a desfasurat o activitate 

didactica respectand noile programe scolare, participand la concursuri si expozitii  

; -CONCURS ”DESPRE PADURE PRIN ARTELE VIZUALE”- 25.11.2019 SCOLALA 

GIMNAZIALA NR. 2 HUNEDOARA  

- CONCURS “FILE DE TRADITIE MULTICULTURALA IN SPATIUL ROMANESC” 

24.01.2020, SCOALA GIMNAZIALA “B.P. HASDEU”- IASI  

- CONCURS “ ARTA-INTRE TALENT SI DARUIRE” -SCOALA GIMNAZIALA “PROF. ION 

VISOIU” CHITILA SI FUNDATIA “PRETUIESTE CLIPA” ILFOV 

 -  CONCURS “ POVESTE DE CRACIUN” –Colegiul National Pedagogic “Regina Maria”DEVA 

-CONCURS “FEERIA IERNII” SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LUGOJ 

- CONCURS “ CALATORIE PRIN TOAMNA IN 91 DE ZILE” ASOCIATIA 

CULTURALSTIINTIFECA “PLEADIS”      Doamna profesoara a participat , impreuna cu elevii 

scolii la evenimentele si proiectele scolii cu expozitii temetice si obiecte decorative de toamna si 

iarna. A participat la cursul de formare “ Integritate si etica in scoala romaneasca” 

 Membrii catedrei de educatie fizica:  STRATON CORINA, CARLIORU ANDREEA, POCEA 

CAROLINA si BANCU ANA MARIA au desfasurat in stransa colaborare activitatile la nivelul 

scolii, colaborand si implicandu-se active in pregatirea elevilor pentru concursuri. 

  Au organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului 

judetean ,, Ziua Dobrogei”, activitatea sportiva ,, Cupa Dobrogei”( activitate desfasurata in 

parteneriat cu Scoala Gimnaziala nr .6,, Nicolae Titulescu” 

  Pentru elevii care fac parte din echipele reprezentative ale scolii au fost planificate ore de 

antrenament pe toata perioada semestrului I în vederea participarii in competitiile sportive scolare. ( 

PREGATIRE SUPLIMENTARA pentru fotbal, baschet, sah)  

 Au pregatit echipele scolii la fotbal primar şi gimnaziu, desfasurand jocuri amicale cu echipa 

Scolii nr 6,, Nicolae Titulescu. 

  Au desfasurat in parteneriat cu FC Farul Constanța activitatea sportivă,, Joaca fotbal cu FC Farul. 

  Au desfășurat un parteneriat cu Clubul Sportiv Știința Constanța în cadrul proiectului 

SELECȚIA, PREGĂTIREA ȘI MONITORIZAREA SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ.  

 Au desfășurat un protocol de colaborare cu Clubul Sportiv TOMITANII Constanța. 

  Au participat cu echipa de fotbal alcătuită din tătici la “Cupa ICHC Parents Footbal 

Tournament”, clasându-ne pe locul I. 

  Au participat la ONSS fotbal( primar) şi OG fotbal (gimnaziu)  



-Au participat la activitatea metodica desfasurata la Scoala Gimnaziala nr 7 “Remus Opreanu”, la 

nivelul Cercului Pedagogic nr 1 ( 29 oct 2019)  

In semestrul al doilea, catedra de educatie fizica a participat la urmatoarele activitati: 

-O.N.S.Ș. BASCHET- ETAPA JUDETEANA, atat cu echipa de fete cat si cu echipa de baieti. 

Echipa de baieti s-a clasat pe locul al III-lea, iar ec hipa de fete pe locul I. -februarie 

- O.N.S.Ș. ȘAH – ETAPA JUDETEANA – februarie. 

            Doamna profesoara STRATON CORINA a publicat in revista SCOALA DE IERI, 

COPILUL DE AZI SI LUMEA DE MAINE articolul: “ Rationamente biomecanice in alegerea 

corecta a formei de executie ale flexiilor abdominale la nivelul ciclului gimnazial” 

Toti membrii comisiei au realizat portofoliul profesional şi dosarului personal . 

             Cursuri cu credite transferabile: doamna professor Carlioru Andreea a participat la cursul” 

Integritate și etică în școala românească”, acreditat de MEN 

             Doamna profesoara POCEA CAROLINA a participat la uermatoarele cursuri de formare 

continua: 

„EDUCATIE PENTRU SANATATE .MANAGEMENTUL SANATATII ALIMENTARE SI 

TEHNICI DE ACORDARE A PRIMULUI AJUTOR”- 22 credite 

„ PROFESOR IN ONLINE”-30 ore, sustinut de DIGITAL NATION 

A publicat urmatoarele articole: 

- In revista „Scoala de ieri, copilul de azi si lumea de maine” a publicat articolul „Abordari 

moderne in predarea lectiilor de educatie fizica” 

- In revista INITIATIVE DIDACTICE: „Strategii moderne in invatarea si predarea lectiilor 

de educatie fizica si sport din perspectiva interdisciplinaritatii” 

- In revista MAGISTRUMnr.2/2020 ISSN  „Elemente de risc care duc la aparitia 

comportamentelor dezadaptive la elevi” 

- Articol Conferinta Internationala: „Traditii si obiceiuri de Paste” 

- Simpozion International „ Managementul educational- realizari si perspective, articol „ 

Bariere in comunicarea didactica si solutii de indepartare a acestora”. 

- Simpozion International „Proiectarea lectiei intre traditie si inovatie”, PROIECT DE 

LECTIE 

- Simpozion National „Practici actuale in invatarea remediala” lucrarea: „ Strategii moderne 

pentru recuperarea si integrarea elevului cu CES” 

- PUBLICARE PE PLATFORMA ONLINE 

 Membrii comisiei metodice au participat la activitatile extracurriculare organizate la nivelul scolii:  

 -IMPREUNA SALVAM TERRA- 23-26 septembrie 2019  

-CURATAM CONSTANTA NOASTRA- 1-6 octombrie 2019  

- ZIUA EDUCATIEI DE CALITATE- 5 octombrie 2019  

- OKTOBERFEST-23 octombrie 2019 

-ZIUA DOBROGEI –flashmob 

- CUPA DOBROGEI -14-15 noiembrie 2019  

-PROIECT SNAC Daruieste aripi 10 decembrie 2019 

 -PROIECT SNAC Centrul ARCA 8 NOIEMBRIE 2019  

- CARAVANA 29 19 decembrie 2019  

        Doamna profesoara de educatie muzicala a organizat cu daruire corul scolii cu care a 

desfasurat mai multe evenimente: -EDUCATIE LA MODUL GENERAL SI PRIN MUZICA 

activitate la clasa a Va B- Auditii bijuterii muzicale -Au inregistrat doua melodii populare 

dobrogene cu grupul vocal pe 14 octombrie 2019 

        Recital de ziua nationala DESTEAPTA-TE ROMANE - RECITAL LA AZILUL DE 

BATRANI 

– COLINDE DE CRACIUN -13 decembrie 2019 

         Doamna profesoara de educatie tehnologica JIROVIANU NICOLETA ELENA a desfasurat o 

activitate didactica fructuoasa, atat la catedra dar si in activitatile extracurriculare. 

 -ZIUA EDUCATIEI- activitate cu elevii calselor a V-a si a VI-a desene pe tema alimentatiei 

sanatoase.  

 -OBICEIURI SI TRADITII DE CRACIUN- expozitie cu obiecte realizate de elevi. Activitatea 

doemnei profesoare s-a concretizat la toate clasele cu confectionarea de machete si obiecte 

decorative, stimulandu-le creativitatea si formand deprinderile necesare varstei. 



  - In semestrul al II-lea, doamna profesoara a participat ca evaluator in acdrul Comisiei de 

organizare si evaluare pentru etapa judeteana  a Olimpiadei la disciplina Educatie tehnologica – 

2020- unitatea de invatamant LICEUL TEHNOLOGIC „ TOMIS” –CONSTANTA. 

       Domnisoara profesoara de informatica BOBARNAC MIHAELA BIANCA , debutanta fiind, a 

absolvit Facultatea de Matematica si Informatica in cadrul Universitatii “OVIDIUS”. In activitatea 

didactica, a avut mai multe colaborari si participari la activitati: 

     -MARATONUL EU CODE WEEK impreuna cu doamna invatatoare Negrila Mariana 

7.10.2019 

     -A participat la ZIUA INTERNATIONALA A EDUCATIEI 5 octombrie 2019 

In conditiile izolarii, impuse de Guvernul Romaniei din cauza raspandirii virusului COVID 19, 

membrii comisie au desfasurat lectii online pe platforma CLASSROOM, intretinanad in 

permanenta conexiunea elev – profesor- parinti si pe alte retele. 

 

Raport de activitate al comisiei metodice CP – II 

an școlar 2019-2020 

Responsabil Prof. înv. primar Rădulescu Ingrid - Iulia 

 

Membrii acestei comisii s-au implicat activ în activitatea școlii, pe toate 

palierele, având funcții în diverse comisii la nivelul școlii. 

De asemenea, au participat în calitate de coordonatori/asistenți/corectori la 

diverse concursuri școlare organizate la nivelul ciclului primar. 

 

 Activități desfășurate în cercul/comisia  metodică  

Și în acest semestru, în limita posibilităților impuse de starea de pandemie, 

comisia și-a desfășurat o parte din activitățile propuse. 

 

 Dezvoltare profesională 

Cadrele didactice au participat la numeroase cursuri de formare profesională, 

simpozioane, au publicat în reviste de specialitate. 

 

Cursuri: 

 “Abilitarea curriculara a cadrelor didactice din invatamantul primar pentru clasa 

pregatitoare”,CCD Constanta, fara credite 

 “Valorizarea institutiei de invatamant prin optimizarea si eficientizarea comunicarii si 

relationarii”, ASOCIATIA GENERALA A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMANIA „ 

DASCALIMEA ROMANA”, 19 credite 

 ,,Competențe - cheie prin activitățile nonformale și extracurriculare”, 24 credite/ 94  ore        

 ,,Integritate și etică în școala românească”, 27 credite/ 108  ore 

 ,,Profesor în Online”, 30 ore 

 

 stagiul de formare continua cu tema „Managementul clasei pregatitoare curriculum integrat” 

16-20 septembrie 2019, organizat de CCD Constanta 

 ,Eticheta si protocolul in unitatea scolara``,40 ore/10 credite; 

 ,,Jocul didactic de la formal la nonformal,in invatamantul preuniversitar``15 credite; 

 Educatie intercultural prin management si leadership scolar``25 credite; 

 Webinarul “Totul despre ABC-ul Îngrijirii Animalelor de Companie”, 26 noiembrie 2019 

 EDUAPPS – Formare despre notiunile de bază – in curs de desfasurare 

 

Participări simpozioane, colocvii 

- Simpozionul Național „EDUCRATES”, ediția a VI-a, 20.12.2019 

- Concursul Internațional ,,Călătorie prin Toamnă în 91 de zile”cu lucrarea ,,Datini și 

obiceiuri în anotimpul toamna” ISBN , premiul II. 

- participare la evenimentul FOLOSEȘTE MANUALELE 3D ȘI INSTRUMENTELE 

INTERACTIVE PENTRU A SUSȚINE LECȚII LA DISTANȚĂ, mai 2020, EDP, 

cu sprijinul MEC 

- „Cum să creștem sănătoși”, Agenția Națională Antidrog, 40 ore, ianuarie-iunie 2020 



 

 

Apariții, publicații 

- Revista EDUCTRATES, ISBN nr. 978-606-9086-03-2 

- Revista Esențial Media 

-  Revista ,,Științifica”, ISSN  

- Revista ,,Educație, artă și cultură”, ISSN. 

 

 Activitate educativă cu elevii  

Pe parcursul semestrului al doilea, elevii, îndrumați de cadrele didactice, au 

participat la etapele organizate ale concursurilor județene EUXIN MATH, COMPER, 

AVENTURA CUNOAŞTERII, GMJ, COMORILE CONDEIULUI, AMICII ISTEȚI, RECICLAM 

CREATIV, naționale (de creație) NATURA INSPIRĂ ȘI DĂRUIEȘTE, PORTRET DE COPIL, 

FLORILE LUI LUCHIAN, ARTA – Între talent și dăruire, internaționale CĂLĂTORIE PRIN 

TOAMNĂ ÎN 91 DE ZILE, unde au obținut premii și mențiuni. 

Au fost derulate activități speciale în cadrul unor proiecte: 

- Ora de programare 

- ABC-ul Îngrijirii animalelor de companie 

- Educație financiară și antreprenorială- JA 

De asemenea, în această perioadă au avut loc numeroase activităţi online pe patformele:  

Google Classroom, WhatsApp, E-mail. 

 Cadrele didactice au susținut activități remediale și de performanță cu grupe de elevi sau 

individual. 

 

 Activități extracurriculare 

Activitățile extracurriculare au fost numeroase ele vizând diferite proiecte educative  sau 

sărbători laice/religioase, aniversări/comemorări ale personalităților vieții culturale: 

- Proiectul educativ CUPA UNIRII LA ȘAH 

- Proiect regional Reciclăm creativ 

- Proiect  interdisciplinar ,,Educația prin artă” 

- Concursul ,,The Hour of Code” 

- Târgul de mărțișoare 

- Ziua Internațională a cititului împreună 

- Ziua Educației de Calitate 

- Ziua Internațională a Mamei 

- Mica Unire 

- Mihai Eminescu – poet național  

S-au desfășurat și activități de voluntariat în cadrul SNAC 

S-au înregistrat contribuții semnificative la dezvoltarea bazei materiale. 

 

 Parteneriate, proiecte educaționale 

- Parteneriat cu JAR 

- Parteneriat cu ARPAC 

- Parteneriat cu ANA 

- Parteneriat Şcoala Gimnazială Nr.39 „Nicolae Tonitza” Constanța 

- Parteneriat Şcoala Gimnazială „Ştefan Luchian” Moineşti, Bacău 

- Parteneriat Şcoala Gimnazială ,,Prof. Ion Vișoiu” Chitila, Ilfov și Fundația 

Prețuiește Clipa, București 

- SC Edu Soft Marketing SRL  

- Asociația Educrates. 

-  Asociația Cultural Științifică ,,Pleiadis” din Iași 

-  ONG ,,Artă și viață” 

 

 

 



 Alte mențiuni 

În această perioadă s-au derulat în continuare activitățile prevăzute înprogramele și planificările 

realizate de cadrele didactice în cadrul Curriculumului la decizia școlii. 

 

RAPORT COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR CLASELE A III-A ȘI A IV-A 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

Responsabil Prof. înv. Primar Selicean Gina 

 

ANALIZA ACTIVITĂŢII 

COMISIEI METODICE A CLASELOR a III-a ŞI a IV-a 

 SEMESTRUL al II-lea, AN ŞCOLAR 2019/ 2020 

 

  Pe parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar curent, membrele Comisiei metodice a 

învăţătorilor claselor a III-a şi a IV-a au desfăşurat activitatea atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. 

Un alt aspect, inedit putem spune, este acela că din cauza pandemiei cu Corona virus, activitatea de 

predare-învățare-evaluare din semestrul al II-lea a fost desfăşurată de acasă, iar comunicarea cu 

elevii s-a realizat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță și a platformelor online de 

învăţare. 

Astfel, în cadrul şcolii, până în luna martie când s-a instalat starea de urgență, s-au 

desfăşurat şedinţele conform graficului, s-a dezbătut tematica stabilită, s-au purtat discuţii 

referitoare la noutăţile în specialitate sau alte ştiri din partea I.S.J Constanța. 

La fiecare întâlnire de catedră, pe lângă dezbaterea temei din planul managerial, ne-am 

propus prezentarea noutăţilor transmise de la ISJ Constanța. S-au ridicat şi probleme pe care le 

întâlnim în viaţa de zi cu zi la catedră, dificultăţi întâlnite la clasă în cadrul procesului instructiv-

educativ, în înţelegerea de către elevi a noţiunilor nou predate, în folosirea fişelor de muncă 

independentă, în tratarea diferenţiată a elevilor, precum şi în integrarea copiilor cu CES. În 

realizarea activităţilor didactice s-au avut în vedere: 

 Utilizarea celor mai eficiente şi moderne strategii de instruire 

 Selectarea conţinuturilor relevante şi integrarea lor eficientă în lecţie 

 Asigurarea unor aspecte inter şi pluridisciplinare 

 Optimizarea activităţilor didactice 

 Analizarea activităţii didactice prin evaluarea demersurilor în scopul reglării prestaţiei 

pedagogice pe baza informaţiilor obţinute prin feed-back  

 Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru, accesibilizarea conţinuturilor 

predate 

 Evaluarea rezultatelor învăţării s-a realizat prin întocmirea de fișe diferenţiate, sarcini 

suplimentare; realizarea fişelor de progres/regres pentru fiecare elev. 

În timpul pandemiei (martie-iunie 2020), managementul clasei de elevi s-a bazat pe: 

 Comunicarea zilnică prin WhatsApp 

 Platforme, aplicatii utilizate in activitatea online 

 Google classroom 

 Zoom, whatsapp, email 

 Transmiterea unor materiale educaționale diverse 

 Utilizarea unor platforme educaționale specifice pentru clasa a IV a 

 Manualele digitale pentru clasa a IV a 

 Lecții, jocuri și teste interactive pe site-uri de specialitate, specifice disciplinelor 

 Resurse educationale edu apps 

 Învata singur, Învață mate, 1 gram de gramatică 

 Citirea on line a cărților recomandate pentru clasa a IV a 

 Explorarea fascinantelor canale educaționale de pe Youtube 

 Videoclipuri – filme, povești, cântece, animații 

 Urmărirea unor filme documentare gratuite 

 Utilizarea CD-urilor cu softuri educaționale 

 Lecții, jocuri pe site-uri de specialitate specifice disciplinelor: 

 Creatissimo, Tikaboo 



 Încurajarea și monitorizarea permanentă a discuțiilor 

În întâlnirile din cadrul catedrei, s-au întocmit referate conform tematicii și graficului 

stabilit, bine documentate ştiinţific, cu exemple practice, referate în care au ţinut să împărtăşească 

colegilor din experienţa acumulată în timp şi din situațiile noi pe care le-au întâlnit. Au fost 

susținute următoarele referate: 

-,,Ce este bullyngul?’’-p.î.p. Asmarandei Lucica 

-,, Excursia școlară-organizare și desfășurare”- p.î.p. Rusu Elena 

- ,,Stresul ocupațional al cadrelor didactice” – p.î.p. Ninulescu Mihaela 

- ,,Valorificarea resurselor educative ale conținuturilor mesajelor scrise în studiul limbii 

și literaturii române”- Tudor Aurelia. 

De asemenea, membrele comisiei participat la activitățile Cercului Pedagogic nr.4, cu 

următoarele intervenții: 

-Dna Negrilă Mariana –în cadrul temei: „Experimentul- parte a demersului didactic ȋn orele de 

ştiinţe” a prezentat „proiectarea unei lecţii bazate pe experimentul virtual”-secvenţe filmate şi 

resurse materiale- 31 ianuarie 2020; 

-Dna Rădulescu Renata a participat cu lucrarea ,,Proiectarea unei lecții bazate pe experimentul 

virtual”, la Cambridge School, Constanța, 31 ianuarie 2020.    

     Formarea continuă a personalului didactic constituie un segment important al activităţii 

metodice la nivelul unităţii de învăţământ. În acest sens, membrii comisiei au participat la diverse 

simpozioane și programe de formare: 

 

Dna Negrilă Mariana 

 

1) ,,Educaţie pentru cetăţenie democratică”– CCD Constanţa 44 ore, 11 credite 

2)  ,,Profesor ȋn Online” – mai 2020 prin DIGITAL NATION (30 ore) 

3)  Sesiune de formare profesionala „Efectele bullyingului-strategii de intervenţie la clasă” 75 

ore 

4) Participare la seminar internaţional „WELCOME” cu lucrarea „Lectura ȋn viaţa copiilor” 

•apariții/ publicații: „Lectura ȋn viaţa copiilor”- ȋn curs de publicare ȋn revista „WELCOME” 

 

Dna Rădulescu Renata 

 

1) SIMPOZION NAȚIONAL DE DIDACTICĂ SPECIALĂ ,,EDUCAȚIE ȘI TERAPIE PENTRU 

COPIII CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE” , de la Fălticeni, Suceava- aprilie 2020, cu lucrarea 

,,Educație și terapie pentru copiii cu dificultăți de învățare”.  

 2) Conferința națională ,,Teaching The Google Generation”, cu lucrarea ,,Calculatorul-necesitate și 

aplicabilitate”, Craiova, mai 2020.  

3) Simpozionul Internațional ,,Management educațional- realizări și perspective” cu lucrarea  

,, Leadershipul într-o organizaţie şcolară”, Iași, mai 2020. 

4) Simpozionul național ,,Practici actuale pentru învățarea remedială”, Iași, mai 2020, cu lucrarea 

,,Strategii de integrare a copiilor cu sindromul Asperger în comunitatea școlară”. 

5) Revista  ,,MAGISTRUM ” – nr. 2 / 2020  cu ISSN - revista Asociației Specialiștilor în Educație 

,,Magistrum” cu articolul ,,De ce mentor?”, Iași,  mai 2020. 

      Am publicat la editura Sf. Ierarh Nicolae, cartea cu ISBN, ,,Lectura explicativă și interpretative-

metode complementare în citirea textelor literare”- mai 2020.    

 

Dna Asmarandei Lucica 

-curs online “Profesor in online”-DIGITAL NATION 

-curs neterminat ” Jocul didactic în şcoala incluzivă”- A.G.C.D.R.- “Dăscălimea română”  

 

Dna Enuță Primavera Florentina 

 

-Cursul de formare comtinua” E- twinning, colaborare internationala”, CCD, 22 februarie- 7 martie 

2020 

-,,Stresul ocupațional al cadrelor didactice”  

 



- European School Innovation Academy, Online Summer Courses, 25 iunie 2020 

 

ACȚIUNI  EDUCATIVE LA NIVELUL ȘCOLII  

Într-un efort comun, toate doamnele învățătoare care predau la clasa a IV-a, Rusu Elena, 

Ninulescu Mihaela, Enuţă Primavera, Selicean Gina, Tudor Aurelia, au organizat și desfășurat  în 

școală Ziua porților deschise, o activitate de impact pentru viitorii școlari și părinții acestora, ce a 

avut un succes imediat, întrucât s-au încris ulterior la școala noastră foarte mulți elevi, realizându-

se planul de școlarizare propus pentru anul școlar următor. 

În vederea atragerii populației școlare către școala noastră, dna  Enuță Primavera a susținut 

o lecție demonstrativă la Gradinita ,,Amicii”. 

Dna Rădulescu Renata a organizat concursurile de șah primar/gimnaziu pe 22 ianuarie 2020, 

în cadrul Proiectului CAEJ ,,Prin șah ne descoperim”. A participat ca asistent și corector la 

Olimpiada de ed. civică, faza pe școală, 20 ianuarie 2020. 

Toate membrele Comisiei metodice au desfășurat: 

-diverse activități educative dedicate zilelor marelui poet Eminescu-(15 ianuarie 2020 ) și Zilei 

Unirii (24 Ianuarie).  

- acțiuni de promovare a cititului în cadrul Zilei Internaționale a cititului-5 februarie 2020 

- participare la Târgul de mărţişoare- confecţionare de felicitări şi mărţişoare-feb.-martie 2020 

-Ziua Şcolii- activităţi diverse online postate pe facebook-ul şcolii- mai 2020 

-au  participat în calitate de asistenți și evaluatori la concursurile ,,Euxin Math”, ,,Comorile 

condeiului”, ,,Comper”, Evaluarea Națională clasa a VIII-a, 15-17 iunie 2020. 

    Au participat ca asistenti la Testarea pentru clasele bilingve de la Școala Nr. 29 ,,Mihai 

Viteazul”, 27 iunie 2020, doar doamnele înv.care predau la clasele a III-a.  

Dnele Bobîrnac Ramona și Selicean Gina au fost evaluatori la etapa judeţeană  a Olimpiadei 

de educație civică, care s-a desfășurat în școala noastră. 

  

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE  

 

Dna Rădulescu Renata 

1. Campania IEC ,,Prevenirea cancerelor”-aprilie 2020 

2. Luna de luptă împotriva cancerului- mai 2020 

3. ,,Alimentație sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și școli penru sănătate și longevitate”- mai 

2020 

4. Prevenire infecției cu COVID-19 -15 martie- 31 mai 2020 

 

Dna Negrilă Mariana 

• activități speciale în cadrul unor proiecte:  

Proiectul RO19.04 ïntervenţii la mai multe niveluri pentru prevenţia bolilor netransmisibile (BNT) 

asociate stilului de viaţă din Romaânia”- Programul Naţional „Alimentaţie sănătoasă şi activitate 

fizică ȋn grădiniţe şi şcoli pentru sănătate şi longevitate”- Biroul de Programe de Promovare a 

Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate (prin dr. Loti Popescu , Aws. Laura Halmache) sin DSPJ 

Constanţa 

Coordonare Proiect de activitate extracurriculară –„Ziua Internaţională a educaţiei...de calitate!” 

-Coordonare (CEAC) Proiect de activitate extracurriculară –„Impreună salvăm TERRA”in 

colaborare cu Climate Strike Romania şi Fridays for Future Romania 

-Implementare program Junior Achievements „Comunitatea noastră”- extracurricular 

  

Dna Asmarandei Lucica 

- Ziua culturii române –“ Mihai Eminescu şi copiii” 

- Participare la Târgul de mărţişoare şi confecţionare de felicitări şi mărţişoare pentru Azilul de 

bătrâni din Constanţa 

- Alte participări la concursuri: Concursul “Arta - Între talent şi dăruire”şi Concursul 

“Matematica la orice pas”- fără feed-back 

- Colgate – super erou al dinţilor sănătoşi 

- Junior Achivement In a Day-Educaţie financiară- activitate in cadrul programului Şcoala 

Altfel-online 

 



Rezultate obținute: 

Clasa a III-a A-dna Negrilă Mariana 

• Proiectul Interdisciplinar „Educaţia prin artă” organizat in cadrul competiţiei europene 

Euroscola de Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu”Constanţa : 2 premii II şi un 

premiu III (secţiunea cântec) şi premii la secíunea creaţie plastică : locul I, II şi menţiune 

• Proiect in cadrul Campaniei Educaţia- strategie pentru viaţă”din cadrul concursului naţional 

Euroscola 2019-2020, cu titlul Ëducaţia schimbă vieţi” cu Colegiul Naţional „Mihai 

Eminescu”Constanţa- premii I, II şi menţiune 

 

Clasa a III-a B-dna Rădulescu Renata 

A organizat săptămânal programe de remediere cu elevul Constantinescu Andrei, la limba română 

și matematică. 

    A organizat programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de perfomanță, marți, 

11.40-12.25. 

     Elevii clasei au participat la multe concursuri pe diverse discipline unde au obținut premii și 

mențiuni:  

 

     1) Concurs de șah în cadrul proiectului educativ CAEJ,,Prin șah ne descoperim”, etapa școală, 

Constanța , ianuarie 2020 

     Premiul II- Bandula Yanis 

 

 2) Concursul județean ,,Euxin Math”, Constanța, ianuarie 2020- etapa pe școală 

     Premiul I- Girip Ioana 

     Premiul II- Lefter Christian, Buhăianu Rareș, Neculae Ștefan 

     Premiul III- Curtseit Arman 

     Mențiune- Nicolae Anastasia, Dumitrașcu Darius, Manu Andrei, Istrate Natalia, Ibram Aminah, 

Tohăneanu Diana  

 

 3) Concursul județean ,,Comorile condeiului”, Constanța, februarie 2020- etapa pe școală 

    Premiul I- Vasilescu Andrei, Mîță Mara, Farmache Ingrid, Ibram Aminah 

    Premiul II- Tohăneanu Diana, Popescu Delia 

    Premiul III-Girip Ioana, Gherghișan Sofia 

    Mențiune- Lefter Christian, Ciupitu Ana Maria, Sfîrlează Diana, Istrate Natalia 

 

 4) Concurs Național Comper Matematică- Etapa I, Ianuarie 2020 

    Premiul I-Manu Andrei, Neculae Ștefan, Nicolae Anastasia, Cânduleț Robert, Dumitrașcu 

Darius, Curtseit Arman, Oprea Alexandru, Vasilescu Andrei, Popa Ștefan  

    Premiul II-Bandula Yanis, Buhăianu Rareș, Gherghișan Sofia, Istrate Natalia, Teodorescu Liviu, 

Popescu Delia, Girip Ioana, Ibram Aminah, Lefter Christian, Mîță Mara 

    Premiul III- Popescu Rareș, Apostolide Nikolas, Ciupitu Ana Maria, Ionescu Teodora, Popa 

Rebeca, Rusu Alexandru, Sfîrlează Diana, Tohăneanu Diana, Smaranda Cezar 

    Mențiune- Roșu Paraschev, Farmache Ingrid, Alexescu Sebastian, Purcăreață Cosmin, Stoica 

Andrei 

 

 5) Concurs Național Comper Comunicare- Etapa I, Ianuarie 2020 

     Premiul I- Curtseit Arman, Manu Andrei, Gherghișan Sofia, Popa Ștefan, Nicolae Anastasia, 

Smaranda Cezar, Tohăneanu Diana, Vasilescu Andrei, Bandula Yanis, Farmache Ingrid 

     Premiul II- Girip Ioana,  Cânduleț Robert, Dumitrașcu Darius, Ibram Aminah, Ionescu Teodora, 

Istrate Natalia, Lefter Christian, Popa Rebeca, Sfîrlează Diana, Teodorescu Liviu, Popescu Delia, 

Aftenie Eric, Apostolide Nikolas, Buhăianu Rareș, Ciupitu Ana Maria, Mîță Mara, Oprea 

Alexandru 

     Premiul III- Alexescu Sebastian, Neculae Ștefan, Popescu Rareș, Rusu Alexandru, Purcăreață 

Cosmin, Stoica Andrei, Roșu Paraschev, Constantinescu Andrei 

  

 6)Concursul național Gazeta matematică  junior- Etapa I, Ianuarie 2020 

   Premiul de Excelență- Girip Ioana, Ibram Aminah, Nicolae Anastasia, Lefter Christian, Curtseit 

Arman 



   Premiul I- Vasilescu Andrei, Istrate Natalia, Cânduleț Robert, Popa Ștefan, Gherghișan Sofia, 

Dumitrașcu Darius 

   Premiul II- Mîță Mara 

   Premiul III- Teodorescu Liviu 

   Mențiune- Buhăianu Rareș, Tohăneanu Diana 

 

Clasa a III-a D –dna Asmarandei Lucica  
- • concursuri  

- AMINTIRI DIN COPILĂRIE-Concurs Naţional, cu participare internaţională-etapa II : 1 

premiu III şi 10 menţiuni. 

etapa III-online –toţi elevii participanţi (23) au primit diplome de participare-10 elevi cu punctaj 

maxim 

- COMPER-Concurs şcolar naţional de competenţă şi performanţă 

Comper-Comunicare: 2 premii I; 21premii II; 3 premii III şi 6 menţiuni; 

Comper-Matematică: 2 premii I; 9premii II;7premii III şi 5 menţiuni. 

- GMJ prima etapă: 2 premii II şi 2 menţiuni. 

- Concursul județean ,,EUXIN MATH”: 1premiu II şi 3 menţiuni. 

- Concursul judeţean de limba şi literatura română “COMORILE CONDEIULUI”-etapa I :2 

premii II. 

- Concurs “AVENTURA CUNOAŞTERII”-faza I:1 premiu I. 

- Concurs de şah CUPA UNIRII : - 

• activități speciale în cadrul unor proiecte 

- activităţi online pe patformele:  Google Classroom, WhatsApp, E-mail, ŞcoalaIntuitext. 

Clasa a IV-a C –dna Enuță Primavera 

- • Concursul judetean al Centrului de Excelenta in matematica, Colegiul Mircea cel Batran, 4 

elevi calificati (100p, 88p, 84p) participa la cursurile de excelenta 

• Concursul de Matematica Lumina Math, Liceul International de Matematica si Informatica, 

premii I, II, III, mentiuni 

• Concursul de matematica aplicata Kangourou, premiul I 

• Concursul National Interdisciplinar „Aristotel”, Editie online, premiul I 

• Concursurile Nationale Comper Mate, Comper Comunicare premii I, II, III, Mentiuni 

• Concursul National Gazeta Matematica junior, premiile I, II, III, Mentiuni 

• Proiectului „Magia anotimpurilor” 

• Concursul Interdisciplinar ”Educație prin artă”, organizat de Colegiul Național Pedagogic 

”Constantin Brătescu” Constanța, secțiunea creație plastică, premiu I, II, III, mentiuni, diplome de 

participare 

• Concursul Național EuroscolaRO2019, ediția a XII a, ”Educația schimbă vieți, Educația 

strategie pentru viață”, secțiunea creație plastică,  premii I, II III,  mențiuni, diplome de participare 

 

Doamnele Rusu Elena, Ninulescu Mihaela, Selicean Gina, Tudor Aurelia au o pregătit elevii 

pentru a participa la concursurile ,,Euxin Math”, ,,Comorile condeiului” și la olimpiada de 

ed.civică. Au obținut premii I, II, III și mențiuni la concursuri, iar dna Rusu Elena a avut un echipaj 

care a obținut premiul I la etapa județeană la olimpiada de ed.civică. 

 

PARTENERIATE ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE 

 

 Dna Negrilă Mariana 

-parteneriate cu Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”şi „Colegiul Mihai Eminescu” Constanţa 

-Acord de parteneriat Grup Editorial EDU (SC EDU SOFT MARKETING SRL şi Asociaţia 

EDUCRATES) pentru derularea proiectului „Utilizarea mijloacelor moderne ȋn procesul de 

predare- ȋnvăţare” 

-Parteneriat cu Biroul de Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate (prin dr. 

Loti Popescu , Aws. Laura Halmache) sin DSPJ Constanţa 

  Alte mențiuni-  

-Activitate cu psiholog Bâzâitu Gabriela invitat la clasă „Povestea lui Matei” – poveste terapeutică 

pentriu copii despre furie 

    - Membru ȋn comisia de organizare a concursului CAEj „Prin şah ne descoperim” 



    - Program de pregătire suplimentară pentru elevii apţi de performanţă 

    - Program de recuperare săptămânală pentru elevii cu rămânere ȋn urmă 

     -Planificare adaptată pentru elevul I. A. Cu CES 

    - Realizare programa pentru opţional „Lumea cuvintelor”(transcurricular) 

     -Utilizarea platformei AEL in scoală şi a numeroase platforme digitale şi instrumente WEB 2.0 

ȋn activitatea online. 

 

Dna Asmarandei Lucica 

- JUNIOR ACHIVEMENT ROMÂNIA 

- AMINTIRI DIN COPILĂRIE-Editura Copilăria 

 

Dna Enuță Primavera  

 Proiect Naţional „Magia anotimpurilor, ediția a IX a”, Bacău 

– domeniul ecologie şi protecţia mediului CAERI 2019,  

 Proiect Naţional „Gânduri de Paşte, ediția a IX a”, Bacău – 

domeniul ecologie şi protecţia mediului CAEN 2019 

 Proiectul Interdisciplinar ”Educație prin artă”, ediția I, 

domeniul cultural artistic, nr 3018/11.10.2019 

 Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

Lespezi, Bacău, nr 1566/16.09.2019 

 Protocol de colaborare cu Colegiul Național ”Mihai 

Eminescu” Constanța, nr. 1563/07.10.2019 

 Acord de parteneriat pentru educație cu Asociația Artă și viață 

și Școala Gimnazială nr 29 Galați, nr 572/10.10.2019. 

 

Dna Rădulescu Renata 

Este membră în echipa de coordonare a proiectului aprobat CAEJ Nr. 4281A/12/30.09.2019 ,,Prin 

șah ne descoperim”.  

A încheiat acorduri de parteneriat pentru derularea unor concursuri cu: 

1. Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia- proiect educativ ,,Un mediu curat pentru o viață mai bună”; 

2. Școala Gimanzială ,,Gheorghe Lazăr”, Zalău, Sălaj- ,,Minunta lume a cărților”; 

3. Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu”- Conferința națională ,,Teaching the Google Generation”; 

4. Direcția de Sănătate Publică, Constanța- Compartiment Promovarea Sănătății și Educație pentru 

Sănătate; 

 

Membrele comisiei se remarcă și printr-o implicare activă în viața școlii, prin asumarea 

numeroaselor responsabilităţi la nivelul școlii/inspectoratului școlar: 

Dna Rădulescu Renata 

-coordonator Comisia de asigurare şi evaluare  a calităţii  educaţiei 

-consilier de etică și integritate 

-membru Comisia de imagine a școlii 

-membru Comisia de programe și proiecte europene; 

 

Dna Asmarandei Lucica 

  -responsabil Comisia de achiziţii 

  -membru Comisia de proiecte educaţionale 

 -membru şi secretar al Comisiei metodice a claselor III-IV 

  -membru în Comisia de acordare a burselor 

  -membru în Comisia de întocmire a R.O.I. 

  -coordonator al etapei pe şcoală a Concursului județean ,,EUXIN MATH” 

 

Dnele Selicean Gina  

-responsabil al comisiei metodice a învățătorilor claselor a III-a și a IV-a 

-membră în Consiliul de Administrație al școlii; 

 

Dna Bobîrnac Ramona  

-membră în Consiliul de Administrație al școlii; 



 

Dna Negrilă Mariana 

 •  la nivel I.S.J.- membru al CC – Departamentul Proiecte educaţionale (organizare activităţi 

de formare- „Paşi ȋn scrierea proiectelor de mobilităţi Erasmus+” ca membru CC al Isj şi formator 

CCD) 

•  Școală- responsabil comisie Proiecte Educaţionale; membru in Comisia CEAC 

 

 Dna Rusu Elena 

-membru CC al ISJ Constanța 

 

Dra Tudor Aurelia 

-membră Comisia de imagine a școlii 

 

Dna Ninulescu Mihaela-lider de sindicat. 

     

  Toate cadrele au încercat prin activitatea metodică desfăşurată să pună în circulaţie  idei şi 

experienţe noi, pe care apoi să le aplice în practică. De asemenea, trebuie remarcată buna 

colaborare, înţelegere şi respectul dintre membrele comisiei, pasiunea cu care se dedică activităţii 

didactice, fapt ce contribuie la creşterea prestigiului şcolii. 

 

Raport activitate al comisiei de evaluare și asigurare a calității 

an școlar 2018-2019 

Coordonator CEAC, profesor învățământ primar Rădulescu Renata 

 

    În semestrul al II-lea, membrele comisiei au avut 4 ședințe  de lucru (2 online) pentru  

monitorizarea   calității educației din Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”. Membrele 

comisiei s-au preocupat pentru completarea dosarului comisiei, realizarea unor proceduri de lucru, 

de monitorizarea comisiilor din școală, precum și de realizarea unor activități propuse în acest an 

școlar.  

     În lunile februarie-iunie 2020, membrii CEAC au elaborat și aplicat o serie de chestionare care 

au vizat:  

- analiza utilizării resurselor la lecţie; 

- analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii; 

- evaluarea/autoevaluarea lecției - pentru profesor și pentru elev. 

 

         Rezultatele acestor chestionare au fost analizate în CEAC și pe  baza acestor analize    

urmează să se realizeze un plan de îmbunătățire a activității în anul școlar viitor. 

Având în vedere că activitatea școlară s-a desfășurat online pe perioada martie-iunie 2020, CEAC 

am onitorizat esfășurarea activtiâii de către cadrele didactice  

 

Măsuri care urmează să se aibă în vedere anul viitor școlar pentru implementarea unei 

educații de calitate în Școala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul”: 

 Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de 

îmbunătăţire;  

  Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă a profesorilor cu elevii, cu alţi 

profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului 

competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la 

sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în 

alte comisii de lucru; 

 Desfăşurarea de întâlniri  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a 

meselor rotunde la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de 

bună practică. 



 Realizarea unui număr mai mare de proceduri care să fie aduse la cunoștință tuturor 

partenerilor în educație pentru a fi implementate și respectate;  

 Aplicarea și valorificarea unor chestionare de identificare a gradului de satisfacție a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de școală; 

 Centralizarea exemplelor de bună practică oferite de catedre și comisii și popularizarea 

acestora; 

 O colaborare eficientă a membrelor comisiei cu toate cadrele didactice, cu Consiliul elevilor 

și cu Comitetul de părinți pentru creșterea prestigiului școlii și realizarea unei educații de 

calitate; 

   Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de 

progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar 

la nivelul școlii; 

      În scopul încheierii  activității CEAC  2019-2020, trebuie realizate până la data 

de  1 septembrie 2020 următoarele :  

 -  raportul de autoevaluare pe anul școlar 2019-2020;  

 -  completarea raportului de evaluare internă pe platforma ARACIP 

https://calitate.aracip.eu; 

 -   prezentarea principalelor realizării pe parcursul anului școlar; 

 -   participare la evaluarea cadrelor didactice;     

    

      Membrii CEAC mulțumesc echipei manageriale și Consiliului de Administrație   

pentru tot sprijinul acordat în desfășurarea activității acestei comisii. 

Raport de activitate al comisiei PSI 

anul școlar 2019 -2020 

Responsabil comisie, prof Lefterică Cornelia 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

În cursul anului școlar 2019 -2020 comisia de prevenire și stingere a incendiilor din cadrul școlii și-

a desfășurat activitatea conform graficului întocmit si a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Din 

fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii. A existat o strânsă colaborare între cadrele 

didactice, managerul unităţii și responsabilul comisiei PSI. Diriginţii au prelucrat elevii la orele de 

dirigenţie, având diverse tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor. 

II. Lista activităţilor desfăsurate în anul scolar 2019-2020 

1.Întocmirea planului de muncă pentru anul școlar 2019-2020. 

2.Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei 

3.Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea și stingerea incendiilor  pentru 

personalul școlii. 

4. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea școlii. 

5.Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiior sanitare, iluminat, încălzire 

6.Verificarea însuşirii normelor PSI de către cadrele didactice, personal de îngrijire, elevi. 

7. Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situații de urgență. 

8.Organizarea unei alarmări – simularea unui incendiu. În data de 12.02.2020, ora 10.30 s-a 

desfăşurat  primul exerciţiu practic de simulare, cu elevii din clasele primare, iar la ora 12.45 s-a 

desfășurat al doilea exercitiul practic de simulare în caz de incendiu cu elevii din clasele 

gimnaziale. La aceste exerciții elevii au simulat comportamentul în caz de incendiu, după care s-a 

trecut la efectuarea evacuării în siguranţă a elevilor. 



La această activitate au participat elevii din clasele primare care au reușit să evacueze școala în 4 

minute 20 secunde, elevii din clasele gimnaziale care au reușit să evacueze școala în 2 minute                                      

30 secunde, profesorii de la învățământul primar și gimnazial. 

9. Organizarea unei alarmări –simularea unui cutremur. În data de 13.02.2020, ora 10.30 s-a 

desfăşurat  primul exerciţiu practic de simulare, cu elevii din clasele primare, iar la ora 12.45 s-a 

desfășurat al doilea exercițiul practic de simulare in caz de cutremur cu elevii din clasele 

gimnaziale. La aceste exerciții elevii au simulat comportamentul în caz de seism, după care s-a 

trecut la efectuarea evacuării în siguranţă a elevilor. 

La această activitate au participat elevii din clasele primare care au reușit să evacueze școala în 5 

minute 10 secunde, elevii din clasele gimnaziale care au reușit să evacueze școala în 3 minute 40 

secunde, profesorii de la învățământul primar și gimnazial. 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 Puncte tari : 

- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI; 

- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI; 

- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI; 

- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale; 

- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI; 

- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative in caz de seism; 

Puncte slabe: 

- finanţarea minimală a activităţii PSI; 

- nerealizarea activitatii in colaborare cu ISU Constanta 

 Oportunităţi : 

- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare; 

- stabilirea de relaţii de cooperare între Scoala Gimnaziala Nr. 29 ,, Mihai Viteazul, Constanța şi 

autorităţile publice: ISU Constanţa şi Primăria Constanţa . 

 Ameninţări: 

-nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor 

incendii cu urmări grave; 

 

Raportul comisiei de curriculum 

an școlar 2019-2020 

director adjunct Luminița Pocora 

 

S-au desfășurat următoarele activități: 

-Reactualizarea componenţei comisiei pentru curriculum 

 -Analiza şi validarea planului de activitate al comisiei, avându-se în vedere concordanţa cu planul 

managerial al şcolii 

 -Informarea membrilor comisiei cu privire la politica educaţională judeţeană şi cea a şcolii, la setul 

de documente manageriale care orientează activitatea în anul şcolar 2019-2020 

-Folosirea unor instrumente şi modalităţi de implementare şi evaluare eficiente   

-Monitorizarea activităţilor comisiilor metodice 

- Participarea unor cadre didactice la cursurile de formare continuă şi înscrierea la examenele 

pentru obţinerea gradelor didactice   

          -Monitorizarea aplicării testelor formative şi a respectării planurilor remediale  

          -Întocmirea programului de pregătire suplimentară pentru disciplinele matematică şi limba şi 

literatura română şi stabilirea de măsuri la nivelul celor două comisii, care să asigure prezenţa şi 

implicarea elevilor claselor a VIII-a   



         -Centralizarea propunerilor de optional de la comisiile metodice, elevi şi părinţi şi proiectarea 

CDŞ   

         -Facilitarea colaborării dintre profesorul itinerant şi profesorii de la clasă, în vederea integrării 

elevilor cu  cerințe educaționale special 

        -Diversificarea ofertei educaţionale şi popularizarea ei pe site-ul şcolii   

        -Continuarea programelor de pregatire pentru examenele nationale şi olimpiadele şcolare   

        -Evaluarea elevilor identificaţi cu cerinţe educaţionale speciale şi probleme de adaptare de 

către comisia CJRAE   

       -Adaptarea demersului didactic la nivelul dezvoltării lor cognitiv-afectiv   

       -Existenţa unui consilier şcolar şi a profesorului de sprijin   

       -Promovarea ofertei educaţionale şi a imaginii şcolii în mass media locală şi pe site-ul şcolii   

       -Acordarea de burse de performanță, merit, studio și sociale pentru elevi 

       -Ofertă bogată de proiecte educative in colaborare cu școli din județ sau din țară 

 

Raport asupra sistemului de control intern managerial  

director adjunct Luminița Pocora 

Școala Gimnazială Nr.29 ”Mihai Viteazul” Constanța dispune de un sistem de control intern 

managerial ale cărui concepere şi aplicare permit  conducerii şi consiliului de administraţie să 

furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor 

generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi 

economicitate. 

Aceasta se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra 

sistemului de control intern managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia. 

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor 

privind creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

În acest caz, menţionez următoarele: 

- Comisia de monitorizare este actualizată; 

- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată; 

- Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este 

actualizat; 

- procedurile formalizate, elaborate şi actualizate, sunt în proporţie de 90 % din totalul activităţilor 

procedurabile inventariate 54 precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7; 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat cuprinde, în mod 

distinct acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor 

interni în activităţile realizate de Comisia de monitorizare; 

- în cadrul entităţii publice nu există compartiment de audit intern şi acesta este nefuncţional. 

Informaţiile şi constatările sunt consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de 

control intern managerial, deţinută în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.29 ”Mihai Viteazul” Constanța, 

precum şi în rapoartele de audit intern şi extern. 

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi 

prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la 

Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând 

standardele de control intern managerial la entităţile publice. 

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că sistemul de control intern managerial al Școlii 

Gimnaziale Nr.29 ”Mihai Viteazul” Constanța este conform cu standardele cuprinse în Codul 

controlului intern managerial. 

RAPORTUL CONSILIERULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE 

An școlar 2019-2020 

 



    În semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, am continuat aplicarea  planului de măsuri 

pentru remedierea raportului de audit realizat de reprezentanții Primăriei Constanța , în luna iunie 

2019. 

S-au realizat următoarele: 

 În cadrului sedințelor comisiilor metodice și a Consiliilor profesorale au fost  informate toate 

cadrele didactice despre atribuțiile consilierului de etică. Acestea cunosc acum în care 

situație și când se pot adresa consilierului de etică.  

 Am pus la dispoziție personalului didactic al școlii legislația prin care este conștientizat  

asupra riscurilor încălcării normelor de conduită, prin amenajarea unui biblioraft special în 

cancelarie. 

 Periodic au fost realizate acțiuni de prevenire și informare. S-a realizat un Registru special 

pentru consemnarea abaterilor înregistrate la nivelul școlii. 

     Examenele de evaluare naţională, concursurile, olimpiadele organizate în şcoala noastră s-au 

desfăşurat cu transparenţa şi seriozitatea impusă de deontologia cadrelor didactice. Rapoartele de 

monitorizare a concursurilor şi examenelor naţionale atestă că prin folosirea camerelor de 

supraveghere în timpul examenului, printr-o supraveghere strictă şi permanentă a desfăşurării 

acestora, s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune. 

  
 De asemenea, au fost aduse la cunoştinţa elevilor informaţii în legătură cu buna desfăşurare a 

examenelor naţionale, pentru aceasta existând un număr de telefon, Tel Verde 0800801100, 

telefon la care elevii, părinţii dar şi cadrele didactice pot semnala actele de corupţie din şcoli 

în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9-19. 

 În relația cu părinții/tutorii legali, cadrele didactice de la școala noastră au dat dovada de 

transparență, stabilind astfel o relație de încredere permanentă. Părinții au fost informați 

despre toate aspectele activităților elevilor, despre evoluția activității școlare, respectându-se, 

în același timp, confidențialiatea datelor furnizate și dreptul la intimitate individuală și 

familială.  
 

 Niciun cadru didactic al școlii nu a impus dobândirea/ primirea de bunuri materiale sau sume 

de bani pentru serviciile educaționale oferite. 
 

 Relaţiile profesionale au fost bazate pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie 

loială, evitându-se lezarea libertății de opinie. 
   

PUNCTE TARI: 

 -realizarea unei comisii și implementarea unui plan de integritate la nivelul școlii; 
  
 -implicarea elevilor, cadrelor didactice și a părinților în activități de prevenire și combatere a 

fenomenului de corupție în școală; 
  
 -cultivarea în rândul elevilor, cadrelor didactice și a părinților a intoleranței față de 

fenomenul corupției ; 
  
 -elevii au evaluat activitățile desfășurate ca fiind utile, manifestându-și dorința de a 

aprofunda subiectul corupției și a prevenirii acestuia; 

 -activitățile desfășurate au avut un caracter interactiv. 

 

PUNCTE SLABE: 

  
 -reticiența din partea unor elevi de a participa la activitati 

anticoruptie; 
 
În concluzie: 
 

 Nu  au  fost  înregistrate  acte  de  corupție  în rândul elevilor sau a cadrelor didactice. 



      În semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020, nicio persoană angajată a școlii nu a 

solicitat consiliere etică. 

 

 

Raport de activitate al comisiei metodice a diriginţilor  
an şcolar 2019-2020  

Responsabil prof. Tudorache Andra Sorina 
COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior, mai ales în perioada de mutare a procesului educativ în mediul online, ca 

urmare a situației cauzate de pandemia COVID-19. În anul școlar 2019-2020, la Școala 

Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul”, Constanța, activitatea Comisiei metodice a diriginţilor s-a 

desfășurat sub coordonarea doamnei Tudorache Andra Sorina, prof. de Limba germană. Comisia 

si-a propus drept priorităţi, o mai mare atenţie acordata creşterii standardelor de performanţă, 

modului în care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, 

colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de 

socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, dar și a bunei 

derulări a procesului educativ în mediul online, pe platformele educaționale stabilite la nivel de 

instituție (Google Classroom, Meet, Zoom). În acest sens, Comisia diriginţilor a avut în vedere 

abordarea unor teme diverse, prin care diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în 

actul educativ, sa recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează 

cunoştinţe,ci ca un mijloc de formare a personalităţii lor, de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea 

în societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si 

orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, civica, pentru calitatea vieţii, pentru 

cultivarea respectului fata de cultură și tradiţii. 

Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

 Studierea, dezbaterea si afişarea la loc vizibil a programei şcolare pentru Consiliere şi 

Orientare.  

 Organizarea de şedinţe cu părinţii, atât fizic cât și online si propunerea unor masuri de 

remediere a punctelor slabe;  

 Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, 

propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate a dirigintelui, 

completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte ; 

  Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

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

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

elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

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

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:activităţi diverse de adaptare, 

interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic, 

ecologic, artistic. 

 Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în 

școli:  

 

I. Proiecte şi activităţi cultural artistice: 

 Activităţi derulate cu ocazia Zilei Naţionale, Zilei Toleranţei, zilei şcolii, Zilei 

Educației, Zilei limbilor europene, Zilei educatorului, Zilei Unirii, Zilei siguranței pe 

internet, Zilei Mărțișorului, Zilei copilului, etc 

 Festivitatea de sărbătorire a Școlii Gimnaziale Nr. 29 ”Mihai Viteazul”, marcată prin 

activități cultural-artistice- 29.05.2020; 

 

II. Proiecte și activităţi ecologice: Ziua Apei – Apa, esenţa vieţii”, Curăţăm Constanţa 

noastră” , ”Mărțișorul ecologic”,  

 

III. Proiect” Cupa Unirii la șah”- concurs de șah - 24.01.2020; 



 

IV. Proiecte şcolare/ activități desfășurate pentru: 

 

  Ziua educatorului - 05.06.2020 

 Ziua Naţională a României,  1.12.2019 

 Ziua Internaţională a Mării Negre - 31.10.2019; 

 Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători” -dec.2020 

o Impodobirea claselor în haine de sărbătoare 

o Program cultural artistic cu obiceiuri, datini, urături, colinde / serbări. 

 

 Unirea Principatelor 

 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu - ian 2020 

 Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun! – derulate în mediul online; 

 Activități în cadrul „Zilei mondiale a sănătății” - 7 aprilie 2020; 

  „Ziua Europei” - 9 mai 2020;  - online 

 Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale - online 

 1 iunie  - Ziua copilului - online 

 Voluntariat - Azilul de bătrâni Azur - întocmire de felicitări și mărțișoare; feb.2020 

 Târg de mărţişoare” feb.2020; 

 Nu orice rândunică  este rândunică! – 06.06.2020 – online; 

 22 de provocări de Ziua Pământului – 22.04.2020; 

 Ziua Mondială a Cărții- 23.04.2020; 

 Concurs de Limba română și cultură generală – Edituraedu.ro- 29.04.2020; 

 Concurs de creativitate și cultură generală Aristotel online – 27.05.2020; 

 Concursul ”Spaß auf Deutsch“ – online – 7.05.2020 județeană / națională; 

 Olimpiade și concursuri de limba română/matematică/lb.germană/ lb. Engleză/ fizică/ etc. 

 

Activitatea desfăşurată 

 

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul gimnazial de 

către toţi diriginţii; 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi 

orientare  

- diriginţii au beneficiat de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor, 

programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi 

în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei 

de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi atât fizic cât și online; 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes 

educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu 

părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 

calitativi înalţi ora de dirigenţie 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul școlii; 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 

statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat  în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;  



- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează 

Puncte slabe: 

O  parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, iar altele s-au bazat pe discutarea situaţiei 

şcolare ; 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii și desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

- diriginții claselor a VIII-a au întocmit toată documentația și au respectat toți pașii pentru 

finalizarea situației copiilor și pentru orientarea școlară a acestora. 

Puncte slabe:  
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie   

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei 

raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 

Puncte forte: 

- au fost elaborate programe de activitati diverse; 

Puncte slabe: 

- puține cursuri de perfectionare pentru diriginti, organizate la nivelul scolii, ISJ,CCD, mai 

ales pentru lucrul online cu elevii; 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 

promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", activitati derulate in scopul 

interelationarii, dezvoltarii culturii grupale) 

Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune 

a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, 

activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de 

fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la 

panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a claselor  

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- toţi  diriginţii au prelucrat  Regulamentul de Ordine Interioară al școlii la clasă; 

-  toți diriginţii s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare  

Puncte forte: 
- s-au identificat elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / dirigintelui, aceştia au 

fost îndrumați spre consilierea psihopedagogică; 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia Locală în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de 

indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în 

managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la 



clasa a VIII-a) privind programa si calendarul examenului de Evaluare Națională, traseul școlar al 

absolvenţilor clasei a VIII-a.  

- consilierea elevilor cu rezultate mai slabe ; 

- efectuarea orelor de pregătire suplimentară; 

- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de Evaluare Națională si 

certificare a competenţelor lingvistice (examen DSD / bilingv) 

- derularea de simulări la obiectele de examen de Evaluare Națională. 

 

Activităţi de manageriere a actului educațional pe perioada pandemiei de COVID-19 și de 

cooperare profesor-elev-părinte 

Puncte forte: 

-buna desfășurare a activității didactice în mediul online, pe diferite platforme educaționale (Google 

Classroom, Meet, Zoom), cât și de socializare (WhatApp, Messenger, Facebook); 

 

-cooperarea profesorilor diriginți cu părinții și elevii clasei, pentru a facilita transmiterea de 

informații (situații, aprecieri, teme) și lecții și pentru profesorii care nu au avut acces la tehnologia 

necesară desfășurării activității în online;  

 

Puncte slabe: 

-slaba implicare a unor părinți și elevi în buna desfășurare a activității online; 

-lipsa tehnologiei și pregătirii necesare învățământului online, atât a unor profesori cât și a unor  

elevi. 

 

 

 

 

Raport de activitate al comisiei de proiecte educaţionale 

an şcolar 2019-2020 

Responsabil profesor învățământ primar Negrilă Mariana 

1. Numele școlii Scoala Gimnazială Nr. 29 “Mihai Viteazul” Constanţa 

 

2. Numele activității/activităților 

Expozitie ErasmusDays 2019 

CodeWeek 2019 

Euroscola 

ZIN – Sa câştigăm prin relaxare 

Ora de Programare – Hour of Code  

Proiecte eTwinning “We learn from each other” (cls a III-a C) 

                                 “ Advent calendar”(cls  a III-a C) 

Atelier Ërasmus+  organizat prin CCD, coordonat de prof. Mariana Negrila ca membru al 

CC Proiecte Educationale al ISJ Constanţa 

Programul Junior Achievements  

World’s Largest Lesson- organizat de UNICEF 

 

3.  Numărul de elevi/părinți/profesori participanți  

    ZIN – 180 elevi 

              Euroscola- 47 elevi 

              Expoziţie deschisa scolii şi comunităţii locale 

 Ora de Programare – Hour of Code – clasele I- IV din ciclul primar (organizare activităţi de 

codare cu sprijinul Code School Clubs Constanţa) – peste 500 elevi 

 

 EU Code Week 4 All Chalange - activităţi defăşurate ȋn colaborare cu parteneri din    

 Europa (peste 900 elevi implicaţi in maratonul de codare) ; Certificat de Excelenţă in   

 Coding Literacy- prof. Mariana Negrilă 



             Proiecte eTwinning- 36 elevi ,clasa a III-a C 

             Atelier Ërasmus+  - 21 profesori din judeţul Constanţa 

  Programul Junior Achievements -5 clase (I C, II B, III B, III C,IV A, IV D) 

 

  World’s Largest Lesson- organizat de UNICEF – 200 elevi ciclul primar 

4. O scurtă descriere a activității/activităților  

Expoziţie ErasmusDays 2019 – evenimentul a fost celebrat ȋn şcoala noastră prin ȋnscrierea pe site 

a unei expoziţii ce a fost deschisă comunităţii pe parcursul celor trei zile . Au fost expuse informaţii 

şi imagini, produse finale realizate cu parteneri europeni ȋn cadrul  proiectelor  Etwinning derulate 

ȋn şcoală, cursuri prin EUN Academy, participari la simpozioane de promovare şi diseminare a 

bunelor practici, rezultate obţinute la concursuri “Made for Europe”,  “ËuroQuiz” , “Europa- casa 

noastră”, colaborări Erasmus cu Asociaţia Creative +/_ ȋn cadrul proiectelor coordonate de 

aceastaIȋn parteneriat cu şcoala noastră  “ËV-Yes to emotions” şi “Human skills for human life”. 

EUROSCOLA- Concursul naţional “Educaţia schimbă vieţi” a fost organizat pentru licee dar 

şcoala noastră a ȋncheiat protocoale de colaborare cu Colegiul “Mihai Eminescu” şi “Colegiul 

Pedagogic Constantin Brătescu” pentru participarea la concursurile organizate ȋn cadrul 

evenimentului Euroscola.  

Cadrele didactice şi elevii scolii au trimis materiale (desene, grafică, eseuri) la concursul organizat 

ȋn cadrul Campaniei  “Educaţia – strategie pentru viaţă” “derulată de Colegiul “Mihai Eminescu şi 

au participat cu desene şi live la concursul de muzică organizat de Colegiul Pedagogic la Clubul 

Elevilor Constanţa ȋn cadrul Campaniei “Flying to the future through education”. 

 ZȊN - Metoda TOTEM “Terapy of Tribes Educating Minds”= muzico– terapie  (ȋnscris pe    

            site-ul Agenţiei Naţionale ) clasa I C cu specialist Jean- Baptiste Manitou 

      – “Să câştigăm prin relaxare” I D- Codare la sol (jocuri de codare ȋn sala de sport) 

                                                      I C – Tainele picturii pe sticlă “Ïcoane” 

                                                      III C – Creare de poveşti ȋn Scratch (programare cu blocuri) 

                                                      III B- Sporul casei (sticluţe cu seminţe) 

                                                       II B – Prietenia – animalul meu de companie 

Ora de Programare – Hour of Code  

9- 13 Decembrie 2019 cu sprijinul voluntarilor de la club privat de tehnologie si ce ȋşi desfăţoară 

activitatea sub franciza “Code School Clubs” unde furnizează servicii din domeniul Educatiei: 

Hour of Code (Ora de Programare), reprezinta o introducere de o ora in tehnologie si programare, 

timp in care fiecare copil va interactiona cu calculatorul si isi va putea crea propria aplicatie.   

Au participat clasele I- IV (15 clase). 

 

EU Code Week 4 All Chalange  

Participarea la evenimentul european CodeWeek cu “Marathon de codare” şi “Code and play”-

activităţi ce au implicat peste 800 de elevi din şcoală ȋn programare  (on-line ȋn Minecraft, Kodable 

şi unplugged pentru cei mici)  şi colaborarea cu mai mult de 16 şcoli din Europa ȋn campania de 

codare prin Scratch- colaborare finalizată cu obţinerea unui Certificat de Excelenţă in  Coding 

Literacy. 

 Clasa a III-a C - Proiecte eTwinning “We learn from each other” 

                                                           “ Advent calendar” 

Programul Junior Achievements implementat la mai multe clase din şcoală ( I C, II B,  

III B, III C,IV A, IV D)- programele “Noi ȋnţine”; “Familia mea”; “Comunitatea noastră” ; “Oraşul 

nostru”. 



Suplimentar programul “Clubul copiilor isteţi, harnici şi chibzuiţi”-educaţie financiară cu sprijinul 

Raiffeisen Bank- implementat la clasele a III-a  

  Atelier cu tema „Paşi ȋn scrierea proiectelor de mobilităţi  Erasmus+ ( 4 ore ) cuprins ȋn 

Calendarul activităţilor metodico-ştiinţifice şi cultural , anul şcolar 2019-2020”al CCD Constanţa 

(formator – prof. Mariana Negrila,  membru al CC la Proiecte Educaţionale -ISJ Constanţa)- 21 

profesori din judeţul Constanţa. 

          World’s Largest Lesson- organizat de UNICEF- eveniment international la care au 

participat elevi de la ciclul primar pentru susţinerea scopurilor globale pentru dezvoltare sustenabilă 

– au fost discutate aspecte ale nivelului de trai din diverse ţări de pe glob pe baza programului 

Dolar Street şi elevii au conectat drepturile copilului de scopurile propuse şi posibilitatea garantării 

aestor drepturi ȋn anuite zone defavorizate ale globului. 

 SEMESTRUL AL II-LEA 

                              Aplicaţie ERASMUS+ pe componenta KA2 -  Raising Responsible Users -The 

Refusers cu parteneri din Letonia, Lituania, Spania , Slovenia. (echipa comisiei de Proiecte 

educaţionale ) 

                             9 mai 2020- ZIUA EUROPEI -marcată prin activităţi on-line (cântec Elena Matei 

3 C; colaj clase primare -steaguri, călătorie cu Google Earth; prezentare ţări ciclul gimnazial) 

 

 RAPORT  SEMESTRIAL DE ACTIVITATE 

prof. itinerant, Ismail Aifer 

Evidență: 

Unitatea școlară 

arondată 

Elevi Clasa Încadrarea în grad 

de handicap 

Diagnostic(cod

uri ICD) 

 

 

Școala Gimnazială  

nr. 29 ”Mihai  

Viteazul” Constanța     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S. V.T.M.                                           Pregătitoare Grav cu asistent 

personal 

Tip de handicap – 6                                                                                                                                                                                                            

F84; F71; F80 

S.R.I. a I-a Neîncadrat  

Tip de deficiență - 12 

F84; F90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I.A. a II-a Neîncadrat  

Tip de deficiență - 12 

F90; F91.3; F78; 

F93 

M.A.I a V-a Neîncadrat  

Tip de deficiență - 12 

F81.3; F79; F80 

M.M.C. a V-a Neîncadrat  

Tip de deficiență - 12 

F81.3; F78; F70; 

F80 

N.S.M. a V-a Grav cu asistent 

personal 

Tip de handicap – 6                                                                                                                                                                                                            

F84.0; F90; F79 

F.C.C. a V-a Neîncadrat   

Tip de handicap – 12                                                                                                                                                                                                           

G40; F70 

R.C.A. a VII-a Neîncadrat  G81; G83; F81 

N.M.V. a V-a Mediu  F70; F81; F90 

 

 

 

1. Proiectarea și realizarea activităților didactice: 

În vederea proiectării serviciilor educaționale de sprijin am studiat Curriculum-ului naţional, 

Planul-cadru şi programele școlare în vigoare pentru ciclul primar și gimnazial, împreună cu 

cadrele didactice de la clasele integratoare, abordând conținutul programei interdisciplinar.  



Am întocmit orarul săpătămânal, ţinând cont de serviciile recomandate în certificatul de orientare 

şcolară şi profesională, de tipul şi gradul de deficienţă al fiecărui elev arondat, de numărul de elevi 

arondaţi și am observat interesele şi aptitudinile, stabilitatea sau instabilitatea, atitudinea faţă de 

activitate şi faţă de alţi copii, trăsăturile lor temperamentale, etc. 

Am completat fișa de observație pentru fiecare copil, iar aceasta mi-a fost utilă ulterior la 

întocmirea probelor de evaluare initială. În funcție de datele consemnate  în fișa de observație, dar 

și de rezultatele obținute la  testul de evaluare inițială, am ținut cont în adaptarea programelor 

școlare, în special la limba și literatura română și matematică pentru cazurile care o impuneau, am 

adaptat planificări calendaristice și proiectări pe unități de învățare la nivelul de dezvoltare și la  

necesităţile şi posibilităţile reale ale elevilor  integrați, în colaborare cu cadrele didactice direct 

implicate .  

Am elaborat planul de intervenție personalizat pentru fiecare caz în parte, pornind de la punctele 

slabe și punctele forte ale elevilor, ținând cont de nevoile acestora, gestionând optim resursele de 

timp în funcție de gravitatea cazului. 

Am adaptat materiale de lucru (fișe de lucru, fișe de evaluare pentru fiecare unitate de învățare, fișe 

de evaluare sumativă, teze semestriale la limba și literatura română și matematică) în funcție de 

particularităţile de vârstă şi de capacităţile cognitive ale elevilor, la  alegerea  metodelor activ – 

participative şi a strategiilor de învăţare/evaluare optime pentru parcurgerea eficientă a planificării 

adaptate, precum şi pentru atingerea obiectivelor stabilite în planul de intervenţie personalizat.  

Am elaborat documentele specifice activității serviciilor de sprijin  în termenele stabilite (materiale 

solicitate de Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, 

dosarul școlii integratoare, planul de intervenție personalizat în colaborare cu cadrele didactice de 

la clasă). 

Cadrele didactice direct implicate au fost informate și consiliate din punct de vedere 

psihopedagogic și metodic privind specificul învăţământului special integrat (specificul dezvoltării 

copiilor cu deficienţe, exigenţele de ordin legislative - dreptul acestora de a beneficia de curriculum 

adaptat şi evaluare diferenţiată în vederea asigurării şanselor egale la educaţie), dar și asupra 

caracteristicilor psiho-individuale ale elevilor cu cerințe educative speciale și asupra modalităților 

optime de intervenție. Această informare am realizat-o prin elaborarea unui proces-verbal și a unor 

materiale informative distribuite cadrelor didactice care predau la clasele  integratoare. 

Am monitorizat evoluția fiecărui elev în parte și am informat părinții prin activități de consiliere 

individuală.  

           

Evaluarea rezultatelor învățării 

Am utilizat diferite metode activ - participative şi forme de evaluare, în funcţie de dificultăţile cu 

care se confruntă fiecare elev în parte: evaluări scrise, orale, implicarea elevului în jocul de rol, 

acordarea unui timp de lucru mai mare necesar efectuării sarcinilor, folosirea materialului concret 

care să vină în ajutorul înţelegerii şi asimilării informaţiilor  predate.  

Am creat un climat optim pentru desfășurarea activităților de învățare, realizând materiale de lucru 

atractive și adaptate în funcție de conținutul de învățare și de particularitățile de vârstă, căutând 

mijloace variate de transmitere a cunoștințelor.  

Evaluarea  iniţială (însoţită de fişă de analiză) am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma 

unor teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar şi pentru a 

determina ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia să-mi proiectez planul de intervenţie 

personalizată. Evaluarea  formativă am realizat-o permanent prin colaborarea directă cu cadrul 

didactic de la clasă; iar evaluarea  sumativă am realizat-o la finalul semestrului I  (însoţită de fişă de 

analiză). Rezultatele probelor/testelor de evaluare sumativă au contribuit la realizarea strategiei de 

lucru pentru semestrul al II-lea . 

Între metodele de evaluare utilizate am folosit metodele alternative fără a le exclude pe cele clasice 

(aprecieri verbale, autoevaluarea, aprecierea rezultatelor prin laude, încurajări pozitive, diplome 

etc.). 

 

Realizarea activităților didactice extracurriculare 

Am colaborat cu specialiștii implicați în procesul educațional (consilierul școlar, cadrele didactice 

de la clasă) și am încheiat protocoale de colaborare cu unitățile școlare integratoare. 



Am îndrumat studenţi ai Universităţii „Ovidius” Constanţa, specializarea psihopedagogie specială, 

Anul II de studiu, în realizarea stagiului de practică, în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 29 ”Mihai 

Viteazul” Constanţa. 

Managementul cazului 

Pe parcursul desfășurării activităților cu elevii integrați, nu au existat situații conflictuale între 

niciun factor implicat: elev integrat - colectivul clasei – cadre didactice - profesor de sprijin - 

familie.  

Am colaborat foarte bine atât cu personalul didactic, cât și cu familiile elevilor integraţi pe de o 

parte, dar și cu colectivul de elevi din care copiii cu cerințe educative speciale fac parte. Am 

colaborat cu personalul din cadrul Departamentului de Servicii Educaționale Speciale, ori de câte 

ori a fost nevoie.  

Am realizat informări către colectivul de cadre didactice al clasei integratoare, privind deţinerea 

Certificatelor de Orientare Şcolară şi Profesională, de către anumiţi elevi din cadrul unităţilor 

şcolare; am oferit informaţii referitoare la serviciile recomandate în certificate. Am informat cadrele 

didactice din unităţile şcolare arondate, cu privire la adaptarea curriculară a programei şcolare, a 

elevilor care deţin certificate de orientare școlară și profesională, eliberate de către Serviciul de 

Evaluare și de Orientare Școlară și Profesională, din cadrul Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Constanţa și am colaborat cu directorul unităţii integratoare 

(semnarea/ştampilarea pontajului lunar; prezentarea unor situaţii referitoare la desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţii cu copilul cu cerinţe educative speciale; informarea directorului cu privire la 

integrarea elevilor cu cerințe educative speciale etc.).  

Am recomandat părinţilor şi cadrelor didactice consultarea altor instituţii pentru probleme ce nu 

sunt de competenţa profesorului itinerant şi de sprijin (centre logopedice, comisii de expertiză, 

cabinete medicale, cabinete psihologice). 

 

Managementul carierei și dezvoltării personale 

În ce privește managementul carierei și dezvoltării personale : 

-am participat la activitățile programate din cadrul Comisiei metodice a profesorilor itineranți/de 

sprijin și psihopedagogi din cadrul CJRAE în calitate de participant; 

- am participat la Consiliile profesorale la care am fost convocată de CJRAE; 

- am susținut prezentare în cadrul Comisiei metodice a profesorilor itineranți/de sprijin și 

psihopedagogi din cadrul CJRAE lucrare cu tema ”Terapia Alpha Sphere în terapia copiilor cu 

autism”. 
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Domeniul 

activității 

 

Obiective 

specifice 

Parteneri Acţiuni/Activităţi 

concrete 

Timp/ 

Durată 

Strategii de 

realizare 

Rezultate obținute 

 

Activităţi de 

recuperare 

Participarea 

la activităţi 

de recuperare 

- elevii Şcolii Gimnaziale  

Nr. 29 „Mihai Viteazul” 

Constanța  

- elevii cu CES ai Şcolii 

Gimnaziale Nr. 29 „Mihai 

Viteazul” Constanța  

 

ŞANSE EGALE 

PENTRU 

FIECARE 

permanent Program de 

pregătire şi 

recuperare 

Prevenirea rămânerilor în 

urmă la învăţătură a copiilor 

aflaţi în dificultate 

Socializarea elevilor cu 

CES, integrarea lor în 

colectivitate 

Activităţi  

umanitare 

Ajutorarea 

elevilor cu 

situaţie 

materială 

deficitară 

-elevii şi părinţii Şcolii 

Gimnaziale Nr. 29„Mihai 

Viteazul” Constanța  

 

TĂRG DE 

TOAMNĂ 

octombrie  Expoziţie cu 

vânzare- produse 

alimentare 

Spirjin pentru copiii din 

familiile defavorizate 

Activităţi  

umanitare 

Promovarea 

mişcarii de 

voluntariat 

interactiv 

Donarea unor 

alimente 

copiilor care 

- elevii şi părinţii Şcolii 

Gimnaziale Nr. 29„Mihai 

Viteazul” Constanța  

- Centrul de zi „ARCA” 

 

SĂPTĂMÂNA 

LEGUMELOR ŞI 

A FRUCTELOR 

DONATE 

noiembrie  Colectarea şi 

donarea unor 

alimente 

Ajutorarea tinerilor din 

Centrul de de zi „ARCA”  

 



provin din 

familii 

defavorizate 

Activităţi  

cultural 

tradiţionale 

Dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare, 

interrelaționa

re, cooperare 

si colaborare 

cu copii din 

medii școlare 

diferite 

- elevii Şcolii Gimnaziale  

Nr. 29„Mihai Viteazul” 

Constanța  

- elevii cu CES ai Şcolii 

Gimnaziale Nr. 29„Mihai 

Viteazul” Constanța  

- Centrul de de zi „ARCA” 

- elevii Școlii Gimnaziale 

„Dumitru Gavrilescu” 

Gârliciu, jud Constanța 

 

ÎN JURUL 

BRADULUI 

decembrie  Confecţionarea şi 

donarea unor 

podoabe pentru 

bradul de Crăciun 

 

Socializarea elevilor cu 

CES, integrarea lor în 

colectivitate 

Cunoaşterea şi ajutorarea 

tinerilor din Centrul de de zi 

„ARCA” 

Colaborarea cu elevii din 

Școala Gimnazială 

„Dumitru Gavrilescu” 

Gârliciu, jud Constanța, 

interrelaționarea dintre 

elevii celor două școli 

Activităţi 

de integrare 

şi 

relaţionare 

Exprimarea 

gândurilor, 

sentimentelor 

faţă de 

persoanele 

aflate în 

dificultate 

Participarea 

la acțiuni 

organizate 

împreună cu 

copiii aflați 

într-o situație 

dificilă 

- elevii Şcolii Gimnaziale  

Nr. 29„Mihai Viteazul” 

Constanța  

- elevii cu CES ai Şcolii 

Gimnaziale Nr. 29„Mihai 

Viteazul” Constanța 

LANSAREA 

CONCURSULUI  

„SCRISOARE 

CĂTRE 

PRIETENUL 

MEU” 

 

 

ianuarie  Activităţi 

culturale 

şi de socializare 

Socializarea elevilor cu 

CES, integrarea lor în 

colectivitate 

 

 

 

 

 

Activităţi 

sportive şi 

distractive 

Participarea 

şi implicarea 

în activităţi 

sportive 

- elevii Şcolii Gimnaziale  

Nr. 29„Mihai Viteazul” 

Constanța  

JOCURI DE 

IARNĂ 

  februarie  Concursuri 

sportive 

Socializarea elevilor cu 

CES, integrarea lor în 

colectivitate 

 

 Ajutorarea - elevii Şcolii Gimnaziale    martie  Expoziţie cu Spirjin pentru copiii din 



Activităţi 

cultural 

tradiţionale 

elevilor cu 

situaţie 

materială 

deficitară 

Nr. 29„Mihai Viteazul” 

Constanța  

TÎRG DE 

MĂRŢIŞOARE 

vânzare 

 

familiile defavorizate 

Activităţi de 

cunoaştere 

şi protejare 

a mediului 

Participarea 

şi implicarea 

copiilor în 

activităţi de 

ecologizare a 

mediului 

- elevii Şcolii Gimnaziale  

Nr. 29„Mihai Viteazul” 

Constanța  

 

ZIUA 

PĂMÂNTULUI 

aprilie   Activități  

on-line 

Interrelaţio-nare şi 

colaborare între elevi 

Activităţi 

de integrare 

şi 

relaţionare 

Participarea 

şi implicarea 

copiilor în 

diverse 

activităţi de 

gospodărie 

- elevii Şcolii Gimnaziale  

Nr. 29„Mihai Viteazul” 

Constanța  

- elevii cu CES ai Şcolii 

Gimnaziale  

Nr. 29„Mihai Viteazul” 

Constanța 

 

OBICEIURI ȘI 

TRADIȚII 

PASCALE 

mai - iunie Activități  

on-line 

Interrelaţio-nare şi 

colaborare între elevi 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CABINETULUI INTERȘCOLAR 

DE 

ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

AN ŞCOLAR: 2019/2020  

 

Numele şi prenumele profesorului consilier școlar: BURGASLIS ELENI 

Unitatea şcolară : Şcoala Gimnazială Nr 29 „Mihai Viteazul” Constanţa 

Încadrarea:  - titular  

 Grad didactic: II 

 

1.1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

 

1.1.1.Număr de beneficiari  



 

Număr de persoane 

distincte care au 

beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Semestrul II 0 2 8 0 11 11 

 

1.1.2. Date statistice 

 

Nr. 

crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE DIDACTICE 

(în cabinet) 

Nr. elevilor consiliaţi individual 
Nr. părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. cadre didactice 

consiliate individual 

1 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală 7 0 2 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea 

bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

2 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/ abandonului  școlar) 

 

0 

 

0 

 

 

7 

 

 

Orientarea carierei 1 0 0 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului de 

ființe) 0 0 0 

- altele = Recomandare evaluare de specialilitate 0 3 2 

***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

 



Nr. 

crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE DIDACTICE 

(în cabinet) 

Nr. elevilor consiliaţi individual 
Nr. părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. cadre didactice 

consiliate individual 

2 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţă 

înregistrată în unitatea dvs. 

 

(Ierarhizați problematica/ cazuistica înregistrată în unitatea 

dvs., pe o scală de la 1 la 10, acordând 10 puncte problemei 

cu cea mai mare frecvență și 1 problemei cu cea mai mică 

frecvență) 

 

 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală 8 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale 

şi de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

10 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

9 

Orientarea carierei 7 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului de 

ființe) 

6 

- altele =  

3 
Copii cu CES (cu certificat de orientare școlară și 

profesională) 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 
Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică 

6 5 

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 

străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 
Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică 

 0 

5 Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 
Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică 

0 
0 

 



1.2. CONSILIERE DE GRUP 

 

1.2.1.Număr de beneficiari 

 

Consiliere 

de grup în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel gimnazial Nivel 

liceal 

Nr.  grupuri 
Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. cadre 

didactice 

0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 

 

1.2.2. Activităţi de consiliere de grup 

 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii 

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, 

abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 Prevenirea si combaterea comportamentelor agresive si/sau 

violente in mediul scolar 

Managementul emotiilor. Stresul scolar 

Orientarea scolara si profesionala 

Prevenirea comportamentelor de risc 

11 350 Informare.Amelior

are. 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 

cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 

părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

     



1.2.3. Programe de consiliere de grup 

 

1.2.3.1. Tematica abordată 

 

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii Număr 

total program

e 

Număr total 

beneficiari 

programe 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  
 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 

de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul 

școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

1 

35 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității          (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

 

 

Orientarea carierei   

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

 

 

 



1.2.3.2. Detalierea programelor de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 Roata emotiilor urban Gimnazial 2 35 Abilitati de 

mediere a 

conflictului 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

       

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

       

 

1.3.Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere 8 

Număr de elevi consiliaţi individual 2 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 12 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente) 6 

Număr de cadre didactice consiliate 4 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 14 

 

 

1.6. Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii: 

 



Semestrul Nr. elevi 

clasa  a 

VIII-a care 

au 

beneficiat 

de servicii 

de 

orientare a 

carierei 

 

 

 

Nr. elevi 

din ÎPT 

(învățămâ

nt 

profesiona

l și liceu 

tehnologic

) care au 

beneficiat 

de servicii 

de 

orientare a 

carierei 

Buget alocat pentru 

activitatea de consiliere 

psihopedagogică 

(lei) 

Tipurile de 

activităţi de 

consiliere a 

carierei derulate 

cu : 

Observații/ 

comentarii 

 

(inclusiv 

informații cu 

referire la 

sursele de 

finanțare) 

elevii de 

clasa a 

VIII-a 

elevii  

din 

ÎPT 

Tota

l 

DIN CARE: 

buget 

alocat 

pentru 

orientare

a 

carierei 

elevilor 

de clasa 

a VIII-a 

buget 

alocat 

pentru 

orientar

ea 

carierei 

elevilor 

din ÎPT 

 

 

 

 

112  

  

   

 

2. FORMARE CONTINUĂ 

2.1. Activități de formare/ dezvoltare profesională 

 

Semestrul 
Denumirea 

cursului/programului 
Furnizorul 

 

Observații (inclusiv cu 

privire la sursele de 

finanțare) 

II 
Fenomenul violentei 

Asociatia 

Catharsis 

CJRAE Constanta 



RAPORT DE ACTIVITATE,  AN ŞCOLAR 2019-2020 

 

 Responsabil Cppe:  Rădulescu Ingrid 

 

1. ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Numele activităţii Data şi locul Participanţi, invitaţi 

1.  Ziua Internaționalîă a Cititului Împreună 
Citim împreună! 5 februarie 2020 Cadre didactice, elevi 

2.  Târgul de mărțișoare Confecționăm mărțișoare pentru mămici 

24-28 februarie 2020 

Cadre didactice, elevi 

Asociația de părinți 

 

 

 

     2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEJ 

 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului  

 

Poziția 

nr./pagina/ 

domeniul 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Activitatea desfăşurată 

în cadrul proiectului 

Nr. elevi 

partici-

panţi 

Nr. 

Premii 

I 

Nr. 

Premii 

II 

Nr. 

Premii 

III 

Nr. 

Mentiuni

/premii 

speciale 

1.  Prin șah ne 

descoperim! 

294A/22.01.2020 Rădulescu Renata 

(coordonator) 

Rădulescu Ingrid, 

Ghiban Ioana, 

Mirică Elena, 

Enuță Primavera 

(membri) 

Concurs de șah – Cupa 

Unirii – 24 ianuarie 2020 

80 2 2 2 2 

 

 

 



            

 3. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEN/CAER 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului  

 

Poziția 

nr./pagina/ 

domeniul 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Activitatea desfăşurată 

în cadrul proiectului 

Nr. elevi 

partici-

panţi 

Nr. 

Premii 

I 

Nr. 

Premii 

II 

Nr. 

Premii 

III 

Nr. 

Mentiuni

/premii 

speciale 

1 Reciclăm creativ- 

Ecovestimentație 

 

4281A/38/30.09. 

2019 

Cioc Mariana, 

Asmarandei Lucica 

Eco cultură, știință și artă 3     

 

4, ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN SAU NAŢIONAL* (Proiecte şi programe educative desfăşurate în parteneriat cu 

diverse ONG-uri, Fundaţii, Asociaţii etc.) din următoarele categorii de activitate: Voluntariat (altele decat SNAC), Educație Globală, intervenţie şi prevenire 

a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, a consumului de droguri, programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de 

educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; programe pentru educatia 

părinţilor şi pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate. 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea proiectului 

 

Tipul 

activităţii 

proiectului 

Activitatea 

principală 

Data si 

locul 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Nr. elevi 

participanţi 

Invitati/partener

i  (ex: ONG, 

Poliție, asociație, 

părinți etc) 

1 Concursul Național de 

competență și 

performanță pentru elevi 

și profesori COMPER 

Concurs pe 

discipline 

romănă și 

matematică 

23.01.2020 

30.01.2020 

Toate cadrele didactice 800 Fundația pentru 

Științe și Arte 

PARALELA 45 

2 Junior Achivement Campanie de 

informare și 

activități 

practice 

Sem II Botezatu Georgiana, 

Cioc Mariana, 

Asmarandei Lucica, 

Negrilă Mariana 

participant 

35 Campanie în 

colaborare cu cu 

JA 

3 Concurs Național Gazeta 

Matematică Junior 

Concurs  29.01.2020 Toate cadrele didactice 500 Editura Didactica 

Publishing House 



4 Concurs judetean de 

matematica Euxin Math 

concurs 18.01.2020 Cadrele didactice de la 

clasele II-IV 

250 ISJ Cta 

5 Concurs judetean de 

limba și literatură română 

Comorile Condeiului 

concurs 01.02.2020 Cadrele didactice de la 

clasele II-IV 

250 ISJ Cta 

6 Concurs național cu 

participare internațională 

,,Natura inspiră și 

dăruiește” 

Concurs de 

desene 

Ianuarie 

2020 

Cioc Mariana 7  

7 Concurs județean Amicii 

Isteți 

cultură 

generală 

Ianuarie 

2020 

Toate cadrele didactice 

de la clasele P-II 

250 ISJ Cta 

8 Concurs ,,ARTA – Între 

talent și dăruire”, Ediția a 

VI-a, 2020 

 

Concurs de 

creaţie plastică   

Ianuarie 

2020 

Vasiliev Raluca 10  

9 Programul Naţional 

„Alimentaţie sănătoasă şi 

activitate fizică ȋn 

grădiniţe şi şcoli pentru 

sănătate şi longevitate” 

Proiectul 

RO19.04 

ïntervenţii la 

mai multe 

niveluri pentru 

prevenţia 

bolilor 

netransmisibil

e (BNT) 

asociate 

stilului de 

viaţă din 

România 

Mai-iunie 

2020 

Negrilă Mariana, 

Rădulescu Ingrid, 

Rădulescu Renata 

30 

 

Biroul de 

Programe de 

Promovare a 

Sănătăţii şi 

Educaţie pentru 

Sănătate și DSPJ 

10 AMINTIRI DIN 

COPILĂRIE 

Concurs 

Naţional, cu 

participare 

internaţională 

Mai 2020 Asmarandei Lucica 15 Editura Copilăria 

 



 

ANALIZA SWOT 

a. Puncte tari 

- Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

- Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică educativă diversă; 

-Colaborarea cu instituţii specializate în activităţi extraşcolare 

 

b. Puncte slabe 

O parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării 

temeinice. Profesorii semnalează disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare 

umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare, monitorizarea ritmului învățării, feedback pentru corectarea promptă sau 

pentru confirmarea achizițiilor, explicații pentru înțelegerea conceptelor, relațiilor, fenomenelor, consiliere individuală. 

c.  Oportunităţi 

- Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate online;  

- Interesul crescut pentru școala online a majorității elevilor și al părinților 

- Promovarea școlii prin  utilizarea site-ului, a paginii de Facebook a dus la o creștere a popularității și a încrederii acordate școlii. 

 

     d. Ameninţări 

- Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;  

- Insuficienta calificare TIC a unor cadre didactice 

 

 

 


