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RAPORTUL DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 

în Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”  Craiova 

 AN ŞCOLAR 2020-2021  

 

Adresa unităţii: Str. Cloşca, nr.1, Municipiul CRAIOVA, judeţul DOLJ 

Telefon/Fax 0251-439865 

Tel: 0351-432088  

Web : www.sc22mirceaeliade.ro  

E-mail : sc22mirceaeliade@rdscv.ro 

Nr.1461 din 25.07.2021 

 

Prezentare generală  
I. Diagnoza mediului intern si extern: 

• Cartierul Calea Bucureşti, este situat în  in S-E oraşului 

• Elevii provin din familii cu situaţie materială bună şi foarte bună 

• Colaborarea cu părinţii este bună  implicându-se în multele activităţi şi proiecte ale şcolii. 

• În şcoala noastră sunt angajate 57 de cadre didactice pentru 53.65 posturi (22 învăţători, toţi cu 

studii superioare, profesori pentru învăţământul primar şi 35 de profesori). Dintre aceştia, 81% au 

gradul didactic I, 11% au gradul didactic II, 32 beneficiază de gradaţii de merit, 10 sunt metodişti ai 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.  

 

Statut  

Titular 49 

Detasat in interesul invatamantului 4 

Suplinitor 2 

Detasat prin concurs specific 1 

Obligatie de norma director 1 

Total 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Starea clădirii este foarte bună, fiind reabilitată prin proiectul cu Banca Mondială în 2003, 

mobilierul este reactualizat şi sunt amenajate 2 săli de gimnastică - din care una este reabilitată în 

decembrie 2006 cu proiectul guvernamental de granturi, 3 cabinete specializate (chimie-fizica, 

biologie, matematică), bibliotecă cu sală de lectură a fost mutată provizoriu în sala de gimnastică 2, 

spatiul din corpul principal fiind destinat salii de clasă, neajungându-ne spațiul) şi laborator de 

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL  ŞŞCCOOLLAARR  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  
Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova,Tel: 0251-421939,0351-407395 

Fax:0251-421824,0351-407396,e-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro , www.isj.dj.edu.ro 

http://www.sc22mirceaeliade.ro/
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informatică (30 laptop-uri legate in reţea cu server AEL). Fiecare sală de clasă are videoproiector și 

PC conectat prin cablu la internet. 

Echipa școlii 

• Director 

• Director adjunct 

• Consilier pentru proiecte şi programe şcolare şi extracurriculare.  
-Învăţători 22-  19 titulari ai școlii, 3 detașați, din care:  

    -20 au gradul didactic I  

                                                -2 au gradul didactic II 

    -1 definitivat 

-Profesori: 34 –  2 suplinitori, 4 detasati,  28 titulari ai şcolii, din care:  

     -26 au gradul didactic I  

    -4 au gradul didactic II 

    -2 au definitivat  

    -2 fără grad didactic 
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Specialitatea Număr cadre didactice 

BIOLOGIE 2 

CHIMIE 1 

CULTURA CIVICA 2 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4 

EDUCATIE MUZICALA 1 

EDUCATIE PLASTICA 1 

EDUCATIE TEHNOLOGICA 1 

FIZICA 2 

GEOGRAFIE 1 

INVATATOR 23 

ISTORIE 2 

LIMBA ENGLEZA 3 

LIMBA FRANCEZA 1 

LIMBA GERMANA 1 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 3 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA - LIMBA FRANCEZA 1 

MATEMATICA 5 

RELIGIE ORTODOXA 2 

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR 1 

Total 57 

 

 

 

 

 

 

 

Calitatea personalului didactic: 

• Calificat : 100% 

• Mentori conform LEN: 6 profesori 

• Formatori la nivel local: 5 

• Formator naţional: 1 

• Metodişti: 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALÃ 

 Este caracterizatã printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt : egalitate, cooperare, 

munca în echipã, respect reciproc, ataşamentul faţã de copii, respectul pentru profesie, libertate de 

exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. 

 În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune cã este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat 

stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi 
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de sprijin reciproc. 

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa 

acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict 

birocratic. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

II. Viziunea Școlii 

 Oameni minunați, educați și instruiți, purtând în lume cinstea, onoarea și devotamentul. 

 Capabili de performanță, elevii noștri vor construi lumea de mâine mai buna. 

 

Mai mult ca școala!  

 

Misiunea şcolii 

Misiunea şcolii se bazează pe individ ca entitate capabilă de dezvoltare fizică, intelectuală,  morală şi  

spirituală şi conform acestei valori, şcoala: 

➢ dezvoltă la  copil capacitatea de autocunoaştere şi respectul de sine; 

➢ îl ajută să, înţeleagă şi să-şi clarifice ce-ar vrea şi ce-ar putea să facă cu viaţa lui 

➢ să-şi folosească aptitudinile, talentul, drepturile şi oportunităţile  

➢ să dorească să înveţe şi să înţeleagă lumea în care trăieşte 

➢ să-şi asume responsabilităţi în funcţie de capacităţi, să înveţe să fie sănătoşi şi   echilibraţi 

➢ să-i respecte pe ceilalţi indiferent de vârstă, sex, naţionalitate şi origine socială 

➢ să-i pese de ceilalţi şi să-şi exerseze bunăvoinţa în relaţia cu ceilalţi 

➢ să-şi exprime aprecierea faţă de ceilalţi 

➢ să fie toleranţi  

 

Misiunea şcolii se bazează pe societate ca mediu propriu fiinţei umane în care el urmează să se 

dezvolte respectând efortul colectiv pentru   binele comun. 

 Pe baza acestei valori, şcoala se străduieşte: 

➢ să-i facă pe copii să înţeleagă şi să-şi îndeplinească responsabilităţile ca cetăţeni  

➢ să înţeleagă rolul familiei 

➢ să respecte diversitatea culturală şi religioasă  

➢ să înţeleagă şi să respecte egalitatea şanselor să beneficieze şi să promoveze drepturile 

democratice în toate sectoarele comunităţii  

➢ să contribuie şi să beneficieze în mod corect de resursele economice şi culturale.  

Misiunea şcolii se bazează mediul înconjurător atât cel natural cât şi cel modulat de umanitate ca bază 

a  vieţii şi sursă de minune şi inspiraţie. 

  Pentru formarea şi cultivarea acestor valori obiectivele şcoala noastră îl formează pe copil: 

➢ să înţeleagă şi să-şi asume responsabilitatea de a menţine patrimoniul natural pentru generaţiile 

viitoare 

➢ să înţeleagă rolul omului faţă de natură 

➢ să înţeleagă responsabilităţile faţă de alte vietăţi 

➢ să păstreze echilibrul  în diversitatea naturii 

➢ să înveţe să trăiască într-un mediu curat 
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1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială: baza conceptuală, acţiuni 

prioritare propuse, motivarea acestora prin diagnoza activităţii anterioare. 

Făcând o diagnoză corectă asupra activităţii din anul şcolar trecut şi a situaţiei concrete a noului an 

şcolar având la baza cerinţele Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar- aşa cum există în vigoare,  deciziile şi precizările Ministerului 

Educaţiei Naționaleși Cercetării Științifice şi ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj precum şi 

propunerile şi concluziile reieşite din analiza activităţii tuturor sectoarelor, în şedinţele Consiliului de 

Administraţie s-au elaborat următoarele documente de proiectare a activităţii: 

-proiect de dezvoltare a unităţii de învăţământ pe termen mediu 

-Proiect de parteneriat cu Primăria, Poliţia, Pompierii şi Palatul Copiilor- Craiova 

-programe manageriale semestriale 

-oferta şcolii 

-planificarea  activităţilor catedrelor şi comisiilor numite 

-programe de activitate al Consiliului de Administraţie- graficul şi tematica şedinţelor 

-graficul şi tematica şedinţelor Consiliului Profesoral 

-planificarea activităţii de monitorizare, îndrumare şi control 

-plan de dezvoltare a bazei materiale. 

-proiect de comunicare instituţională. 

 

  Proiecte la nivelul unităţii, la nivelul catedrelor şi comisiilor: 

- Instruirea şefilor de comisii 

- proiecte de activitatea semestriale 

- graficul şi tematica şedinţelor de catedră sau comisie metodică 

- programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare 

- programul activităţilor educative din şcoală şi extraşcolare 

- instruirea profesorilor diriginţi, cu precădere a celor care coordonează clasele a VIII-a 

- orarul şi graficul tezelor semestriale. 

 

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

 

Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi responsabilităţii colective şi individuale 

stimulând iniţiativele şi respectând legislaţia şi regulamentele. De la începutul anului şcolar s-au 

organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit responsabilităţi şi  s-au instruit şefi 

de grupuri de lucru. 

CATEDRE: 

a) Limbă şi comunicare- 

i. profesorii de limba română – 4 profesori 

ii. profesorii de limbi moderne - 6 profesori 

iii. profesor de limba latină –cele  4 ore sunt în catedrele profesorilor de limba română, 

respectiv limba franceză 

b) Matematică și TIC- 5 profesori, 1 profesor TIC 

c) Ştiinţe ale Naturii - fizică, chimie, biologie- 5 profesori 

d) Om şi societate- istorie, geografie, religie, cultură civică- 5 profesori 

e) Arte- 2 profesori, 1 profesor educație tehnologică 

f) Educaţie Fizică- 4 profesori 

g) Învăţători - 22 profesori pentru învăţământul primar 

COMISII METODICE 

a) Comisia profesorilor diriginţi 

b) Comisia de disciplina 

c) Comisie de perfecţionare metodică 
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d) Comisia pentru alcătuirea orarului 

e) Comisia pentru verificarea notarii ritmice 

f) Comisie pentru pregătirea Evaluării Naţionale pentru clasa aVIII-a şi concursurilor şcolare 

g) Comisiile pentru Situaţii de Urgenţă 

h) Comisia pentru activităţi extra-curriculare  

i) Comisia pentru burse, rechizite şi ajutoare sociale 

j) Comisia de distribuire a cornurilor şi laptelui 

k) Comisia pentru disciplină şi igienă şcolară 

l) Comisiile de casare si inventariere 

m) Comisia pentru protecţia muncii si PSI, educaţie rutieră 

n) Comisia pentru asigurarea calităţii 

o) Comisia pentru evaluare. 

p) Comisia pentru sănătatea şi protecţia elevilor 

q) Comisia pentru combaterea violenţei 

CONSILII 

a) Consiliul Profesoral- toate cadrele didactice 

b) Consiliul de Administraţie- 9 membri 

c) Consiliul profesorilor fiecărei clase 

d) Comitetul  reprezentativ al părinţilor 

 

1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor 

Pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală, au fost create o serie de comitete consultative şi comisii 

pe diverse probleme. Fiecare responsabil de comitet sau comisie a raportat semestrial în faţa 

Consiliului Profesoral sau a Consiliului de Administraţie modul cum s-a achitat de responsabilităţile 

şi sarcinile primite. 

În domeniul administrativ s-au întocmit fişele postului care au fost avizate de Consiliul de 

Administraţie. 

Pentru buna desfăşurare a serviciului secretariat, activitatea a fost organizată pe domenii şi 

responsabilităţi concrete conform atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

1.2.3. Organizarea timpului 

Activitatea elevilor şi a cadrelor didactice s-a desfăşurat în două ture. Pe parcursul semestrului I ,  

programul zilnic a început la ora 8:00 şi s-a terminat la ora 19.00, ora de curs fiind de 45 minute cu 

pauza de 15 minute la clasele I-IV în prima tură, respectiv, 50 minute, iar pauza de 10 minute la 

clasele V-VIII, tura a II-a, care începe de la 13,00 , iar pentru anumite clase de la 12,00.  

 Vacanţele şcolare au fost gestionate în vederea desfăşurării unor activităţi extracurriculare 

precum şi pentru reparaţii şi igienizări. 

  

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor 

anterioare 

Întreaga activitate a fost monitorizată permanent atât de către conducerea şcolii, cât şi de către 

responsabilii de catedre şi comisii, secretar şef sau administrator, după caz. Monitorizarea s-a realizat 

prin colaborare permanentă, analize periodice, discuţii individuale, asistenţe la ore şi activităţi 

extracurriculare, controlul săptămânal- pentru personalul nedidactic, organizarea unor şedinţe de 

lucru. 

S-a urmărit implicarea întregului personal şi a partenerilor sociali în activităţile şcolii, conştientizarea 

responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea iniţiativelor. 

Disfuncţiile au fost identificate la timp, remediate şi nu s-au înregistrat conflicte în unitate. 

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe 

în activitatea de conducere. Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la 

actul decizional. 

 

      Puncte tari: 

• Promovarea unui climat de responsabilitate faţă de muncă; 
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• Stil democratic şi transparenţă în toate acţiunile întreprinse; 

• Dorinţa de autodepăşire, dublată de ambiţia de a ridica prestigiul şcolii şi păstrarea locului în  

ierarhiei celor mai bune şcoli din oraş; 

• Responsabilizarea întregului personal din unitate prin antrenarea acestuia la viaţa şi problemele 

şcolii; 

• Calm şi înţelegere faţă de problemele colectivului; 

• Colaborare cu toţi partenerii educaţionali; 

• Dorinţa de perfecţionare a activităţii manageriale; 

• Comunicare continuă şi deschisă atât cu personalul şcolii, cât şi cu părinţii, elevii şi alţi factori 

educaţionali folosind mai multe mijloace printre care si website www.sc22mirceaeliade.ro ; blog-ul 

pentru comunicarea între cadrele didactice ale şcolii, cu acces resticţionat: 

http://comunic22me.blogspot.ro/  și pagina de facebook 

https://www.facebook.com/scoala22mirceaeliade  

 

Puncte slabe: 

• Neefectuarea unui număr mare de asistenţe la ore datorită neaplicării în întregime a prevederilor 

finanţării proporţionale; 

• Neînlăturarea în totalitate a unor aspecte negative care mai persistă prin şcoli cauzate de 

pasivitate, conservatorism, atitudini refractare la nou; 

• Obligativitatea efectuării de ore fără plată pentru director-4 ore, respectiv pentru directorul 

adjunct normă întreagă, fiind profesor pentru învățământul primar; 

• Fluctuația personalului detașat/suplinitor pe posturile/catedrele/orele vacante. 

 

 Considerăm că eforturile depuse  nu au fost zadarnice, întrucât activitatea instructiv - educativă din 

şcoala noastră se desfăşoară într-un climat propice, lucru demonstrat şi de rezultatele obţinute în 

munca cu elevii. 

Fiecare membru al echipei manageriale a avut responsabilităţi bine definite, dar în acelaşi timp a avut 

posibilitatea de a colabora cu ceilalţi membrii, astfel încât fiecare activitate proiectată şi desfăşurată 

să poată să îşi atingă obiectivele pentru care a fost concepută.  

Preocupările echipei şi ale managerului în mod deosebit au vizat activităţile de parteneriat cu ONG-

uri şi reprezentanţi ai diverselor firme, deoarece aceştia vor fi viitorii beneficiari ai serviciilor de 

educaţie oferite de instituţia de învăţământ.  

Dintre preocupările noastre nu au fost excluse nici celelalte cadre didactice, oferindu-le tuturor 

posibilitatea să se afirme şi să se implice în aceaşi măsură în activitatea de îndrumare şi dezvoltare a 

elevilor ca personalităţi. 

Realizarea obiectivelor propuse se poate vedea prin rezultatele obţinute în activitatea didactică, dar şi 

în activitatea extraşcolară prin rezultate la concursuri şcolare şi olimpiade. 

Ne putem mândri deasemenea cu diplome de onoare conferite de diverse asociaţii pentru activitatea 

depusă de corpul profesoral, dar şi de către elevi. Printre acestea putem aminti: Mitropolia Olteniei, 

Asociaţia “Salvaţi Copiii”; Asociaţia “Cuvântul care zideşte” , instituții de cultură ale orașului- 

Biblioteca Aman, Tetrul Național Craiova, Teatrul Colibri etc.  

 Părinţii consideră chiar un privilegiu, pentru copii lor, faptul că pot fi instruiţi de un corp 

profesoral de înaltă ţinută profesională, dar şi de faptul că sunt formaţi în spirit cetăţenesc şi în aceeaşi 

măsură democratic.   

       

1.4. Activitate de (auto)formare managerială 

Dorinţa de perfecţionare s-a făcut simţită pe parcursul întregului an şcolar. Ea s-a manifestat atât prin 

colaborarea strânsă cu toţi colegii directori,  prin formarea continuă a echipei manageriale. 

Directorii au participat la cursurile de formare desfăşurate prin CCD Dolj şi directorul are master in 

Management Educaţional şi Comunicare Instituţională-promoţia 2006 la FRCP „David Oglivy”. 

Directorul a activat ca Expert pe Termen Scurt în proiectele pe Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea 

profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” POS-DRU 

cu partener Ministerul Educaţiei Naționale,  OSCINT XXI.  

Directorii şcolii au participat la toate şedinţele de instruire organizate de I.S.J. Dolj precum şi la 

http://www.sc22mirceaeliade.ro/
http://comunic22me.blogspot.ro/
https://www.facebook.com/scoala22mirceaeliade
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activităţile cercului directorilor, prezentând referate cu exemple de bună practică. La cercurile 

directorilor din sectorul de care aparţinem, s-au prezentat materiale din partea şcolii și directorul 

școlii este coordonatorul  Cercului de directori, sector 5, organizând astfel cercurile  din semestrul I și 

al II-lea. 

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager(i) 

  Ambii directori şi-au prevăzut o pregătire continua în domeniul managementului educaţional prin  

participarea la schimburile de experienţă dintre directori şi instruirile organizate de ISJ şi CCD Dolj. 

Directorul a parcurs cursuri de formare în specialitate şi în management educaţioal, iar directorul 

adjunct a parcurs cursuri de formare în management educaţional. 

Pe de altă parte, în calitate de ETS în cadrul proiectului POS-DRU „OSCINT XXI” , directorul a 

participat în calitate de formator regional în management educaţional, la cursurile OSCINT-2009. 

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

2.1. Baza materială: Pentru fiecare din următoarele capitole, după caz, se va trece situaţia 

statistică, numeric sau procentual, stare, funcţionalitate, eforturi pentru îmbunătăţirea situaţiei 

/ stării, disfuncţii, cauze. 

 

2.1.1. Spaţii pentru învăţământ 

Şcoala dispune de 21 de săli de clasă corespunzătoare din toate punctele de vedere pentru 

desfăşurarea activităţilor de învăţământ, din care 5 sunt special amenajate pentru clasa pregătitoare, 1 

sală de gimnastică , club sportiv , biblioteca cu sală de lectură- provizoriu în sala de gimnastică 2- şi 

de 2 laboratoare:  biologie, fizică -chimie, cabinet de informatică dotat cu o reţea de 30 de laptopuri, 

teren de sport, iar pentru a 22-a sală de clasă, s-a amenajat, ca în tura I să fie sală de clasă pentru 

învățământ primar. 

Există şi funcţionează reţeaua AEL in laboratorul de informatică şi avem cadre pregătite pentru a 

utiliza această facilitate. 

De asemenea trebuie sa menţionăm cele două terenuri cu gazon artificial unul pentru fotbal, celalalt 

polivalent pe care se pot desfăşura toate orele de sport şi competiţiile sportive.  

Un obiectiv deosebit pentru asigurarea siguranţei în şcoală ar fi realizarea unei săli de sport, pentru 

care am depus cerere din nou la Primăria Municipiului Craiova privind studiul de fezabilitate. 

2.1.2. Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi) 

În timpul acestui semestru din anul şcolar au fost făcute fişe la bibliotecă pentru elevi din toate clasele 

şi cardele didactice, acoperind peste 700 de fişe. Au fost organizate prezentări de carte şi discuţii pe 

marginea unor lecturi paralele. S-a încercat stimularea gustului pentru operele autorilor clasici şi 

moderni prin prezentarea romanţată a biografiei acestora. S-a colaborat cu cadre didactice de diverse 

specialităţi, pentru asigurarea materialului bibliografic necesar. A fost realizată o îndrumare 

competentă a lecturii în funcţie de vârstă şi de cerinţele programelor şcolare. Au fost achiziţionate 

peste 200 de titluri de carte prin subvenţie de la fondul comitetului de părinţi şi au fost solicitate noile 

manuale pentru clasele a III-a  şi a IV-a după evaluarea manualelor avizate de M.E.C.S./MEN de 

către comisiile metodice. 

2.1.3. Ateliere şcolare / unităţi de microproducţie 

Nu folosim ateliere şcolare, deşi  avem dotările necesare, având în vedere programa pentru gimnaziu. 

Spaţiul destinat atelierelor şcolare se găseşte în incinta şcolii, însă utilizarea acestor spaţii a căpătat alt 

sens: sală de gimnastică, respectiv cabinetul didactic al învăţătorilor şi laboratorul de informatică. 

2.1.4. Internat 

Nu deţinem internate şcolare. 

2.1.5. Cantină 

Nu deţinem cantină. 

2.1.6. Baza sportivă 

Baza sportivă se află în curtea şcolii şi conţine 1 teren de handbal, 1 teren de fotbal, 1 teren de 

baschet, 1 pistă de viteză cu groapă de nisip, 2 terenuri de volei/tenis de câmp.Acestea nu sunt 

reabilitate din 2006, cu excepția terenului de baschet, reabilitat prin sposorizare în septembrie 2016. 

2.1.7. Ferma didactică 
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Nu deţinem. 

2.1.8. Terenuri agricole 

Nu deţinem. 

2.1.9. Alte spaţii  

Nu există spaţii altele decât cele destinate învăţământului. 

2.1.10. Spaţii folosite pentru practica în producţie a elevilor (pentru grupurile şcolare): 

nominalizarea acestora 

Nu deţinem. 

2.2. Resurse financiare 

2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

Ca ordonatori terţiari de credit, am proiectat bugetul anului financiar, conform metodologiei de 

finanţare proporţională, concretizând ulterior prin identificarea necesarului pe capitole şi articole, la 

buget şi la veniturile extrabugetare, conform anexei. 

2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare 

În afară de sursa bugetară, există şi finanţarea prin diverse sponsorizări dedicate concursurilor şcolare. 

2.2.3. Analiza utilizării acestora. Motivaţie, eficienţă 

Conform metodologiei de finanţare proporţională s-au analizat resursele financiare şi am decis cu 

ajutorul serviciului de finanţe-contabilitate, destinaţia fondurilor, conform priorităţilor. Motivaţia 

principală este asigurarea salarizării şi a funcţionării în parametrii normali a unităţii şcolare. Eficienţa 

se poate constata trimestrial prin execuţia de buget. 

 

3. RESURSE UMANE 

 

3.1. Personal didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învăţământ, niveluri de pregătire, 

grade didactice, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar 

trecut. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolvare 

Row Labels Titular 

Detasat in 
interesul 
invatamantului Suplinitor 

Detasat 
prin 
concurs 
specific 

Obligatie 
de norma 
director Total 

BIOLOGIE 2     2 

CHIMIE 1     1 

CULTURA CIVICA   1  1 2 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4     4 

EDUCATIE MUZICALA   1   1 

EDUCATIE PLASTICA 1     1 

EDUCATIE TEHNOLOGICA 1     1 

FIZICA 2     2 

GEOGRAFIE 1     1 

INVATATOR 20 2  1  23 

ISTORIE 2     2 

LIMBA ENGLEZA 3     3 

LIMBA FRANCEZA  1    1 

LIMBA GERMANA 1     1 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA 4     3 

MATEMATICA 4 1    5 

RELIGIE ORTODOXA 2     2 

TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A 
COMUNICATIILOR 1     1 

Total 49 4 2 1 1 57 
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- Fluctuația personalului didactic în anul școlar curent față de anul școlar anterior 

• În Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova, în anul școlar anterior 2014-2015 au fost angajate 63 de 

cadre didactice pentru 54.56 posturi (22 învăţători, toţi cu studii superioare, profesori pentru învăţământul 

primar şi 41 de profesori). Dintre aceştia, 68,29% au gradul didactic I, 33 beneficiază de gradaţii de merit, 22 

În anul școlar 2015-2016 sunt angajate 65 de cadre didactice pentru un număr de 51,55 posturi ( din care 21 

profesori pentru învățământul primar, toți titulari) 

Statut Nr. cadre didactice 

Titulari detașați 3 

Suplinitori 5 

Cumul 3 

Titulari ai școlii 54 

Total general 65 

 

• În anul școlar 2016-2020 sunt angajate 55 de cadre didactice pentru un număr de 51,55 posturi ( din 

care 21 profesori pentru învățământul primar, toți titulari) 

Statut Nr. cadre didactice 

Titulari detașați 4 

Suplinitori 4 

Cumul 0 

Titulari ai școlii 47 

Total general 55 

 

• În anul școlar 2020-2021 sunt angajate 57de cadre didactice pentru un număr de 53,65 posturi ( din 

care 22 profesori pentru învățământul primar, toți titulari) 

Statut Nr. cadre didactice 

Titulari detașați 5 

Suplinitori 2 

Cumul 0 

Titulari ai școlii 50 

Total general 57 

 

 

 

tip contract 2016-2020 2020-2021 variatie continuitate  
Cumul 0 0% 0 0% 0 0% 0   

Detasat 4 7.2% 5 8,7% 5 8,7% 0   
Suplinitor 4 7.2% 2 3,5% -2 3,5% 0 5.5%  
Titular 47 85.4% 50 87,8% +3 5,2% 50 87,8%  
Total general 55 100% 57 100% +2 3,5%   87.8% stabilitate 

Total posturi didactice 51,70  51.55   -0.15       
 

Statistic, fluctuația de personal ( depinde de numărul de catedre/ore rezervate), nu este 
mare, 5.5%, având în vedere că sunt acordate prelungirile la detașare sau suplinire atunci 
când este cazul.  
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3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă 

De la începutul anului şcolar s-au organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit 

responsabilităţi şi  s-au instruit şefi de grupuri de lucru. 

Catedrele de specialitate şi-au îndeplinit sarcinile pe linie ştiinţifică şi metodică, şefii de catedre 

coordonând bine activităţile comune : şedinţe, activităţi şi interasistenţe conform planului anual de 

muncă. 

Activitatea consiliilor şi a comisiilor s-a desfăşurat normal, personalul şi-a îndeplinit sarcinile 

repartizate şi a raportat la solicitări rezultatele obţinute, existând şi întârzieri inerente datorate în 

majoritatea cazurilor unor probleme personale. 

Eficienţa comisiilor este bună, delegarea funcţionând în sensul degrevării parţiale a managerilor de 

activităţile de rutină şi mari consumatoare de timp. S-a constatat pentru cazuri punctuale că s-a 

consumat un timp mult prea mare cu instruirea si monitorizarea personalului delegat la fel cum şi 

pentru alte cazuri sarcinile au fost îndeplinite într-un timp mai scurt decât cel prevăzut.. 

Trebuie revăzută totuşi comunicarea între comisii, activitatea consiliilor fiind din acest punct de 

vedere mai bine pusă la punct. 

Comisia metodică a claselor I şi pregătitoare Comisia de Matematică+tehnologii 

Asproiu Diana Benea Florin 

Mitru Rebeca Trincu  Lavinia 

Roşculescu Alexandru Ungureanu Cristina 

Grînaru Nadia Matei Monica  

Ispas Karina Ioana Genoveva  

Vanţu Maria Baluna Daniela 

Balosache Dorina Drăghici Marinela 

Gavrilă Elena P[tru Nicoleta 

Popescu Mirela 
 

 

 Comisia de ştiinţe 

Comisia metodică a claselor II-a Oanţă Anisoara 

Popa Carmen Pirtea Zinca 

Moraru Marcela Niţu Angela 

Duță Narcisa Paris Andreea 

Ghinea Mihaela Grumăjel Gina 

  

Comisia metodică a claselor III-a Comisia „ Om şi societate” 

Drăghici Marinela Ene Cristina 

Voinea Mariana Stoica Mihăiță 

Radu Florentina Constantin Liliana 

Simanschi Aida Boborica Dinuța 

Sandu Ștefania Iovan Daniel 

 Stancu Mihnea 

Comisia metodică a claselor  a IV-a  

 Stefan Floarea Comisia „ Limbi moderne” 

 Dinca Hermina Constantinescu Anca 

 Riza Narcisa Cazacu Lidia 

 Creţan Didi Valentina Patru Cornelia 

 Popescu Simona 

Comisia de Limbă Română Drăghici Elena 

Ghiţă Otilia  

Rădulescu Anca Comisia „ Educaţie fizică” 

Băcanu Liliana Rădulescu Daniel 

Bănică Zoia Lazarciuc Niculina 

Comisia „Arte ” Puchiu Dragoș 

Curca Corina Anghel Katerina 
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I. Comisii cu caracter permanent 
 

1. Comisia  pentru curriculum 
➢ Prof. IOANA Genoveva  -director - presedinte 
➢ Prof. Bănică Zoia– Limbă şi comunicare 
➢ Prof. Matei Monica – Matematică şi ştiinţe 
➢ Prof. Liliana Constantin – Om şi societate 
➢ Prof. Rădulescu Daniel– Arte, educaţie fizică şi sport și Tehnologii 
➢ Prof. Popa Carmen– Învăţământ primar 
  
2.      Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) 

➢ Prof. Constantin liliana – președinte 
➢ Prof. Ene Cristina -  procesul didactic  
➢ Prof. Anghel Katerina - resurse umane 
➢ Prof. Dincă Hermina - resurse materiale 
➢ Prof. Cazacu Lidia - procesul didactic, relatia cu parintii 
➢ Prof. Duţă Narcisa - reprezentantul sindicatului 
➢ Prof. Pagarin Sofia – reprezentantul părinților 
➢  Drăgoescu Cezar membru, reprezentant al comunităţii locale  

 
3.      Comisia pentru perfecționare și formare continuă 
➢ Prof. Boborică Dinuța - președinte 
➢ Prof.Grinaru Nadia 
➢ Prof.Ghiţă Otilia 
➢ Prof.Grumăjel Gina 
 
4.      Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM)  și  Situații de Urgență 
➢ Prof. IOANA Genoveva  director – președinte 
➢ Prof. Puchiu Dragoș – responsabil SSM 
➢ Popa Flori - laborant 
➢ Prof. Puchiu Dragoș – responsabil I.S.U. 
➢ Prof. Moraru Marcela-reprezentantul cadrelor didactice 
➢ Cojocaru Mariana – administrator de patrimoniu 
  
5.      Comisia pentru control managerial intern (SCIM) 
➢ Prof. IOANA Genoveva – director – președinte 
➢ Membri:   
➢ Ec. Bojan Ionelia – administrator financiar 
➢ Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef 
➢ Cojocaru Mariana – administrator patrimoniu 
➢ Secretar Stoika Maria 
➢ Înlocuitor de secretar Popa Florica  
  
6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 
➢ Prof. Roșculescu Alexandru – responsabil 
➢ Prof. Stoica Mihăiță 
➢ Prof. Lazarciuc Niculina 
➢ Prof. Rădulescu Daniel 
➢ Prof. Buzatu Viorica -psiholog 
➢ Ing. Ciucă Elian– siguranța pe internet 
➢ Pagarin Sofia  –  părinte 
➢ Dumitru Răzvan – părinte 
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7.      Comisia pentru programe și proiecte educative ( activități extrașcolare și 
europene) 
➢ Prof. Pătru Nicoleta –coordonator pentru proiecte si programe educative scolare si 

extrascolare 
➢ Membri 
➢ Prof. Cazacu Lidia – responsabil proiecte europene 
➢ Prof. Moraru Marcela 
➢ Prof. Staicu Maria 
➢ Prof. Asproiu Diana – responsabil clasele CP-IV 
➢ Prof. Anghel Katerina – responsabil clasele V – VIII 
➢ Prof. Pătru Cornelia  - multiplicator de informare europeană     
 
8.      Comisia Sportului Școlar 
➢ Prof Drăghici Marinela – director adjunct - președinte  
➢ Prof. Anghel Katerina.- președinte executiv 
➢ Adm. financiar Bojan Ionelia– vicepreședinte 
➢ Prof Puchiu Dragoș – secretar 
➢ Membri 
➢ Prof. Rădulescu Daniel – cadru didactic 
➢ Forțan Ion   – personal nedidactic 
➢ Răduț Aron  - elev cls. a VII-a A 
 
   
II. Comisii cu caracter temporar 
  
1.      Comisia pentru notare ritmică, frecvență, combaterea absenteismului și a 
abandonului școlar 
➢ Prof. Grînaru Nadia – președinte 
➢ Prof. Vanțu Maria – clasele  CP – IV 
➢ Prof. Ghiță Otilia– clasele V – VIII 
➢ Ec. Zevedeanu Danusia - secretar șef 
➢ Ing. Ciucă Elian-informatician 
   
 
2.      Comisia de inventariere 

➢ Cojocaru Mariana -președinte 
➢ Stoika Maria - bibliotecar 
➢ Popa Florica- secretar 
➢ Prof. Benea Florea 
➢ Prof. Voinea Mariana 
➢ Ec. Bojan Ionelia- administrator  financiar 

   
3.      Comisia de gestionare SIIIR 
➢ Prof. IOANA Genoveva  -director - presedinte 
➢ Ing. Ciucă Elian - informatician 
➢ Ec. Zevedeanu Danusia - secretar șef 
➢ Popa Florica- secretar 
➢ Ec. Bojan Ionelia- contabil șef 
➢ Cojocaru Mariana – administrator de patrimoniu 
➢ Stoika Maria - bibliotecar 
  
4.      Comisia pentru aplicarea programului guvernamental „Corn şi lapte” 
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➢ Cojocaru Mariana  - responsabil 
➢ Prof. Duță Narcisa  
➢ Prof. Vanțu Maria  
➢ Prof. Rădulescu Daniel 
➢ Prof. Grumăjel Gina 
 
5.     Comisia pentru consiliere și orientare şcolară şi profesională 

➢ Prof. Drăghici Marinela, director adjunct  – responsabil 
➢ Prof. Trinicu Lavinia  
➢ Prof. Lazarciuc Niculina 
➢ Prof. MateiMonica 
➢ Prof. Bănică Zoia 

 
6. Comisia de salarizare 
➢ Prof. IOANA Genoveva  -director - presedinte 
➢ Ing. Ciucă Elian – informatician 
➢ Ec. Zevedeanu Danusia - secretar șef 
➢ Popa Florica- secretar 
➢ Ec. Bojan Ionelia- contabil șef 
 
 
7. Comisia pentru imaginea școlii  
➢ Prof. Popescu Simona – responsabil 
➢ Ciucă Elian - informatician 
➢ Prof. Stoica Mihaiță - purtător de cuvânt 
➢ Prof. Simanschi Aida 
➢ Prof. Rădulescu Anca 
 
III. Comisii cu caracter ocazional 
  
1.      Comisia pentru organizarea examenelor 
➢ Prof. IOANA Genoveva  - director -  preşedinte 
➢ Prof. Roșculescu Alexandru 
➢ Prof. Rădulescu Daniel 
➢ Prof. Puchiu Dragoș 
➢ Prof. Trincu Lavinia 
  
2.      Comisia pentru întocmirea orarului și organizarea serviciului în școală 
➢ Prof. IOANA Genoveva, director  – responsabil 
➢ Prof. Drăghici Marinela - întocmirea orarului 
➢ Prof. Matei Monica – întocmirea orarului 
➢ Prof. Rădulescu Anca – întocmirea graficului cadrelor didactice de serviciu în școală 
➢ Prof. Rpădulescu Daniel – întocmirea graficului elevilor de serviciu în școală 
 

3. Comisia de recepție bunuri și lucrări 
➢ Prof.  Popescu Mirela – preşedinte 
➢ Membri 
➢ Prof.  Balosache Dorina  
➢ Prof. Riza Narcisa 
  
4.      Comisia pentru recensământul populației școlare 
➢ Prof. Dincă Hemina – responsabil 
➢ Toti învățătorii și profesorii 
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5.      Comisia pentru olimpiade și concursuri 
➢ Prof. Trincu Lavinia – președinte 
➢ Prof. Bănică Zoia 
➢ Prof. Popa Carmen 
➢ Prof. Rădulescu Daniel  
 
6. Comisia pentru verificarea documnetelor școlare și a actelor de studii 
➢ Prof. IOANA Genoveva, director  – responsabil 
➢ Ec. Zevedeanu Danusia – secretar șef 
➢ Popa Florica – secretar 
➢ Prof. Trincu Lavinia 
➢ Prof. Matei Monica 
 
7.      Comisia pentru programe de susținere educațională (burse și alte drepturi) 
➢ Prof. Riza Narcisa -  preşedinte 
➢ Prof. Ștefan Floarea  
➢ Prof. Boborică Dinuța  
➢ Prof. Crețan Valentina  
➢ Prof. Ene Cristina 
➢ Popa Florica –secretar 
➢ Cojocaru Mariana - casier  
 
8.      Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate 
➢ Inf. Ciucă Elian – preşedinte 
➢ Membri 
➢ Roşculescu Alexandru – membru 
➢ Stoika Maria – membru  
 
IV. Comisii metodice 
 

1. Comisia Metodică  Limba și Literatura Română 
➢ Prof. Bănică Zoia – responsabil  
➢ Prof. Băcanu Liliana 
➢ Prof. Ghiţă Otilia 
➢ Prof. Rădulescu Anca 
 

2. Comisia Metodică  Matematică – Informatică 
➢ Prof. Matei Monica – responsabil 
➢ Prof. Trincu Lavinia 
➢ Prof. Benea Florin 
➢ Prof. Ioana Genoveva 
➢ Prof. Ungureanu Cristina 
➢ Prof. Bălună Daniela 
➢ Prof. Drăghici Marinela 
 

3. Comisia Metodică Științe (Biologie, Fizică, Chimie, Educație Tehnologică ) 
➢ Prof. Grumăjel Gina – responsabil 
➢ Prof. Nițu Angela 
➢ Prof. Oanță Anișoara 

➢ Prof. Pariș Andreia  
➢ Prof. Marinescu Dan 
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4. Comisia Metodică Om și Societate 
➢ Prof. Ene Cristina – responsabil 
➢ Prof. Stoica Mihăiță 
➢ Prof. Boborică Dinuța 
➢ Prof. Constantin Liliana 
➢ Prof. Iovan Daniel 
➢ Prof. Vartan Angelica 
 

5. Comisia Metodică Educație Fizică și Arte 
➢ Prof. Rădulescu Daniel – responsabil 
➢ Prof. Anghel Katerina 
➢ Prof. Lazarciuc Niculina 
➢ Prof. Puchiu Dragoș 
➢ Prof. Martin Rozalia  
➢ Prof. Staicu Maria 
 

6. Comisia Metodică Limbi Moderne 
➢ Prof. Cazacu Lidia – responsabil 
➢ Prof. Pătru Cornelia 
➢ Prof. Popescu Simona 
➢ Prof. Rădulescu Anca 
➢ Prof. Șerban Anca 
➢ Prof. Drăghici Elena 
 

7. Comisia Metodică a Diriginților 
➢ Prof. Anghel Katerina – responsabil 
➢ Prof. Constantin Liliana 
➢ Prof. Benea Florea 
➢ Prof. Stoica Mihăiță 
➢ Prof. Pătru Cornelia 
➢ Prof. Ghiță Otilia 
➢ Prof. Oanță Anișoara 
➢ Prof. Cazacu Lidia 
➢ Prof. Rădulescu Daniel 
➢ Prof. Băcanu Liliana 
➢ Prof. Ene Cristina 
➢ Prof. Nițu Angela 
➢ Prof. Trincu Lavinia 
➢ Prof. Lazarciuc Niculina 
➢ Prof. Matei Monica 
➢ Prof. Bănică Zoia 
 
 

8. Comisia Metodică Clasa Pregătitoare + Clasa I 
➢ Asproiu Diana– responsabil 
➢ Prof. Mitru Rebeca 
➢ Prof. Roșculescu Alexandru 
➢ Prof. Grînaru Nadia  
➢ Prof. Ispas Carina 
➢ Prof. Vanțu Maria 
➢ Prof. Balosache Dorina 
➢ Prof. Gavrilă Elena 
➢ Prof. Popescu Mirela 
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9. Comisia Metodică Clasa a II a 

➢ Prof.  Popa Carmen – responsabil 
➢ Prof. Moraru Marcela 
➢ Prof. Duță Narcisa 
➢ Prof. Ghinea Mihaela 
 

10. Comisia Metodică Clasa a III a 
➢ Prof.  Voinea Mariana – responsabil 
➢ Prof. Anoiu Florentina 
➢ Prof. Radu Florentina 
➢ Prof. Simnaschi Aida 
 

11. Comisia Metodică Clasa a IV a 
➢ Prof.  Crețan Valentina – responsabil 
➢ Prof. Ștefan Floarea 
➢ Prof. Dincă Hermina 
➢ Prof. Riza Narcisa 
 

 

3.1.2. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

Fiecare cadru didactic a fost îndrumat spre tipul de formare continuă cel mai potrivit, 

raportat la nevoile individuale şi la necesităţile şcolii. Cadrele au urmat cursuri pe specialităţi , pe 

care l-a considerat potrivit. Procentul de cadre care a urmat una din formele de perfecţionare este 

de 95% dar coroborat cu procentul corespunzător anului trecut (65%) rezultă că nu avem decât 

câteva cadre care, din motive personale, nu au putut participa în acest an la cursuri de formare, 

acestea putând opta pentru urmarea acestora în anii şcolari următori, ţinând cont ca se pot acumula 

credite transferabile în decurs de 5 ani. 

Toate cadrele au participat la activităţile metodice organizate în şcoală şi la nivel judeţean 

la nivel de specialităţi . 

Comisia de  perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice,  în anul şcolar 2020 – 2021, 

şi-a stabilit următoarele obiective: 

• Identificarea nevoilor de formare profesională a personalului didactic şi nedidactic din 

şcoală; 

• Realizarea de programe proprii de formare continuă a personalului şcolii în funcţie de 

nevoile identificate; 

• dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la  formarea continuă a 

personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de  nevoile identificate; 

•  creşterea calităţii activităţii didactice prin asigurarea accesului personalului didactic şi 

nedidactic la programe de formare continuă. 

 Aceste obiective au fost realizate prin : 

• responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind  perfectionarea proprie si îmbunătățirea  

actului de predare-învăţare-evaluare; 

• susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul 

derulării unor activitati la nivelul comisiilor metodice ; 

• susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii la catedră 

• Asigurarea accesului personalului şcolii la alte programe de formare continuă; 

 

În acest an şcolar s-au efectuat inspecţii curente sau preinspecţii pentru gradele didactice, 

după cum urmează: 
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Perfecţionare – Analiza SWOT 

  

Puncte tari Puncte slabe 

*colective de catedră echilibrate ca nivel 

deexperienţă– majoritatea profesorilor fiind 

calificaţi, cu gradul didactic I si II– si au în 

componenţă profesori metodisti, membrii 

ai consiliului consultativ, formatori, 

membrii ai comisiilor de lucru; 

*număr mare de cadre didactice 

participante la cursuri de formare în 

specialitate sau în alte domenii didactice; 

*performanţe ale cadrelor didactice prin 

participări la sesiuni de comunicări 

stiinţifice, colaboratori la reviste de 

specialitate, autori de publicaţii în 

domeniul managementului educaţional, 

auxiliare didactice; 

*comisia pentru formarea 

continuă  implicată  în activitatea de 

autoperfecţionare/ perfecţionare a cadrelor 

didactice; 

*sprijinul conducerii scolii în vederea 

participării 

cadrelordidactice la diverse forme de 

perfecţionaresau la cursuri de formare/ 

perfecţionareînjudeţsauţară 

  

*existenţa tendinţelor de conservatorism si inerţie la 

schimbare, tendinţe de minimalizare a importanţei 

actului de formare/ perfecţionare manifestate la unele 

cadre didactice; 

*inerţie în aplicarea la clasă a cunostinţelor/ 

competenţelor dobândite în urma unor cursuri de 

formare; 

*alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în 

concordanţă cu nevoia de dezvoltare profesională 

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

*existenţa surselor de informare si formare 

externă pentru cadre didactice; 

*existenţa posibilităţilor de participare la 

programe judeţene, naţionale si 

internaţionale; 

*posibilitatea de perfecţionare prin e- 

Learning; 

*oferta variată a CCD si a altor furnizori de 

formare; 

*oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ 

studii posuniversitare, etc. a instituţiilor de 

învăţământ superior; 

* bună dotare a şcolii cu aparatura 

necesară desfăşurării cursurilor de formare 

*Posibilitarea de a forma grupe prin 

atragereacursanţilor din zonele apropiate; 

*oferta stagiilor de formare în străinătate 

(Erasmus+etc). 

  

*incoerenţe si lacune legislative; 

*lipsa motivării financiare; 

*percepţia gresită a ceea ce înseamnă dezvoltarea 

personală/ dezvoltare în carieră; 

*tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de credite 

transferabile si minimalizarea nevoilor punctuale de 

formare; 

*Taxa pentru unele cursuri de formare; 

*Suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă 

documentaţie 

  

Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată 

preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru 



 

 
19 

îmbunătăţirea managementului scolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru 

inovarea practicii scolare si este apreciată în mod pozitiv. 

  

 

Pentru anul şcolar 2020-2021-2021, comisia de perfecţionare din şcoală şi-a stabilit următoarele 

obiective: 

         responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare 

         implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative 

         implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat 

         susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii la catedra. 

 

Resurse umane (cadre didactice, cadre didacticeauxiliare) 

Situaţia încadrării cu personal didactic în acest an şcolar se prezintă astfel:  

Nr. total 

cadre 

didactice 

Nr. cadre 

didactice cu 

norma de 

bazăînşcoală 

Nr. cadre 

didactict 

titulari 

Nr. cadre 

didactice 

suplinitori 

Nr. cadre didactice 

în cumul 

Nr. Cadre 

didactice 

necalificaţi 

56 47 53 2 1 0 

 

Situaţia statistică pe grade didactice se prezintă astfel:  

Necalificat Debutant  Definitiv Grad II Grad I Doctor  

- 2 2 4 48 - 

 

Secretar 1 

Administrator financiar 1 

 

Procesul de reformare din sistemul de învăţământ, sub aspect structural, organizatoric, curricular, 

impuneînprezentşi un system eficient de concepere şi realizare a demersului didactic, fapt ce 

implică, în primul rând pregătirea corespunzătoare a resursei umane responsabilă cu realizarea 

acestui proces.  

În acest context, activitatea metodică competitivă, stimulativă şi eficientă este cea care creează 

climatul afectiv  necesar căutărilor şi încercărilor şi statorniceşte preocuparea pentru creativitate şi 

inovaţie caracteristice unui învăţământ modern.  

 

 Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare 

Activitatea managerial a avut şi are în continuare ca obiectiv esenţial creşterea calităţii şi obţinerea 

de rezultate superioare în toate domeniile activităţii din şcoală prin aplicarea unor principia şi 

funcţii managerial bazate pe competenţe şi calificări specifice.  

Astfel, urmărind principalele funcţii ale managementului în general şi ale managementului 

educaţional în special, putem aprecia preocupările pentru creşterea calităţii activătăţii sub toate 

aspectele.  

Proiectarea activităţii s-a realizat, pornind de la planul de dezvoltare instituţională şi de la 

indicatorii de calitate, prin:  

●  elaborarea proiectului activităţii de consiliere şi activităţi extracurriculare; 

●  elaborarea de planuri manageriale specifice la nivelul catedrelor; 

●  identificarea resurselor extrabugetare şi altele; 

 

 

Organizarea activităţii a urmărit:  

● asigurarea documentelor curriculare specifice; 

● asigurarea unui sistem de delegare a sarcinilor şi raportare; 
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● asigurarea bazei logistice pentru examene; 

● constituirea colectivelor de catedră respectându-se, pe cât posibil, principiul continuităţii; 

● constiturea comisiilor de lucru pe probleme; 

● asigurarea condiţiilor pentru siguranţa elevilor şi cadrelor didactice; 

● întreţinerea şcolii în bune condiţii.  

 

Conducerea operaţională a urmărit:  

● aplicarea documentelor curriculare aprobate; 

● întocmirea fişei postului pentru fiecare anagajat al instituţiei; 

● structurarea  orarului şcolii; 

● organizarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice şi elevilor; 

● realizarea planului de achiziţii şi altele.  

 

Controlul şi evaluarea s-au realizat în principal prin:  

● întocmirea rapoartelor tematice către consiliul de administraţie (rezultatul controlului 

documentelor şcolare, analiza frecvenţei şi a notării ritmice,  analiza activităţii educative şi 

extracurriculare, analiza activităţii servicilor de secretariat şi contabilitate).  

● Organizarea examenelor; 

● Arhivarea documentelor; 

● Aplicarea de teste. 

Motivarea personalului didactic, didactic auxilir a urmărit:  

● Stabilirea calificativelor anuale pe baza fişelor de autoevaluare, aprecierilor şefilor de 

catedră sau de compartiment şi a anlizei acestor rezultate în consiliul de administraţie.  

● Aprobarea înscrierilor la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit.  

Implicarea / participarea la  realizarea activităţilor proiectate s-a realizat în principal prin:  

● Susţinerea unui sistem de comunicare eficent şi transparent; 

● Implicarea organizaţiei sindicale în procesul decizional; 

Formarea / dezvoltarea profesională şi personal au rmărit:  

● Consultări permanente în probleme de curriculum şi evaluare pentru cadrele didactice; 

● Valorificarea ofertelor de formare internă şi externă atât pentru profesorii debutanţi cât şi 

pentru cei care au de susţinut inspecţii curente şi special pentru obţinerea gradelor didactice.  

Formarea grupurilor /dezvoltarea echipelor s-a realizat prin:  

● Organizarea echipelor pentru diferite proiecte; 

● Organizarea comisiilor de lucru pe probleme; 

● Încurajarea unei culture organizaţionale care să stimuli ze comunicarea deschisă.  

 

 

Creşterea mobilităţii profesionale a personalului didactic  şi nevoia de noi competenţe şi 

abilităţi datorată progresului tehnologic determină necesitatea formării continue a personalului 

didactic şi nedidactic al şcolii. 

În şcoala noastră sunt angajate 63 de cadre didactice pentru 54.56 posturi (22 învăţători, toţi cu 

studii superioare, profesori pentru învăţământul primar şi 41 de profesori). Dintre aceştia, 68,29% 

au gradul didactic I, 32 beneficiază de gradaţii de merit, 22 sunt metodişti ai Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Dolj. 

Calitatea personalului didactic: 

 Calificat : 100% 

 Mentori conform LEN: 6 profesori 

 Formatori la nivel local: 5 

 Formator naţional: 1 

 Metodişti: 22 

 

3.2. Elevi 

3.2.1. Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară / zonă 
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Planul de şcolarizare se realizează anual, în funcţie de recensământul populaţiei şcolare din 

circumscripţia arondată. În urma recensământului efectuat în acest an şcolar în circumscripţia 

arondată în scopul identificării viitorilor elevi, atât pentru viitorul an şcolar, cât şi pentru următorii 

patru, s-a constatat o constantă a numărului acestora.  La dimensionarea claselor s-a ţinut cont de 

numărul maxim admis conform legislaţiei în vigoare. În anul şcolar 2020-2021 - 2021, planul a 

fost realizat: 6 clase pregătitoare, previziunile făcute dovedindu-se subevaluate, inițial solicitând 

doar 4 clase cu 100 de locuri, însă au fost 148 de cereri de nscriere dintre care 144 cu adresa din 

circumscripția școlii, la fel şi perspectiva pentru 2021 – 2022 pentru clasele pregătitoare, deşi 

există ameninţări din perspectiva transferării elevilor în străinătate în funcţie de locul de muncă al 

părintelui/părinţilor. 

3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut 

/ semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut 

Unitatea noastră a şcolarizat toţi copii de vârstă şcolară din circumscripţia arondată, primind chiar 

şi copii din afara circumscripţiei pentru motive întemeiate. 

Frecvenţa elevilor este bună, în creştere în raport cu vârsta elevilor, situându-se la acelaşi nivel 

comparativ cu anul trecut. 

Fluctuaţiile semestriale se datorează în special schimbării domiciliului sau plecării din ţară.  

 

 

Planuri de şcolarizare: 

 

Pentru anul şcolar 2020-2021-1 realizat 

Clasele Ciclul primar Ciclul gimnazial 

P I II III IV V VI VII VIII 

Număr 6 4 4 4 5 5 4 4 4 

 

Pentru anul şcolar 2021-2022  

Clasele Ciclul primar Ciclul gimnazial 

P I II III IV V VI VII VIII 

Număr 4 6 6 4 4 6 5 4 4 

 

 

3.2.3. Cauze ale absenteismului. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar 

trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut 

La ciclul primar nu este vorba de absenteism voluntar, absenţele red 

ucându-se după punerea în aplicare a programului guvernamental « Cornul şi laptele ». La ciclul 

gimnazial, ca şi la ciclul primar, cauzele absenteismului sunt în primul rând de natură medicală şi 

numărul absenţelor s-a redus faţă de aceeaşi perioadă a anului şcolar trecut. În general, copiii nu 

absentează frecvent . Un aspect frecvent este şi existenţa familiilor în care cel puţin un părinte este 

plecat la muncă în străinătate, existând posibilitatea ca elevul sa plece după familie sau ca aceasta 

sa contribuie foarte puţin la coordonarea educaţiei sale. 

3.2.4. Abandonul şcolar. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / 

semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Cauze. Modalităţi de înlăturare 

Nu avem. 

 

3.2.5. Rezultate la învăţătură. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / 

semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut 

În anul şcolar 2020-2021 pentru elevii claselor V-VIII procentajul de promovabilitate a fost de 

100% iar pe şcoală 100%. 

În acest an şcolar,  pentru elevii claselor V-VIII procentajul de promovabilitate a fost de 100% iar 

pe şcoală 100 % relevant pentru confirmarea progresului, a calităţii managementului şi a  

stabilităţii procesului educativ din şcoală.  
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Mediile generale, la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 

CLASA NR.ELEVI CORIGENTI I S-B FB 

PREG 125    125 

I 144    144 

II 123   1 122 

III 96    96 

IV 112    112 

TOTAL 600   1 599 

   
CLASA NR.ELEVI CORIGENTI 5.00-6.99 7.00-8.99 9.00-9.99 10.00 

V 122 1 0 5 66 50 

VI 135 0 0 6 69 60 

VII 100 0 0 2 63 35 

VIII 113 0 0 3 55 55 

TOTAL 470 1  16 253 200 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Corigenţe. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul 

trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Analiză, cauze, măsuri de eliminare. 

 

Anual : 

 

   

Ca măsuri de prevenire am introdus un program de consultaţii şi pregătiri suplimentare, am insistat 

pentru asigurarea reţinerii cunoştinţelor de bază încă din clasă şi am încercat introducerea 

metodelor alternative de predare şi asistarea de către calculator a lecţiilor în funcţie de necesităţi şi 

posibilităţi. Elevii au fost încurajaţi şi motivaţi să participe la toate activităţile desfăşurate în şcoală 

şi la concursurile şcolare organizate cu avizul ISJ sau MEN. 

    

3.2.7. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

După cum s-a arătat participarea la olimpiadele şi concursurile şcolare constituie o prioritate pentru 

elevii şi cadrele didactice din unitatea noastră. Sperăm că rezultatele obţinute ne recomandă ca 

fiind una dintre şcolile de înaltă calitate în acest sens. Orele de pregătire suplimentară cu elevii apţi 

de performanţă constituie o trăsătură marcantă a unităţii noastre, cadrele didactice selectând elevii 

încă de la începutul ciclului şi pregătindu-i în acest sens.  

Deşi nu întotdeauna rezultatele obţinute nu au fost pe măsura muncii depuse, conştiinciozitatea 

cadrelor didactice a rămas neschimbată de-a lungul anilor. În acest sens trebuie menţionată 

organizarea Zilei Porţilor Deschise pentru viitorii elevi.  

CLASA 2019-2020 2020-2021 

1 obiect 2 obiecte 1 obiect 2 obiecte repetent 

I - - - -  

II - - - -  

III - - - -  

IV - - - -  

V - - - -  

VI - - - -  

VII - - - -  

VIII - - - -  

TOTAL - - - -  
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3.2.8. Rezultatele obţinute de elevi la testele naţionale şi / sau bacalaureat. Statistic şi 

comparativ cu anul şcolar trecut 

 

 

Statistici ale Evaluării naţionale 

Nu au fost elevi eliminaţi şi nici elevi cu CES. Nu au fost elevi absenţi. 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2020-2021 

 

Nota LRO  
VIIIA VIIIB VIIIC VIIID 

 

Total 

Sub 5,00     1   1 

5,00-5,99     1  1 

6,00-6,99      2 2 

7,00-7,99     4 3 7 

8,00-8,99 4 5 3 5 17 

9,00-9,49 12 6 3 8 29 

9,50-9,99 13 12 6 8 39 

10 2 1   1 4 

Total 31 24 18 27 100 

 

 

 

 

Nota MAT   
VIIIA VIIIB VIIIC VIIID 

 

Total 

Sub 5,00     1   1 

5,00-5,99     1 2 3 

6,00-6,99       3 3 

7,00-7,99   1 2 3 6 
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8,00-8,99 3   2 4 9 

9,00-9,49 6 3 4 1 14 

9,50-9,99 11 16 5 9 41 

10 11 4 3 5 23 

Total 31 24 18 27 100 

 

Medii finale 

MEDIA LRO MAT E.N. V-VIII AdLic 

pe școală 9,05 9,19 9,12 9,81 9,25 

 

 

Admitere 2020       
Contor de 
Numele   Clasa         

M.A2 M.A VIIIA VIIIB VIIIC VIIID 
Total 
general 

3.51 3.51     1   1 

Grupare1       1 2 3 

Grupare2         2 2 

Grupare3   2 1 4 8 15 

Grupare4   29 22 12 15 78 

10 10.00   1     1 

Total general   31 24 18 27 100 
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EVALUARE NAȚIONALA VIII- 2021 

  
clasa Average of NOTA FINALA ROMANA 

VIIIA 8.682142857 

VIIIB 8.760714286 

VIIIC 9.379411765 

VIIID 9.505555556 

Grand Total 9.123015873 

  

  

  

  

  

  
clasa Average of NOTA FINALA MATEMATICA 

VIIIA 7.4375 

VIIIB 7.983928571 

VIIIC 9.267647059 

VIIID 9.236111111 

Grand Total 8.566666667 

  

  

  

  

  
clasa Average of MEDIA FINALA 

VIIIA 8.057142857 

VIIIB 8.371071429 

VIIIC 9.321764706 

VIIID 9.369166667 

Grand Total 8.843015873 

  

  

 

 
EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A II-A 

Număr de elevi                            93 

înscriși absenți prezenți la              

”CITIT” 

prezenți la              

”SCRIS” 

prezenți la              

”MATEMATICĂ” 

prezenți la              

”LIMBA 

MATERNĂ” 

cu c.e.s. Integrați 

înscriși teste adaptate 

123 3 121 122 121 0 1 0 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "CITIT-LIMBA 

ROMÂNĂ" 

  

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1. 113 8     

I.2. 120 1     

I.3. 119 1 1   

I.4. 120     1 

I.5. 118     3 

I.6. 119     2 
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I.7. 116   1 4 

I.8. 114 4 1 2 

I.9. 114 2 1 4 

I.10 114 3   4 

I.11 120     1 

 

 

 

 

 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "SCRIS - LIMBA 

ROMÂNĂ" 

  

Numărul itemului din test Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parţial 

corect 

cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1.         

conținut 120 2     

scrierea corectă a cuvintelor 120 2     

semnele de punctuație 119   3   

complexitate 120 2     

I.2         

alcătuirea corectă a 

propozițiilor 

118 3 1   

scrierea corectă a cuvintelor 112 9 1   

semnele de punctuație 120 1 1   

complexitate/originalitate/titl

u 

99 12 1   

 

 

IV. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICA" 
  

     

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1. 120   1   

I.2. 120   1   

I.3. 111 2 8   

I.4. 120 1     

I.5. 113 8 6   

I.6. 115   6   

I.7. 113 8     

I.8. 114 5 2   

I.9. 117   4   

I.10 118   3   

I.11. 117 3 1   
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I.12. 98 12 10 1 

 

 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A IV-A 

I. TABEL SINTETIC 

Număr de elevi 

înscriși absenți prezenți la              

”LIMBA 

ROMÂNĂ” 

prezenți la              

”MATEMATICĂ

” 

prezenți la              

”LIMBA 

MATERNĂ” 

cu c.e.s. Integrați 

înscriși teste adaptate 

112 0 112 112 0 0 0 

 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBA ROMÂNĂ" 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1. 110 0 2 0 

I.2. 111 0 1 0 

I.3. 110 0 2 0 

I.4. 106 0 6 0 

I.5. 102 2 8 0 

I.6. 102 4 3 3 

I.7. 102 3 7 0 

I.8. 110 0 2 0 

I.9. 93 0 19 0 

I.10 109 0 3 0 

I.11. 102 8 1 1 

I.12. 101 8 2 1 

I.13. 107 4 1 0 

I.14. 97 5 9 1 

I.15. 82 26 3 1 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICA" 

Numărul itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1. 112 0 0 0 

I.2. 106 0 5 1 

I.3. 109 0 2 1 

I.4. 107 0 5 0 

I.5. 94 0 16 0 

I.6. 111 1 0 0 

I.7. 108 0 4 0 

I.8. 106 3 3 0 
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I.9. 95 1 16 0 

I.10 100 7 5 0 

I.11. 110 0 2 0 

I.12. 95 0 17 0 

I.13. 107 1 4 0 

I.14. 94 0 18 0 

I.15. 94 1 6 1 

I.16. 103 0 8 1 

I.17. 98 0 10 4 

I.18. 103 0 7 2 

I.19. 106 1 4 1 

I.20. 100 3 7 2 

 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A 

 

I. TABEL SINTETIC 

Număr de elevi 

înscriși absenți prezenți la                               

”LIMBA ȘI COMUNICARE” 

prezenți la                               

”MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE” 

cu c.e.s. Integrați 

înscriși teste adaptate 

135   135 135     

 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBA ȘI COMUNICARE" 

Numărul itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parţial  cu punctaj zero 

I 58 73 3 

II 121 14   

III 131 3 2 

IV 88 42 7 

V 102 27 6 

VI 103 8 24 

VII 120 21 7 

VIII 108 23 4 

IX 98 34 3 

X 118 17   

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICA ȘI ȘTIINȚE" 

Numărul itemului din test Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj partial cu punctaj zero 

I.1. 134   1 

I.2. 130   5 

I.3. 131   4 

I.4. 73 33 29 

I.5. 91   44 

I.6. 125 2 8 
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I.7. 100 23 36 

I.8. 90   45 

I.9. 120 13 2 

I.10 114 16 5 

I.11. 106 23 6 

I.12. 103 29 4 

I.13. 109 25 1 

I.14. 73 33 29 

I.15. 108 22 3 

 

3.2.9.Inserţia şcolară / socială a elevilor după absolvire. Statistic 

 

       
ADMITERE LICEU- 2021 

       

Liceul unde este admis 
Count of Nume si 
prenume      

COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" 
CRAIOVA 43      
COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" 
CRAIOVA 24      
COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" 
CRAIOVA 23      
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 
"STEFAN VELOVAN" CRAIOVA 7      
LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" 
CRAIOVA 5      
COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE 
TITULESCU" CRAIOVA 5      
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN 
ODOBLEJA" CRAIOVA 4      
LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" 
CRAIOVA 3      
LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 2      
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST 
CRAIOVA 1      
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 1      
LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA 1      
ICHB-Liceul Teoretic Internațional de 
Informatică 1      
COLEGIUL NATIONQL MILITAR "TUDOR 
VLADIMIRESCU" CRAIOVA 1      
Grand Total 121      

       

       
Count of Nume si prenume Clasa      

Liceul unde este admis Clasa a VIII-a A 
Clasa a 
VIII-a B 

Clasa a 
VIII-a C 

Clasa a 
VIII-a D 

Grand 
Total  

COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" 
CRAIOVA 3 20 10 10 43  
COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" 
CRAIOVA 3 3 11 7 24  
COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" 
CRAIOVA 3 6 7 7 23  
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 
"STEFAN VELOVAN" CRAIOVA 2  2 2 6  
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LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" 
CRAIOVA 1 1 1 2 5  
COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE 
TITULESCU" CRAIOVA 3 1 1  5  
LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN 
ODOBLEJA" CRAIOVA  2 2  4  
LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" 
CRAIOVA  1 1 1 3  
LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 1 1   2  
LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST 
CRAIOVA    1 1  
LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA   1  1  
Grand Total 16 35 36 30 117  

       

 

Absolventi cu media 10,00 de admitere: 

2021- ANGHEL MIHNEA-MIHAI 

          CIOABLĂ ARIS - PETRU 

          CIOI  ALEXANDRU-GIANI 

          MIHAI  MARIA-DENISA 

          NEMŢARU RADU-ŞTEFAN 

2020 – RĂDOI RAREȘ 

 2015 - BĂDESCU MONICA ILEANA 

 POPESCU RALUCA ELENA 

 2014 – STORESCU COSMIN ȘTEFAN 

 2013 – NECŞUŢU LORENA 

 PASMANGIA OVIDIU GEORGE 

 2012 – DONOIU IRINA 

 2010-  BALUTOIU V. MARIA-ANCA  

GHERASIM N. EMANUELA  

STANESCU D. RALUCA  

2009-  PRAZARU V. ANCA TEODORA 

2008-  PIRGA H. IULIA –ALEXANDRA 

2007-  ALBISORU S. CRISTINA 

BADEANU R. IOANA-CRISTINA 

DIACONESCU A. OANA-LIANA 
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3.3. Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

Există 1 normă administrator financiar, 1 normă de bibliotecar, 0,5 normă de laborant, 1,5 norme 

de secretar, 1 norma de informatician. Este necesar incadrarea cu 1 post consilier psiho-pedagogic. 

 

3.4. Încadrarea cu personal nedidactic 

Avem 1 administrator, 4 îngrijitori , 2 fochişti, 2 paznici. 

Este necesară încadrarea unor alte 2 posturi de paznic în conformitate cu normele legale pentru 

asigurarea securităţii elevilor  

  

 



 

 
32 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

4.1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline 

 

RAPORTUL 

COMISIEI METODICE A CLASELOR PREGĂTITOARE ȘI CLASELOR  I 

An şcolar 2020 – 2021 

DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

1.1. Calitatea proiectării didactice la disciplina. 

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

prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor 

programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN,  precum 

şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

1.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii- precizati oferta 

educationala respectiva 

 

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

participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe 

unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul 

de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, 

strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul 

ciclului primar. S-a  încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea 

materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie 

centrată pe elev.  

 

1.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. 

Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 

 

La nivelul claselor pregătitoare și I se remarcă un interes crescut pentru studierea disciplinei 

„Educatie financiara”.. Aşadar, fiecare din clasele pregătitoare și I  are opţional . „Educatie 

financiara”.. 

 

 

1.4. Calitatea predării la disciplina respectiva. 

 

       În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

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

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

modelatoare, problematice. 

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

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

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

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

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

         Aceste modalităţi vizează în prim plan pregătirea specifică, sub raportul componentelor psio-

intelectuale, cognitiv-formative şi în al doilea rând comportamentul psio-social specific vieţii de 

elev. 

Profesorii  care au predate  la clasa pregătitoare  au avut un rol important în eliminarea unor 

bariere atitudinale cu semnificație psihologică puternică asupra desfășurării ulterioare a activității 

educaționale,  folosind  practici educaționale care promovează învățarea în rezonanță cu profilul 

psihopedagogic și fizic al școlarului mic.  Conținuturile predate au fost  adaptate la nivelul de 
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înțelegere al copilului. Strategiile folosite au promovat o educație individualizată, cu accentuate 

valențe formative, în funcție de ritmul propriu de dezvoltare al fiecărui copil, de cerințele, 

capacitățile și nevoile sale. 

 

1.5. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, eficienţă- 

program, loturi de elevi 

 

Interactiunea pe verticală, profesor-elev, influentează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul 

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

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

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

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

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

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

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

Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev.  

Au fost demarate activităţi de pregătire a copiilor capabili de performanţă, fiecare învăţător 

stabilindu-şi un orar propriu .  

În urma analizei desfăşurate la fiecare clasă, fiecare cadru didactic a stabilit un program de lucru, 

care s-a dovedit eficient, prin rezultatele obţinute la concursuri. 

CP A – marti-12.00-12.30   I A – joi, 12,00 – 12, 45 

CP B –miercuri- 12.00-12.30   I B – miercuri: ora 12- 12,50 

CP C –miercuri-12.00-12.30   I C -   joi, 12 – 12.45 

CP D – joi-12.00-12.30   I D – marti, 11,50-12,30 

CPE - miercuri-12.00-12.30 

1.6. Program de pregătire suplimentară  pentru recuperare. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

 

Fiecare învățător a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care au nevoie de sprijin. 

 

CP A – luni-12.00-12.30   I A – luni, 12,00 – 12, 45 

CP B –marți- 12.00-12.30   I B – marți: ora 12- 12,50 

CP C –miercuri-12.00-12.30   I C -   miercuri, 12 – 12.45 

CP D – joi-12.00-12.30   I D – joi, 11,50-12,30 

CPE – joi, 11,50-12,30 

 

1.7. Activitatea extracurriculară- motivaţie, calitate, eficienţă(  se precizează ativitățile desfășurate, 

elevii participanți, măcar numeric și clasele, parteneriate, concursuri și rezultatele) 

      Fiecare învăţător a manifestat o importanţă deosebită activităţii educative, reflectată prin grija 

şi atenţia permanentă acordată copiilor, dar şi în cadrul orelor de discuţii/ consiliere, prin abordarea 

unor teme referitoare la siguranţa alimentară şi rutieră, despre protecţia în caz de dezastre naturale, 

despre timpul liber şi utilizarea calculatorului, etc.  

 

-    Activitatea extracurriculară vine ca o împletire firească între cunoştinţele teoretice din 

manuale şi realitatea înconjurătoare. În acest sens au fost derulate diferite activităţi, de genul 

vizitelor la Muzeul de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, 

-  promovarea spectacolelor în scopul formării gustului estetic şi muzical prin colaborarea cu 

Teatrul pentru Copii și Tineret  „ Colibri”, prin vizionarea spectacolului „Frumoasa din padurea 

adormita”.  

- Participare la evenimentul național “Ziua Internațională a Cititului Împreună” – Biblioteca 

Județeană “Alexandru și Aristia Aman” 

- Ziua Pământului- Muzeul Olteniei Craiova – Secția Științele Naturii 

- Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” 

- 1 Decembrie - moment artistic organizat de Ziua României 
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- -Uite , vine Moş Crăciun !- serbare cu ocazia Crăciunului 

- -15 ianuarie- moment literar dedicat lui Mihai Eminescu 

- -24 Ianuarie – moment artistic dedicat Zilei Unirii 

- -La mulţi ani, mămico !- moment artistic dedicat mamelor 

- -excursie pe traseul Craiova- Coseşti ( Argeş); Craiova- Tismana; Craiova-Ocnele Mari ; 

Craiova-Pietroșani 

- La revedere, clasa I- Serbarea Abecedarului 

- -La revedere, Clasa Pregătitoare ! –serbare organizată la sfârşitul anului şcolar 

- Elena Farago, poeta copiilor -   Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman 

- - Zilele Mărțisorului – activitate practică de confectionare de mărțisoare împreuna cu 

părinții 

- - Incondeierea ouălor 

- - Ziua Școlii – moment artistic  

- „Mihai Eminescu şi poeziile pentru copii”; 

- „Ziua păsărilor” 

- „Ziua Zonelor Umede”; 

- „Tradiţii de Paşte” 

- „ Pe aripile poeziei” – concurs de recitări 

Cadrele didactice s-au  mai implicat în desfăşurarea următoarelor activităţi: 

 Îndrumător, supraveghetor şi evaluator în cadrul concursului „Comper”; 

 Îndrumător, supraveghetor şi evaluator în cadrul concursului „Micii exploratori”; 

 Evaluator în cadrul concursului „Detectiv în ... misiune literară”; 

 Îndrumător, supraveghetor şi evaluator în cadrul concursului „Amintiri din copilărie”; 

 Îndrumător, supraveghetor în cadrul concursului „Gazeta Matematică Junior”; 

 Însoţitor, îndrumător, supraveghetor şi evaluator în cadrul concursurilor „Caravana 

isteților”, „Caravana cuvintelor”; 

 Supraveghetor la Evaluarea Natională a claselor a II-a și a-IV -a 

 

 

2. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

2.1. Colaborarea cu părinţii- donații, lectorate, ședințele cu părinții, consultații etc. 

 

                Părinţii reprezintă pentru cadrele acestei comisii un partener real, implicat în structurarea 

personalităţii şi cunoştinţelor elevilor. Periodic, se desfăşoară lectorate cu aceştia, şedinţe în cadrul 

cărora se remarcă o participare aproape de maxim. Fiecare cadru didactic are stabilită o oră de 

consultaţii cu părinţii, în cadrul cărora au loc discuţii cu precădere individuale cu aceştia.  

CP A – luni, miercuri, 12,00-12,30 

CP B –– luni, miercuri, 12,00-12,30 

CP C –– luni, miercuri, 12,00-12,30 

CP D –– luni, miercuri, 12,00-12,30 

I A – vineri, 12,00 – 12,45 

I B – vineri, 12,00 – 12,45 

I C - luni 12,00 – 12.45 

I D - luni, 11:50-12:30 

 

2.2. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport – parteneriate 

 

Au fost încheiate parteneriate cu următoarele instituţii: 

 Grădinița „Dumbrava minunată”; 

 Grădinița „Pinocchio”; 

 Crucea Roșie Română – filiala Dolj; 

 Editura EDU prin implementarea programului educational EDU – scoala ; 
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 Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”; 

 Grădiniţa „Petrache Poenaru”; Craiova; 

 Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Craiova; 

 Cinematograful Patria 

 

2.3. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii- parteneriate 

     

-parteneriatul educaţional în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară- „Eficientizarea 

relatiei Scoala – familie – comunitate  , desfăşurat   în colaborare cu Şcoala Gimnaziala Specială 

„Sf. Vasile”.  

2.4. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

Cadrele didactice sunt implicate activitatea şi programele propuse de diverse fundaţii şi asociaţii, 

cum ar fi:  

-proiectul educațional nonguvernamntal „Școala de Film și Televiziune pentru copii” - „ Micile 

vedete” 

- proiectul LET’S GET GREN ECO-PĂRINȚI 

2.5.    Colaborarea cu sindicatele 

Toate cadrele didactice sunt membre de sindicat. (FSLI) 

 

2.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

       Colaborare cu Organizatia „Salvati Copiii” si cu DGASPC 

-Colaborare cu Centrul de dezvoltare personală pentru copii și adolescent din Craiova, FORMERS 

(FORMERS va aduce o serie de workshopuri si activitati pregatite si sustinute de specialisti, 

indreptate in directia imbunatatirii comunicarii cu copiii si gestionarii acestei comunicari, ca 

metoda de dezvoltare a unor relatii sanatoase intre copii si  copii si adulti ) 

 

3.       RESURSE UMANE 

3.1.    Personal didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învăţământ, niveluri de pregătire, 

grade didactice, comparativ cu anul şcolar trecut  

/ semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut.  

        Toate cadrele didactice de la nivelul acestei comisii sunt titularele şcolii şi au gradul didactic 

I. 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă 

          În calitate de responsabil de comisie metodică, am fost preocupată de întocmirea 

documentelor specifice. Am ţinut cont de temele de interes care au fost 

 vizate şi de cercurile pedagogice, dar şi de propunerile colegelor.  

Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte 

 didactice model. 

 Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru 

pentru fiecare clasă , programele şcolare în vigoare,  

schema orară, proiecte de lecţii model pentru fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru 

şi teste de evaluare etapială, sumativă şi standard,  

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

electronic. 

3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice  

Cadrele didactice au urmat cursuri de perfecţionare, cum ar fi:  

• „Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa 

pregătitoare” 

• “Perfecționarea competențelor metodistulu”- CCD Dolj 

•  „Tehnici manageriale în educație” -  Asociația “Eco-World” 

• “Strategii de învățare permanenta” 
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• “Competența și etica profesională în inspecțiile școlare” 

• Asigurarea eficientei managementului  educational in unit de inv / fundatia cultural 

umanitara “henri coanda” Oradea, 2020  

 

De asemenea, cadrele didactice au participat la activitatea de perfecţionare din cadrul Cercului 

Pedagogic al Profesorilor pentru învăţământul primar, desfăşurat la Școala Gimnazială Podari   cu 

tema  „Modalități de organizare și desfășurare diferențiată a activității didactice pentru creșterea 

eficienței învățării în ciclul primar”.Activitatea de autoperfecţionare se remarcă şi prin implicarea 

cadrelor în participarea cu lucrări la: 

-Simpozionul Internațional” Comunicarea interculturalăîn situații ducaționale cunoaștere- metode-

competențe didactice”  

-Simpozionul Interjudețean “Eminescu –Univers deschis” 

Simpozionul Național “Violența, o realitate a zilelor noastre” 

3.2.    Elevi 

3.2.1. Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / 

semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar  

trecut la nivelul claselor  a IV-a , se observă următoarele efective şi fluctuaţii: 

clasa Elevi inscrisi Elevi veniti Elevi plecati Elevi rămaşi 

CP A 32   32 

CP B 34   34 

CP C 29   29 

CP D 35   35 

I A 30 1 - 31 

I B 23 - 1 22 

I C 37  1 38 

I D 37   37 

CPE 19   19 

 

3.2.2. Cauze ale absenteismului. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / 

semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut 

3.2.5. Corigenţe. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut 

/acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Analiză,  

cauze,  măsuri de eliminare 

Nu se înregistrează nici un caz de corigenţă, promovabilitatea fiind de 100%. 

3.2.6. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

Elevii de la clasele pregătitoare și de la clasele întâi au participat la următoarele concursuri școlare, 

obținând numeroase premii: 

-Micii exploratori –CPA- 28 elevi cu premiul I,  

                                  CPB-25 elevi cu premiul I 

                                 CPC- 28 elevi cu premiul I 

                                 CPD- 27 elevi cu premiul I 

                                 CPE – 18 elevi cu premiul I 

-Amintiri din copilărie –I A -27, elevi cu premiul I, 3 elevi cu premiul al –II-lea 

                                        I B- 

                                       I C- 27 elevi cu premiul I, 5 elevi cu premiul al –II-lea 

                                       I D- 29 elevi cu premiul I, 4 elevi cu premiul al –II- lea 

-Gazeta Matematică Junior-I A -5 elevi cu premiul I, 4 elevi cu premiul al –II-lea, 3 elevi cu 

premiul al-III-lea 

                                               I B- 4 elevi cu premiul I, 2 elevi cu premiul al –II-lea, 4 elevi cu 

premiul al-III-lea 

                                                 I C-7 elevi cu premiul I, 5 elevi cu premiul al –II-lea, 4 elevi cu 

premiul al-III-lea 
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                                                I D- 6 elevi cu premiul I, 6elevi cu premiul al –II-lea, 3 elevi cu 

premiul al-III-lea 
-Comper- I A -15 elevi cu premiul I, 4 elevi cu premiul al –II-lea, 5 elevi cu premiul al-III-lea 

                    I C-19 elevi cu premiul I, 5 elevi cu premiul al –II-lea, 4 elevi cu premiul al-III-lea 

                 I D- 18 elevi cu premiul I, 8elevi cu premiul al –II-lea, 3 elevi cu premiul al-III-lea 

-Caravana cuvintelor- I A -4 elevi cu premiul I, 4 elevi cu premiul al –II-lea, 2 elevi cu premiul al-III-lea 

                                     I B- 4 elevi cu premiul I, 3 elevi cu premiul al –II-lea, 3 elevi cu premiul al-III-lea 

                                    I C-7 elevi cu premiul I, 5 elevi cu premiul al –II-lea, 4 elevi cu premiul al-III-lea 

                                   I D- 7 elevi cu premiul I, 4elevi cu premiul al –II-lea, 3 elevi cu premiul al-III-lea 

-Caravana Isteților I A -5 elevi cu premiul I, 4 elevi cu premiul al –II-lea, 3 elevi cu premiul al-III-lea 

                                  I B- 4 elevi cu premiul I, 4 elevi cu premiul al –II-lea, 2 elevi cu premiul al-III-lea 

                                 I C-9 elevi cu premiul I, 4 elevi cu premiul al –II-lea, 3 elevi cu premiul al-III-lea 

                                I D- 8 elevi cu premiul I, 8 elevi cu premiul al –II-lea, 3 elevi cu premiul al-III-lea 

 

RAPORTUL 

COMISIEI METODICE A CLASELOR a II -a 

 

An şcolar 2020 – 2021 

 

 

1.       DESFĂŞURAREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV – EDUCATIV 

 

1.1.    Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline 

1.2.    Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

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

prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor 

programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN,  precum 

şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

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

participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe 

unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul 

de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, 

strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul 

ciclului primar. S-a  încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea 

materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie 

centrată pe elev.  

 

1.4.    Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. 

Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale 

 

Nr.crt Cadru didactic 

 Clasa  Denumirea optionalului Perioada 

1. POPA CARMEN  a II-a A Eco-Matematica 1 an 

2. MORARU MARCELA a II-a B Traista cu povesti 1 an 

3. DUTA NARCISA a II-a C Natura în date si cifre 1 an 

4. GHINEA MIHAELA a II-a D Matematică literară 1 an 

 

 

1.5.    Calitatea predării la disciplina respectivă 

În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

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

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

modelatoare, problematice. 
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 În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat  tehnici de implicare individuală sau în 

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

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

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

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

         Aceste modalităţi vizează în prim plan pregătirea specifică, sub raportul componentelor psio-

intelectuale, cognitiv-formative şi în al doilea rând comportamentul psio-social specific vieţii de 

elev. 

Profesorii  care au predate  la clasa pregătitoare  au avut un rol important în eliminarea unor 

bariere atitudinale cu semnificație psihologică puternică asupra desfășurării ulterioare a activității 

educaționale,  folosind  practici educaționale care promovează învățarea în rezonanță cu profilul 

psihopedagogic și fizic al școlarului mic.  Conținuturile predate au fost  adaptate la nivelul de 

înțelegere al copilului. Strategiile folosite au promovat o educație individualizată, cu accentuate 

valențe formative, în funcție de ritmul propriu de dezvoltare al fiecărui copil, de cerințele, 

capacitățile și nevoile sale. 

1.6.    Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

Interactiunea pe verticală, profesor-elev, influentează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul 

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

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

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

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

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

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

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

Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev.  

 Au fost demarate activităţi de pregătire a copiilor capabili de performanţă, fiecare învăţător 

stabilindu-şi un orar propriu .  

 

1.6. Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

În urma analizei desfăşurate la fiecare clasă, fiecare cadru didactic a stabilit un program de lucru, 

care s-a dovedit eficient, prin rezultatele obţinute la concursuri. 

II A – joi, 12,00 – 12, 45 

II B – miercuri, joi, 12- 12,45 

II C -  miercuri, luni, 12,00 – 12.45  

II D – vineri, 11,50 - 12,30 

 

1.7. Activitatea extracurriculară- motivaţie, calitate, eficienţă(  se precizează ativitățile desfășurate, 

elevii participanți, măcar numeric și clasele, parteneriate, concursuri și rezultatele) 

 

 

 

-         Fiecare învăţător a manifestat o importanţă deosebită activităţii educative, reflectată 

prin grija şi atenţia permanentă acordată copiilor, dar şi în cadrul orelor de discuţii/ consiliere, prin 

abordarea unor teme referitoare la siguranţa alimentară şi rutieră, despre protecţia în caz de 

dezastre naturale, despre timpul liber şi utilizarea calculatorului, etc.  

 

1.9.    Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 

-          Activitatea extraccuriculară vine ca o împletire firească între cunoştinţele teoretice 

din manuale şi realitatea înconjurătoare. În acest sens au fost derulate diferite activităţi, de genul 

vizitelor la Muzeul de Ştiinţele Naturii din cadrul Muzeului Olteniei Craiova, promovarea 

spectacolelor în scopul formării gustului estetic şi muzical prin colaborarea cu Teatrul pentru Copii 

și Tineret  „ Colibri”, prin vizionarea spectacolelor prezentate.  
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- Participare la evenimentul național “Noaptea bibliotecilor” – Biblioteca Județeană 

“Alexandru și Aristia Aman” 

- Să povestim cu … Ion Creangă – activitate la Muzeul Olteniei Craiova – Secția de 

Etnografie Casa Băniei 

- Călătorie prin Univers -  activitate la Muzeul Olteniei Craiova – Secția Științele Naturii 

- Vizită la Fabrica de Automobile Ford Craiova 

- “Ziua Roboticii şi Mecatronicii Craiovene” – vizită la Facultatea de Automatică, 

Calculatoare si Electronică 

- Copii, zâmbete, povești-  activitate cu elevii  Școlii Gimnaziale Speciale „Sf. Vasile” 

- Ziua Educației  

- 9 mai – Ziua Europei 

- Primăvara Prieteniei – Școala Specială Sf. Mina 

- 1 Decembrie 2020- moment artistic organizat de Ziua Națională a României 

- Uite , vine Moş Crăciun !- serbare cu ocazia Crăciunului 

- 24 Ianuarie – moment artistic dedicat Zilei Unirii Principatelor Române 

- Atelierele Parada Mărțișoarelor organizate la Secția de Etnografie Casa Băniei a Muzeului 

Olteniei Craiova 

- La mulţi ani, mămico!- moment artistic dedicat mamelor 

- activitate de încondeiere de ouă – Sărbătoarea Învierii Domului Iisus Hristos 

- excursii pe traseul Craiova- București, Craiova – Tg. Jiu - Peștera Polovragi - Horezu – 

Craiova, Craiova - Curtea de Arges- Vidraru – Craiova, Craiova – Pestera Meziad - Craiova 

- Ieri prescolari, mâine şcolari - Gradiniţa Petrache Poenaru 

- proiectul „Let,s get green!” - Campania de mediu realizat de Primăria Craiova în 

parteneriat cu RoRec- de atitudine ecologică- flashmob 

- proiectul educativ “Caravana Micilor Vedete” 

- Proiectul national “Micii Sanitari” desfășurat în cadrul departamentului SCOPH (Standing 

Committee on Public Helath) din SSMB (Societatea Studenților în Medicină din București) - 

FASMR (Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România)   

- Vizita la cotidianul local Gazeta de Sud,  

- Concurs Eminescu- Luceafărul poeziei românești, biblioteca Școlii Gimnaziale Mircea 

Eliade 

- Concurs Elena Farago, poeta copiilor- în parteneriat cu Biblioteca Județeană “Alexandru și 

Aristia Aman” 

- Vizionare filme Cinematograful Patria 

- Ziua Porților Deschise  

- Program artistic dedicat Zilelor Școlii Gimnaziale Mircea Eliade 

 

Cadrele didactice s-au  mai implicat în desfăşurarea următoarelor activităţi: 

 organizator/ coordonator/ evaluator / îndrumător al Concursului Literar – Artistic „Elena 

Farago – Prietena Copiilor”, ediţia a XIV, martie 2021 

 coordonator elevi participanţi nla concursul şcolar naţional de Competenţă şi Performanţă 

COMPER – etapa judeţeană I, II şi etapa finală; 

  coordonator elevi participanţi la Concursul Naţional „Amintiri din Copilărie”, etapa I, II şi 

finală; 

 diplomă de excelenţă acordată de Clubul de Lectură Art pentru „determinarea şi pasiunea 

investite, necondiţionat, în susţinerea lecturii şi pentru admirabila deschidere faţă de cărţile noi, 

frumoase şi revelatoare” 

 evaluator la Concursul interjudeţean de matematică „Micul Arhimede”, ediţia a XV / 

25.11.2020; 

 participant la proiectul educativ „Caravana Micilor Vedete”, feb. 2020; 

     evaluator în cadrul concursului „Detectiv în ... misiune literară”; 

 coordonator elevi participanţi la Concursul Naţional “Lumina Math”; 

 evaluator la Concursul Naţional „Fii inteligent...la matematică”/ martie 2021; 
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 organizator/ coordonator/ evaluator la Concursul intejudețean „Caravana Cuvintelor” ,  

„Caravana Isteților” – faza judeţeană /  aprilie 2021; 

 evaluator la Concursul intejudețean „Caravana Cuvintelor” ,  „Caravana Isteților” – faza 

interjudeţeană /  mai 2021; 

 membru al Comisiei de organizare și desfășurare a inspecțiilor special la clasă pentru 

concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul 

de stat și particular 

 tutori practica pedagogică pentru învățământul primar și preșcolar la specializarea 

Pedagogia învăţământului primar și preșcolar (PIPP)- Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Litere 

 organizator / supravehetor / evaluator la Concursul Naţional Gazeta Matematică Junior, 

etapa I, II şi finală 

 coordonator elevi participanţi nla concursul şcolar naţional de Matematică “Sfera”, Băilești  

     supraveghetor la Evaluarea Natională a claselor a II-a. 

 IECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ 

 Copii, zâmbete, pove ti 

 IECT DE PARTENERIAT EDUCA IONALȚ 

 Copii, zâmbete, pove ti 

 organizatori proiect de parteneriat educational Copii, zâmbete, povești cu Școala 

Gimnazială Specială „Sf. Vasile” 

 participare Cercul Pedagogic al Învățătorilor din județul Dolj 

 

  

2.       PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

2.1.    Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 

                Părinţii reprezintă pentru cadrele acestei comisii un partener real, implicat în structurarea 

personalităţii şi cunoştinţelor elevilor. Periodic, se desfăşoară lectorate cu aceştia, şedinţe în cadrul 

cărora se remarcă o participare aproape de maxim. Fiecare cadru didactic are stabilită o oră de 

consultaţii cu părinţii, în cadrul cărora au loc discuţii cu precădere individuale cu aceştia.  

II A – JOI, 8,00 – 8,45 

II B – vineri, 12,00 – 12,45 

II C - luni 11,00 – 11.45, marți 8,00-8,45  

II D - joi, 11:30 - 12:30 

 

         

2.2.    Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare. Predare 

patrimoniului. 

--------- 

2.3.    Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

        Au fost organizate vizite la muzee, vizionări de specatcole la Teatrul de Păpuși şi cu Palatul 

Copiilor. 

        Se remarcă buna colaborare cu grădiniţele „Pinocchio” şi „Dumbrava Minunată”, cu 

Biblioteca Judeteana  „Alexandru si Aristia Aman”,  

parteneriatul educaţional în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară- „Eficientizarea 

relatiei Scoala – familie – comunitate prin parteneriate”  , desfăşurat   în colaborare cu Şcoala 

Gimnaziala Specială „Sf. Vasile”.  

Au fost încheiate parteneriate cu următoarele instituţii: 

 Grădinița „Dumbrava minunată”; 

 Grădinița „Petrache Poenaru”; 

 Crucea Roșie Română – filiala Dolj; 

 Școala Gimnazială Radovan  

 Editura EDU prin implementarea programului educational EDU – scoala ; 

 Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”; 
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 Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Craiova; 

  Editura COPILĂRIA, Bucureşti;  

 Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile” - Copii, zâmbete, povești 

 proiectul educativ “Caravana Micilor Vedete” 

 Proiectul national “Micii Sanitari” desfășurat în cadrul departamentului SCOPH (Standing 

Committee on Public Helath) din SSMB (Societatea Studenților în Medicină din București) - 

FASMR (Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România)   

 

 

 2.4.    Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 

Cadrele didactice sunt implicate în activitatea şi programele propuse de diverse fundaţii şi 

asociaţii, cum ar fi:   

 Crucea Roșie Română – programul de colectă de fonduri  

 

2.5.    Colaborarea cu sindicatele 

Toate cadrele didactice sunt membre de sindicat. (FSLI) 

2.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

- Proiect europen -  ETWINNING – WE AND THE NATURE, ORAȘUL NATAL   

- Proiect internationl - LeAF – Să învățăm de la copaci 

 

3.       RESURSE UMANE 

3.1.    Personal didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învăţământ, niveluri de pregătire, 

grade didactice, comparativ cu anul şcolar trecut  

/ semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut.  

        Toate cadrele didactice de la nivelul acestei comisii sunt titularele şcolii şi au gradul didactic 

I. 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă 

          În calitate de responsabil de comisie metodică, am fost preocupată de întocmirea 

documentelor specifice. Am ţinut cont de temele de interes care au fost 

 vizate şi de cercurile pedagogice, dar şi de propunerile colegelor.  

Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte 

 didactice model. 

 Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru 

pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare,  

schema orară, proiecte de lecţii model pentru fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru 

şi teste de evaluare etapială, sumativă şi standard,  

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

electronic. 

 

3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice  

Cadrele didactice au urmat cursuri de perfecţionare, cum ar fi:  

• „Inovații curiculare în învățământul primar” 

• “Utilizarea manualului digital în activitatea didactică” 

• Sesiune de formare a cadrelor didactice „Eco – Profesorul – Învăţ, motivez, inspir”, nov. 

2020 

 De asemenea, cadrele didactice au participat la activitatea de perfecţionare din cadrul Cercului 

Pedagogic al Profesorilor pentru învăţământul primar, desfăşurat la Școala Gimnazială Mircea 

Eliade  cu tema  „Tratarea diferenţiată – premisă a prevenirii eşecului şcolar / creşterii 

randamentului şcolar”. 

Activitatea de autoperfecţionare se remarcă şi prin implicarea cadrelor în participarea cu lucrări la: 
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• Simpozion Judeţean „Dezvoltare profesională pentru experţii în educaţie” - Grădiniţa cu PP 

„Petrache Poenaru”, oct. 2020 

• Simpozionul national “Violența, o realitate a zilelor noastre” – Școala Gimnazială “Mihai 

Eminescu” Craiova 

o Simpozionul internațional “Comunicarea interculturală în situații educaționale cunoaștere-

metode-competențe didactice“ 

o  

 

3.2.    Elevi 

3.2.1. Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / 

semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar  

trecut la nivelul claselor  a II-a , se observă următoarele efective şi fluctuaţii: 

clasa Elevi inscrisi Elevi veniti Elevi plecati Elevi rămaşi 

II A 33 1 - 34 

II B 37   37 

II C 32 2  34 

II D 28 1 1 28 

 

"3.2.2. Cauze ale absenteismului. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / 

semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut 

 

 

 

3.2.5. Corigenţe. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut 

/acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Analiză,  

cauze,  măsuri de eliminare 

Nu se înregistrează nici un caz de corigenţă, promovabilitatea fiind de 100%. 

Calificativul SUFICIENT la CLR și MEM, eleva RÎPA DARIA ELENA – clasa a II-a D.  

3.2.6. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

 

3.2.7. Rezultatele obţinute de elevi la testele naţionale şi / sau bacalaureat. Statistic şi comparativ 

cu anul şcolar trecut – numai Lb.română  

şi MatematicăNu este cazul. 

 

4.       RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

4.1.    Baza materială: Pentru fiecare din următoarele capitole, după caz, se va trece situaţia 

statistică, numeric sau procentual, stare, funcţionalitate, eforturi pentru îmbunătăţirea situaţiei / 

stării, disfuncţii, cauze. 

      Fiecare cadru didactic a căutat să doteze sala de clasă cu materiale necesare derulării actului 

didactic. Mobilierul este întreţinut şi reparat cu ajutorul  

personalului tessa. 

    II A – 36 bănci, 36 + 1 scaune, 2 dulapuri, 1 catedră,              1 birou, calculator 

    II B – 17 bănci, 34 + 1 scaune, 2 dulapuri, 1 catedră,              1 birou, calculator 

    II C -  18 bănci, 36 +1 scaune, 2 dulapuri, 1 catedră,               1 birou, calculator 

    II D – 14 bănci, 28 scaune, 2 dulapuri, 1 catedră,                    1 birou, calculator 

 

4.1.1. Spaţii pentru învăţământ- sălile de clasă- pentru învăţători şi la fiecare cabinet/laborator 

amenajat 

           Fiecare cadru didactic a căutat să îşi personalizeze sala de clasă, imprimând specificul 

colectivului. 
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RAPORTUL 

COMISIEI METODICE A  CLASELOR  a III - a 

An şcolar 2020 – 2021 

 

1.DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

1.1. Calitatea proiectării didactice la disciplina. 

 Cadrele didactice au studiat foarte bine programele şcolare în vigoare pentru clasa  a III - a, iar 

acestea există la portofoliul comisiei. 

Au proiectat testelor iniţiale cu bareme de evaluare. Au aplicat la clasa a testele iniţiale si au facut 

analiza rezultatelor testelor iniţiale, centralizarea rezultatelor şi fundamentarea concluziilor 

Au realizat proiectarea didactica pe achiziţiile anterioare de învăţare, concluziile desprinse din 

analiza rezultatelor testelor iniţiale şi particularităţilor clasei 

Am  respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de 

proiectare precum şi termenele de elaborare 

Am asigurat caracterului aplicativ al proiectării curriculare (evidenţierea clară a metodelor şi 

mijloacelor  de lucru - fişe de lucru, fişe de evaluare, portofolii elevi etc.) 

1.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii- precizati oferta 

educationala respectiva 

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

participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe 

unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul 

de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, 

strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul 

ciclului primar. S-a  încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea 

materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie 

centrată pe elev.  

1.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. 

Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 

 

La nivelul claselor  claselor a III –a este optional la limba engleza. 

1.4. Calitatea predării la disciplina respectiva. 

 In ceea ce priveste activitatii didactice au fost  utilizate strategii didactice care asigura caracterul 

aplicaiv al invatarii si formarii competentelor specifice. Astfel s-a avut in vedere: 

     utilizarea metodelor active bazate pe activitatea independentă a elevului, activitatea  

 individuală sau în grup în activităţile de învăţare; 

  selectarea de conţinuturi relevante si integrarea lor eficienta în lectii; 

 selectarea de strategii didactice care să asigure transferabilitatea cunoştinţelor; 

 realizarea de activităţi diverse, atractive, care sa asigure densitatea ; 

 utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor a 

fost în permanenţă o  prioritate; legături cu cunoştinţele achiziţionate anterior, fundamentate 

ştiinţific ; 

 folosirea activitatii frontale, pe grupe, în echipă, ca forme de organizare a colectivului de 

elevi în timpul desfăşurării activităţilor; 

 corelarea teoria cu practica utilizând activităţi de învăţare care să-l pună pe elev să rezolve 

situaţii practice de viaţă, cunoştinţele dobândite de către elevi cu cele însuşite anterior,  

 realizare ade legături inter şi transdisciplinare asigurând astfel o mai bună înţelegere şi 

facilitând formarea competenţelor specifice 

 stabilirea de programe de recuperare sau de dezvoltare pentru elevii care au necesitat astfel 

de programe şi desfasurarea de activităţi remediale  

 utilizarea  eficientă  a  resurselor materiale  din unitatea de învatamânt în vedere optimizării 

activitatilor didactice 
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 folosirea de  mijloace T.I.C. in lectie (in cabinet sau la clasa – calculator, videoproiector) 

 eficientizarea activitatii prin asigurarea accesului tuturor elevilor la resursele şcolii, săli 

specializate, sală de  sport, reţea de calculatoare, material didactic. 

            Realizarea obiectivelor curriculare în timpul activităţii şcolare 

 1.5. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, eficienţă- 

program, loturi   

 S au  realizat activităţi de pregătire a copiilor capabili de performanţă, fiecare învăţător stabilindu-

şi un orar propriu .  

În urma analizei desfăşurate la fiecare clasă, fiecare cadru didactic a stabilit un program de lucru, 

care s-a dovedit eficient, prin rezultatele obţinute la concursuri. 

III A – marti-12.00-12.45   

 III B –miercuri- 12.00-12.45   

III C –miercuri-12.00-12.45    

III D – joi-12.00-12.45    

IIIE - miercuri-12.00-12.45 

1.6. Program de pregătire suplimentară  pentru recuperare. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

 

Fiecare învățător a realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii care au nevoie de sprijin. 

 

1.7. Activitatea extracurriculară- motivaţie, calitate, eficienţă(  se precizează ativitățile desfășurate, 

elevii participanți, măcar numeric și clasele, parteneriate, concursuri și rezultatele) 

 

•  5 Octombrie ziua Educatiei – activități dedicate acestei zile 

• noiembrie -SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR DONATE”-  

• 1 Decembrie – Suntem mereu români! - dezbatere 

•  decembrie-,,Magia Crăciunului” - serbare 

• 18.01.2020 ,,Gândind la Eminescu”- recitare – Biblioteca Județeană ,,Alexandru și Aristia 

Aman” –  

• Proiect ,,La ceas aniversar – Mihai Eminescu” – expoziție de carte și desene inspirate din 

lirica eminesciană 

• 24 Ianuarie – Hai să dăm mână cu mână- vizionarea unor materiale documentare 

• Vine, vine Mos Craciun!- serbare 

• Mama draga ! – omagierea mamicilor 

• Europa suntem noi 

• Cosuletul cu oua de Pasti 

• Excursia    scolara  pe traseul  Craiova – Polovragi-  Craiova       

• Serbarea  de sfarsit de an scolar. 

• promovarea spectacolelor în scopul formării gustului estetic şi muzical prin colaborarea cu 

Teatrul pentru Copii și Tineret  „ Colibri”, prin vizionarea spectacolului „Frumoasa din padurea 

adormita”.  

 

Cadrele didactice s-au  mai implicat în desfăşurarea următoarelor activităţi: 

 Îndrumător, supraveghetor şi evaluator în cadrul concursului „Comper”; 

 Îndrumător, supraveghetor şi evaluator în cadrul concursului „Comunicare si ortografie 

 Îndrumător, supraveghetor şi evaluator în cadrul concursului „Amintiri din copilărie”; 

 Îndrumător, supraveghetor în cadrul concursului „Gazeta Matematică Junior”; 

 Însoţitor, îndrumător, supraveghetor şi evaluator în cadrul concursurilor „Caravana 

isteților”, „Caravana cuvintelor”; 

 Supraveghetor la Evaluarea Natională a claselor a II-a și a-IV -a 

 

2. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

2.1. Colaborarea cu părinţii- donații, lectorate, ședințele cu părinții, consultații etc. 

Au avut loc  lectorate cu parintii, şedinţe în cadrul cărora se remarcă o participare foarte buna. 
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III A – luni, miercuri, 12-12.30 

III B –– luni, miercuri, 12,00-12,30 

III C –– luni, miercuri, 12,00-12,30 

III  D –– luni, miercuri, 12,00-12,30 

III E – vineri, 12,00 – 12,30 

2.2. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport – parteneriate 

Au fost încheiate parteneriate cu următoarele instituţii: 

 Grădinița „Dumbrava minunată”; 

 Grădinița „Pinocchio”; 

 Crucea Roșie Română – filiala Dolj; 

 Editura EDU prin implementarea programului educational EDU – scoala ; 

 Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman 

 Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, Craiova; 

 Cinematograful Patria 

2.3. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii- parteneriate 

    

-parteneriatul educaţional în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară- „Eficientizarea 

relatiei Scoala – familie – comunitate  , desfăşurat   în colaborare cu Şcoala Gimnaziala Specială 

„Sf. Vasile”.  

2.4. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

2.5.    Colaborarea cu sindicatele 

Toate cadrele didactice sunt membre de sindicat. (FSLI) 

2.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 

3.       RESURSE UMANE 

3.1.    Personal didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învăţământ, niveluri de pregătire, 

grade didactice, comparativ cu anul şcolar trecut  

/ semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut.  

        Trei cadre didactice de la nivelul acestei comisii sunt titularele şcolii, cu gradul didactic I şi 

doua cadre didactice sunt detasate . 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă 

          În calitate de responsabil de comisie metodică, am fost preocupată de întocmirea 

documentelor specifice. Am ţinut cont de temele de interes care au fost 

 vizate şi de cercurile pedagogice, dar şi de propunerile colegelor.  

Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte 

 didactice model. 

 Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru 

pentru fiecare clasă , programele şcolare în vigoare,  

schema orară, proiecte de lecţii model pentru fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru 

şi teste de evaluare etapială, sumativă şi standard,  

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

electronic. 

3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice  

Cadrele didactice au urmat cursuri de perfecţionare, cum ar fi: 

Curs Competente de proiectare curriculara 

 

De asemenea, cadrele didactice au participat la activitatea de perfecţionare din cadrul Cercului 

Pedagogic al Profesorilor pentru învăţământul primar, desfăşurat la Școala Gimnazială Podari   cu 

tema  „Modalități de organizare și desfășurare diferențiată a activității didactice pentru creșterea 

eficienței învățării în ciclul primar”.Activitatea de autoperfecţionare se remarcă şi prin implicarea 

cadrelor în participarea cu lucrări la: 
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-Simpozionul Internațional” Comunicarea interculturalăîn situații ducaționale cunoaștere- metode-

competențe didactice”  

-Simpozionul Interjudețean “Eminescu –Univers deschis” 

Simpozionul Național “Violența, o realitate a zilelor noastre” 

3.2.Elevi 

III A-32 inscrisi- veniti 1- existenti 33 

III B- inscrisi 26- plecati 3- ramasi 23 

III C- inscrisi 31- venit 1- ramasi 32 

III D-inscrisi  36-36 

III E inscrisi 19, plecati 4, ramasi 15 

3.2.5. Corigenţe. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut 

/acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Analiză,  

cauze,  măsuri de eliminare 

Nu se înregistrează nici un caz de corigenţă, promovabilitatea fiind de 100%. 

3.2.6. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

Elevii de la clasele a III – a  au participat la urmatoarele concursuri; 

Comunicare si ortografie 

Fii intelligent la matematica 

Caravana cuvintelor 

Caravana istetilor 

Comper la romana si matematica  

Gazeta matematica 

Toate clasele a III a au obtinut rezultate  la concursurile mentionate.  

3.2.7. Rezultatele obţinute de elevi la testele naţionale şi / sau bacalaureat. Statistic şi comparativ 

cu anul şcolar trecut – numai Lb.română şi Matematică 

4.       RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

4.1.1. Spaţii pentru învăţământ- sălile de clasă- pentru învăţători şi la fiecare cabinet/laborator 

amenajat 

           Fiecare cadru didactic si a  personalizat  sala de clasă, imprimând specificul colectivului. 

4.1.2. Baza sportivă – pentru profesorii de sport 

4.1.1. Spaţii pentru învăţământ- sălile de clasă- pentru învăţători şi la fiecare cabinet/laborator 

amenajat 

           Fiecare cadru didactic  si a personalizat sala de clasa. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ A CLASELOR A IV A 

AN ȘCOLAR 2020/2021 

 

1. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

1.1. Calitatea proiectării didactice. 

La nivelul claselor a IV a, proiectarea fiecărei discipline s-a realizat conform Ordinului 

5003/02.12.2014, privind aprobarea programelor pentru învățământul primar, clasele a III a si a IV 

a. Proiectarea calendaristică a fost unitară, iar proiectările pe unități de învățare fiind 

particularizate de fiecare învățătoare pentru clasa respectivă. 

1.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

Disciplinele de studiu din acest an școlar sunt cele prevăzute în  Ordinul 3371 /12.03.2013, privind 

aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar si a Metodologiei privind 

aplicarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul primar. Limba modernă studiată a 

fost limba engleză. 

1.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale.  

Disciplina opțională studiată de toți elevii claselor a IV a a fost Limba germană, un curriculum la 

decizia școlii care familiarizează elevii cu această disciplină care va fi studiată ca a doua limbă 
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modernă la clasa a V a. În ședințele cu părinții a fost prezentată oferta de opționale a școlii de la 

ciclul gimnazial: 

- Matematică și științe în societatea cunoașterii 

De asemenea, la Ziua porților deschise, li s-a prezentat părinților viitorilor elevi ai claselor 

pregătitoare oferta de opționale: 

- CRETAN VALENTINA  - "Sunt actor!" - teatru pentru copii (CP C) 

- MELINESCU MARLENA - "Bunele maniere - abilitati de viata" (CP A) 

- RIZA NARCISA - "Matematica naturii" (CP D) 

- DINCA HERMINA - "Prin lumea lui Mate" (CP B) 

1.4. Calitatea predării. 

Pregătirea superioară a cadrelor didactice de la clasele a IV a și experiența în domeniu au constituit 

premisele unei predări de înaltă calitate, elevii au beneficiat de lecții bine structurate și 

documentate, în care s-au valorificat metode moderne de predare-învățare-evaluare. 

1.5. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă.  

Calitatea ridicată a nivelului de pregătire a colectivelor de elevi au impus stabilirea unui program 

de pregătire cu elevii participanți la concursurile școlare pe discipline. În funcție de specificul 

fiecărui concurs, au fost stabilite programele de pregătire și bibliografia de studiu. Datorită 

eficienței acestui program, până la finalul anului școlar, fiecare lot de performanță a obținut 

numeroase premii la concursurile școlare. 

 

CLASA DISCIPLINA ZIUA ORA LOCUL 

IV A Limba și literatura română Luni 12-13 Sala de clasă 

 Matematica Miercuri 12-13 Sala de clasă 

IV B Limba și literatura română Marți 12-13 Sala de clasă 

 Matematica Joi 12-13 Sala de clasă 

IV C Limba și literatura română Luni 12-13 Sala de clasă 

 Matematica Marți 12-13 Sala de clasă 

IV D Limba și literatura română Miercuri 12-13 Sala de clasă 

 Matematica Joi 12-13 Sala de clasă 

 

1.6. Program de pregătire suplimentară pentru recuperare. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

Fiecare învățătoare a stabilit un program de recuperare pentru situația în care anumiți elevi 

întâmpină dificultăți la învățătură pe parcursul anului școlar în diverse situații (absentarea din 

motive de boală, ritm lent de lucru, asimilarea greoaie a unor noțiuni noi, dificile etc.). La sfârșitul 

anului școlar, s-a constata că programul a fost eficient, deoarece nu au fost semnalate cazuri de 

elevi cu situația școlară neîncheiată sau cu rezultate foarte slabe la învățătură, iar rezultatele la 

evaluarea națională au dovedit acest lucru. 

 

CLASA ZIUA ORA LOCUL 

IV A Marți 12-13 Sala de clasă 

IV B Luni 12-13 Sala de clasă 

IV C Miercuri 12-13 Sala de clasă 

IV D Marți 12-13 Sala de clasă 

 

1.7. Activitatea extracurriculară- motivaţie, calitate, eficienţă  

Activitățile extracurriculare au fost fie comune, la nivelul claselor a IV a, fie diferite, în funcție de 

specificul fiecărui colectiv de elevi (vizionare de spectacole, întâlniri cu personalități, vizite la 

muzeu, serbări pentru aniversarea unor colegi de clasă). Activitățile comune tuturor claselor, 

cuprinse în planul comisiei metodice, au fost următoarele: 

 

ACTIVITATEA TERMEN MOD 

DE REALIZARE LOC DE DESFĂŞURARE REZULTATE 

„Culorile toamnei” 
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 Septembrie 2020 

Octombrie 2020 

Noiembrie 2020 - ateliere  

- Confecţionarea unor jucării şi decoruri, folosind materialele din natură și prin refolosirea unor 

obiecte - În natură 

- Sala de clasă - decorarea sălilor de clasă  

- reciclarea unor materiale 

“Ziua educației” 5 octombrie -vizionarea unor filme, expoziții, desene pe asfalt, dezbateri

 Sala de clasa 

Curtea scolii 

Parcul Crizantemelor -eseuri/afișe/desene realizate de elevi cu mesaje specifice 

„Locuri de joacă” 

(jocul în siguranţă) Noiembrie 

2020 - Activitate frontală 

- Activităţi practice -Sala de clasă 

-Curtea școlii 

-Parcul Crizantemelor -reducerea accidentelor din timpul jocului 

„1 Decembrie 1918 – visul unei națiuni” 29 noiembrie 2020 -serbări, expoziții, afișe

 Sala de clasă 

Muzeul Olteniei -cunoașterea evenimentului istoric, a semnificației sale și a importanței 

pentru istoria românilor 

„Iarna – anotimpul tradițiilor” 

 Decembrie 2020 - Activitate literar-artistică prilejuită de apropierea sărbătorilor de 

iarnă 

-șezători 

-Activităţi practice - Sala de clasă Decorarea salilor de clasă 

Activitate comună cu părinții 

Donează pentru Mihnea Decembrie 2020 -expoziție cu vânzare a lucrărilor elevilor -

Sala de sport Strângerea de fonduri 

,,Sunt mândru că sunt român!” Ianuarie 2021 -Program cultural-artistic 

-Hora Unirii -Sala de clasă 

- Holul şcolii Elevii au cantat și au jucat Hora Unirii 

,,Să-l desoperim pe Eminescu!” Ianuarie 

2021 - Activitate literar-artistică 

-vizionare documentare -Sala de clasă 

-Biblioteca Județeană -realizarea de portofolii/compuneri 

„Lumea cărților” 

 

 permanent Dezbateri, realizarea de portofolii de lectură, expoziții de carte, afișe 

 - Sala de clasă, coridoarele școlii, Biblioteca Județeană, biblioteca școlii -deschiderea 

elevilor către lectură 

„Gânduri pentru mama” 

 Martie  

2021 Serbări, confecționare de decorațiuni, felicitări, tablouri 

Activități comune cu părinții - Sala de clasă 

-Cluburi pentru copii 

 Decorarea sălilor de clasa și a coridoarelor școlii 

Zilele porților deschise  9 martie 2021 -vizitarea școlii de către viitorii școlari  

-activități recreative Intreaga școala Decorarea sălilor de clasa și a coridoarelor școlii 

Prezentarea ofertei educaționale a școlii 

Frumusețea sărbătorilor pascale Aprilie 2021 -expozitii 

-încondeierea ouălor -sala de clasa 

-biserica Postelnicu Fir Decorarea sălilor de clasa și a coridoarelor școlii 



 

 
49 

Ziua școlii – sărbătoare ! Mai 2021 -concursuri sportive 

-spectacol artistic Curtea școlii 

Sala de spectacole a Colegiului “Ștefan Odobleja” Premii, diplome, cupe 

,,Suntem copiii Europei” Mai  

2021 -participarea la manifestațiile organizate în centrul Craiovei 

-expoziție de postere central Craiovei -cunoașterea istoriei UE și a drepturilor copilului 

„Ziua Copilului” 

 31 mai 

2021 - Activităţi practice 

- Carnaval - Sala de clasă -cunoașterea importanței acestei zile la nivel mondial 

„Rămas bun clasa  a IV a !” 

 Iunie  

2021 Serbări, festivități de premiere 

Festivitatea de predare între generații a cheii școlii Sala de clasă 

Cluburi pentru copii 

Curtea școlii Premii, diplome 

 

Elevii claselor a IV a au fost implicați în număr foarte mare în concursuri locale, județene și 

naționale, unde au obținut numeroase premii și mențiuni: 

- 22METS, interdisciplinar mathematică-engleză; 

- Gazeta matematică junior; 

- Comper (limba română, matematică); 

- Comunicare-ortografie.ro; 

- Fii inteligent la matematică; 

- Caravana cuvintelor; 

- Caravana isteților; 

- Cultură și civilizație britanică; 

- Micii sanitari 

 

 

 

2. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

2.1. Colaborarea cu părinţii- donații, lectorate, ședințele cu părinții, consultații etc. 

Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , învățătoarele au oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar 

şi a celor de consiliere, informaţii periodice şi chiar zilnice, unde a fost cazul, cu privire la  

evoluția elevilor la învățătură și disciplină. În multe activităţi formativ-educative  a fost implicată 

familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin 

donaţii voluntare (materiale de igienizare a clasei, articole de papetărie, instrumente de scris pentru 

tablă, mici reparații a mobilierului școlar, obiecte pentru activitățile de voluntariat), acţiuni de 

gospodărire sau autofinanţare (fonduri pentru excursiile școlare, fonduri pentru desfășurarea 

activităților din Școala altfel, fonduri pentru tipărirea diplomelor obținute de elevi la concursurile 

școlare și a diplomelor de sfârșit de an școlar, fonduri pentru activitățile de voluntariat). Printr-o 

colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să menținem la nivelul colectivelor respectarea 

normelor de disciplină şi comportament. 

Tematica comună a ședințelor/lectoratelor cu părinții a fost următoarea: 

- Prelucrarea ROI (septembrie) 

- Programul elevului de clasa a IV a (octombrie) 

- Importanța acțiunilor de voluntariat în formarea personalității copilului (noiembrie, 

decembrie) 

- Promovarea ofertei educaționale a școlii (ianuarie-februarie) 

- Evaluările naționale. Prelucrarea metodologiei (martie) 

- Rezultatele evaluărilor naționale (mai) 
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- Valorificarea eficientă a vacanței de vară (iunie)  

2.2. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport – parteneriate 

Au fost desfășurate activități în cadrul parteneriatelor la nivelul școlii cu diverse instituții: 

- Filarmonica Oltenia 

- Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” 

- Universitatea din Craiova (FAcultatea de Medicină și Farmacie) 

- Teatrul Colibri 

- Școala Gimnazială Specială “Sf. Mina” Craiova 

- Crucea Roșie Dolj 

2.3. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 

- Organizația “Salvați copiii” 

3. RESURSE UMANE 

3.1. Personal didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Față de anul școlar anterior, nu există nicio schimbare de 

personal la nivelul comisiei metodice. 

 

Nr.crt. Numele și prenumele Clasa la care preda Calitatea 

 Gradul didactic 

1 Ștefan Floarea IV A Prof.înv.primar Titular, gr.I 

2 Dincă Hermina  IV B Prof.înv.primar Titular, gr.I 

3 Crețan Valentina IV C Prof.înv.primar Titular, gr.I 

4 Riza Narcisa IV D Prof.înv.primar Titular, gr.I 

 

3.1.2. Activitatea comisiei – ședințe, lecții deschise, interasistențe, cercuri 

Fiecare învățătoare a efectuat interasistențe, conform fișelor anexate la dosarul comisiei și a 

participat la activitățile metodice planificate la nivelul cercului pedagogic: 

- Modalități de organizare și desfășurare diferențiată a activității didactice pentru creșterea 

eficienței învățării în ciclul primar  (fundamentare teoretică a temei și secvență de lecție la nivelul 

fiecărei clase), decembrie 2020; 

Alte activități susținute la nivelul comisiei: 

- Dincă Hermina – referat „Demersuri didactice in evaluarea formativă cu  un efect deosebit 

în asigurarea reuşitei şcolare”, noiembrie 2020 

- Crețan Valentina - proiect de activitate integrată, istorie, “Formarea poporului român și a 

limbii române în spațiul carpato-danubiano-pontic”, decembrie 2020 

- Riza Narcisa – dezbatere “Diferenţierea şi individualizarea activităţii didactice în 

învăţământul primar – februarie 2021 

- Riza Narcisa – proiect lecție, Geografie, Terra – planeta noastră. Caracteristici generale, 

martie 2021 

- Crețan Valentina – prezentare ppt. “Știința la îndemâna noastră” și accesarea unor 

platforme online pentru desfășurarea orelor de științe în mod interactiv –aprilie 2021 

- Ștefan Floarea – referat “Metode și procedee de corectare  a tulburărilor de limbaj la elevii 

cu CES” – mai 2021 

- Dincă Hermina – proiect de activitate integrată, Limba şi literatura română, “Verbul-

recapitulare”, iunie 2021 

3.1.3. Activitatea de (auto)perfecţionare a cadrelor didactice 

- Crețan Valentina – „Norme de conduită morală, etică și de integritate în învățământul 

preuniversitar”, furnizor CCD, 24 de ore 

Toate învățătoarele au participat la simpozioane, ateliere, mese rotunde, conferințe, dezbateri la 

nivel local, județean, național/internațional, conform documentelor din portofoliul personal. 

3.2. Elevi 

3.2.1. Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / 

semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut 
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Elevii au frecventat cursurile cu regularitate, singurele excepții fiind absentarea din motive 

medicale, iar absențele au fost motivate cu scutiri medicale avizate de medicul școlii.  

3.2.2. Rezultate la învăţătură.  

Elevii au finalizat anul școlar cu rezultate foarte bune la învățătură, majoritatea cu medii de 

„Foarte bine”, iar 5 elevi cu medii de “Bine” și “Foarte bine”. 

3.2.3. Corigenţe- care nu există, dar precizați cazurile de elevi cu rezultate mai slabe. Statistic, pe 

niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar 

trecut. Analiză, cauze, măsuri de eliminare 

Nu sunt situații de elevi cu rezultate slabe la învățătură., grație programelor de recuperare. 

3.2.4.  

Rezultatele obţinute de elevi la evaluările naţionale din 15-16 mai: 

- 120 elevi înscriși, 3 absenți, 0 teste pentru elevii cu CES 

Limba română: 

Numărul itemului din test Numărul elevilor 

 cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1. 111   6   

I.2. 117       

I.3. 115   2   

I.4. 116     1 

I.5. 112   5   

I.6. 112 3 2   

I.7. 116   1   

I.8. 109   8   

I.9. 111   7   

I.10 114   3   

I.11. 109 5 1 2 

I.12. 115 1   1 

I.13. 114   2 1 

I.14. 111 2 2 2 

I.15. 107 8 1 1 

 

Matematica: 

 

Numărul itemului din test Numărul elevilor 

 cu răspuns corect cu răspuns parţial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă 

I.1. 117       

I.2. 112   5   

I.3. 111   6   

I.4. 108   9   

I.5. 111   5 1 

I.6. 112   5   

I.7. 115 1 1   

I.8. 100 10 7   

I.9. 98 9 9 1 

I.10 98 10 8 1 

I.11. 116 1     

I.12. 110   7   

I.13. 104 1 12   

I.14. 114 1 2   

I.15. 101 13 2 1 

I.16. 104 9 4   

I.17. 80 28 7 2 

I.18. 111 1 2 3 
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I.19. 114   2 1 

I.20. 107 4 5 1 

 

4. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

4.1. Baza materială: Pentru fiecare din următoarele capitole, după caz, se va trece situaţia 

statistică, numeric sau procentual, stare, funcţionalitate, eforturi pentru îmbunătăţirea situaţiei / 

stării, disfuncţii, cauze. 

Fiecare sală de clasă dispune de tablă albă, bănci și scaune, catedră și dulapuri, calculator și 

videoproiector. Este necesară reînnoirea unei părți a mobilierului, în special a băncilor greoaie care 

nu pot fi organizate ușor și rapid pentru lucrul în echipă și activitățile integrate. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Comisia de limbă si comunicare 

An scolar 2020-2021 

Responsabil comisie : BĂNICĂ ZOIA 

 

        In  anul scolar 2020-2021,a fost desfasurata activitatea , urmarind urmatoarele aspecte: 

1.Proiectarea activitatii 

• Membrii comisiei au realizat proiectările curriculare la clasele la care predau, în acord cu 

metodologia recomandată şi actualizată cât şi cu legislaţia specifică în vigoare. 

• Au utilizat eficient  documentele curriculare (programa, planificare,  ghiduri, soft-uri etc.) 

ţinând cont de principiile didacticii moderne şi particularităţile psihoindividuale ale educabilului. 

• Au inclus  strategiile didactice axate pe formarea competenţelor, ţinând cont de  

particularităţile psihoindividuale ale elevului. 

• Au integrat  în proiectarea curriculară a conţinuturilor  aspectele teoretice cu cele practice 

/care  să promoveze interdisciplinaritatea. 

• Au realizat şi predat la timp  documentele  de proiectare si planificare cu avizul comisiei 

metodice şi conducerii  

• Au folosit TIC în activitatea de proiectare prin: 

• Redactarea documentelor de proiectare, a rapoartelor utilizand TIC 

• Realizarea de materiale didactice utilizând TIC 

• Proiectând  activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele 

educabililor 

• Proiectarea activităţilor extracurriculare  corelate cu obiectivele, nevoile şi interesele 

educabililor : intalniri cu scriitori olteni MIHALACHE TUDORICA(SEM I SI II) ,SERI 

CULTURALE , vizitarea unor obiective economice, cultural-istorice, vizionare/realizare unor 

piese de teatru, cerc (prof. Ghiță Otilia) 

• Activități desfășurate la nivelul catedrei de toți membrii comisiei:  

• ANIVERSAREA SCRIITORILOR ROMANI(SEM I-

G.COSBUS,M.SADOVEANU,C.PETRESCU,DUMITRU ALMAS 

• SERI CULTURALE CU PARINTII-15 IANUARIE 2014-ZIUA CULTURII 

NATIONALE(TOATE CLASELE) 

• ZIUA CARTII-23 APRILIE 2015  

• Ziua Culturii Nationale 19 februarie Ziua Brancusi 

• Ziua Poeziei -23 martie 

• Targul DE CARTE “Gaudeamus” 

  . 

  Au analizat  şi selectat  din oferta de   au¬xiliare materialele   adecvate posibilităţilor de 

inţelegere ale elevilor, în condiţiile respectării cerinţelor legislative în vigoare 

  Au corelat timpii de învăţare cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, stabilind 

strategia didactica optima în vederea asigurarii unei instruiri eficiente, asigurand parcurgerea 

completă a conţinuturilor propuse 
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 Au comparat permanent situaţia  reală cu cea proiectată, din punctul de vedere al realizării 

planificării, adaptând şi reactualizând planificarea în conformitate cu situaţia reală şi situaţiile de 

învăţare existente. 

 In proiectarea activităţilor au urmărit formularea obiectivelor operaţionale în termeni de 

performanţă si au stabilit obiectivele operaţionale,  astfel încat să existe un echilibru între 

dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi, în conformitate cu timpul de instruire afectat, identificând 

şi corelând elementele  de conţinut cu programa şcolară  şi cu  manualele, utilizând  strategii 

didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un actor activ al propriei 

formari şi care au solicitat participarea creativă a cat mai multor elevi. 

2. Realizarea   activităţilor  didactice  a vizat: 

• Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice prin: 

• Pregătirea în parteneriat cu consiliul casei a activităţilor didactice (obiective, materiale, 

mijloace, metode, tehnici de lucru) 

• Desfăşurarea activităţilor practice / aplicative - investigare / aplicare/ verificare / cercetare  

• Asigurarea accesului copilului  la materiale şi mijloace de învăţământ (laboratoare, ateliere, 

cabinete) specifice disciplinei, în functie de baza  materială a şcolii 

• Selectarea şi folosirea mijloacelor de instruire, tehnici de lucru şi metode activ-participative 

ţinând cont de particularităţile educabililor 

• Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC prin: 

• Selectarea şi valorificarea auxiliarelor în concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor 

• Evidenţa mijloacelor de învăţământ (AEL, laboratoare, cabinete, ateliere, soft-uri 

educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice. etc.)  

• Integrarea auxiliarelor si a resurselor TIC în demersul didactic-SECVENTA DE 

LECTURA,PORTOFOLII TEMATICE,ACTIVITATE IN GRUP -PROIECTE 

• Formarea deprinderilor de studiu individual si in echipa in vederea formarii competentei de 

:A invata sa inveti 

•  Realizând  activităţi didactice care au vizat: 

• Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice prin: 

• Pregătirea ,în parteneriat cu consiliul clasei, a activităţilor didactice (obiective, materiale, 

mijloace, metode, tehnici de lucru) 

• Desfăşurarea activităţilor practice / aplicative - investigare / aplicare/ verificare / cercetare 

etc 

• Selectarea şi folosirea mijloacelor de instruire, tehnici de lucru şi metode activ-participative 

ţinând cont de particularităţile educabililor 

• Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC prin: 

• Selectarea şi valorificarea auxiliarelor în concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor 

• Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învăţământ (Ael, laboratoare, cabinete, 

ateliere, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice. etc.) 

• Integrarea auxiliarelor si a resurselor TIC în demersul didactic 

• Realizând  activităţi didactice care au vizat 

• Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice prin: 

• Pregătirea în parteneriat cu consiliul casei a activităţilor didactice (obiective, materiale, 

mijloace, metode, tehnici de lucru) 

• Desfăşurarea activităţilor practice / aplicative - investigare / aplicare/ verificare / cercetare 

etc 

• Asigurarea accesului copilului/ elevului cu CES la materiale şi mijloace de învăţământ 

(laboratoare, ateliere, cabinete) specifice disciplinelor în funcîie de baz materială a şcolii 
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• Selectarea şi folosirea mijloacelor de instruire, tehnici de lucru şi metode activ-participative 

ţinând cont de particularităţile educabililor 

• Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC prin: 

• Selectarea şi valorificarea auxiliarelor în concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor 

• Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învăţământ (Ael, laboratoare, cabinete, 

ateliere, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice. etc.) 

3.Evaluarea rezultatelor invatarii 

Evaluarea rezultatelor obtinute (puncte tari si slabe) 

 Promovarea autoevaluării si interevaluării prin: 

 Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau interevaluare colegială 

 Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu materiale produse de elevi, 

participarea copiilor la jurizarea lucrărilor 

 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali prin: 

 Oferirea feed-back-ului obţinut din evaluarea elevilor către părinţi şi comisie metodică 

 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor 

învăţării prin: 

 Prezentarea conţinutului portofoliului educaţional  în parteneriat cu consiliile  claselor 

 In desfăşurarea activităţilor de învăţare au urmărit:  monitorizarea activităţii 

elevilor,evaluarea sa aiba scop de orientare si optimizare a invatarii , rezultatele  testarilor initiale 

sa stimuleze evolutia viitoare a elevilor si sa incurajeze progresul scolar;secventa de lectura sa 

stimuleze elevii in receptarea textului literar-nonliterar,sa le cultive gustul estetic pentru citit, 

selectarea informatiei pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile informaţionale cu 

particularităţile grupului instruit şi gradul de interes manifestat de elevi, creearea condiţiilor optime 

în vederea receptării cunoştinţelor (transmiterea cunostintelor facandu-se gradat, intr-o succesiune 

logica), selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze 

deprinderile şi competenţele de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata intregii vieţi, corelarea 

materialelor didactice complementare cu conţinuturile de învăţare (astfel încât acestea să constituie 

un suport în procesul instructiv-educativ) 

 In elaborarea instrumentelor de evaluare s-a urmărit:  selectarea conţinuturilor ce au fost 

evaluate în functie de obiectivele evaluarii, corelarea tipurilor de  itemi cu natura obiectivelor  şi 

conţinuturilor, alternarea formelor de evaluare respectând particu¬larităţile de vârsta ale elevilor, 

obiectivele şi conţinuturile evaluării astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivăi 

 In evaluarea elevilor au vizat asigurarea condiţiilor materiale necesare aplicării instru-

mentelor de evaluare, în vederea obtinerii unei evaluari obiective si unitare a tuturor elevilor,  

valorificarea, dupa caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei sau selecţiei elevilor cât şi 

stabilirea strategiilor didactice adecvate în scopul remedierii deficienţelor procesului educaţional, 

în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare 

Pentru formarea la elevi a dorinţei de lectură şi a obişnuinţei de a-şi împărtăşi experienţa de lectură 

s-au folosit diverse strategii didactice personalizate: momentul lectural-10 minute în debutul orei 

de curs, pe principiul scaunului autorului dezvoltat în alternativa step by step. 

4. Managementul clasei de elevi 

 Au stabilit un cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi 

 Au cunoscut  şi aplicat regulamentul intern al şcolii şi a procedurilor existente la nivel de 

şcoală, prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs şi întocmirea 

documentelor care justifică prezentarea normelor 

 Au elaborat  norme şi documente specifice clasei în care este integrat elevul  

 In comunicarea profesor - elev,s-a  urmărit realizarea feed-backului bidirecţional în 

comunicare 

 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale prin: 

 Distribuirea responsabilităţilor în grupul social/ clasa de elevi 

 Gestionarea eventualelor situaţii conflictuale la nivelul clasei 
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 Îndrumarea şi coordonarea elevilor în cadrul activităţii şcolare şi extraşcolare 

 Respectarea ROI şi ROFUIP 

 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor prin: 

 Planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi părinţilor în 

parteneriat cu consiuliu clasei 

 Tratarea diferenţiată a elevilor,în funcţie de nevoi 

 Participarea la consiliul clasei, consiliul profesoral în vederea rezolvării problemelor de 

consiliere în calitate de profesor sau profesor diriginte 

 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică prin: 

 Implicarea elevilor în activităţi de bună practică 

-pregatirea suplimentara a elevilor pentr Evaluarea Nationala la clasa a VI-a  

5.Managementul carierei si al dezvoltarii personale 

In realizarea acestui criteriu au urmarit: 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu 

elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile 

elevilor) prin: 

 Completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 

 Asigurarea comunicării şi schimbului de date cu serviciile specializate din unitatea de 

învăţământ şi cu părinţii (secretariat, serviciul logistică, contabilitate, comisii ale şcolii etc.) 

 Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea 

şi promovarea deontologiei profesionale prin: 

 Promovarea unei atitudini de înaltă ţinută morală faţă de colegi, educabili şi părinţii 

acestora. 

 Respectarea normelor deontologice potrivit statutului cadrului didactic 

  In relaţia de comunicare cu elevii au realizat corelarea   modalităţilor   de   comunicare   cu   

conţinutul informaţiei, particularităţile de vârstă  şi individuale ale membrilor grupului instruit, 

identificând modalităţile   de   comunicare   adecvate situatiilor    concrete,    în    vederea    

realizarii    scopului educational, analizând acurateţea  şi integritatea mesajului receptat de elev, 

prin comparare cu mesajul transmis, în vederea stabilirii disfuncţionalităţilor canalului de 

comunicare, înlaturarea perturbaţiilor care ar fi afectat calitatea comuni¬carii şi am construit  

situaţii adecvate de lucru şi de comunica¬re în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-

elev şi cadru didactic-elev 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

In realizarea acestui criteriu s-a urmarit: 

 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale 

prin: 

 Implicarea în realizarea de parteneriate/ proiecte/ programe/ activităţi/ contracte de 

colaborare cu alte instituţii(Muzeul de Stiinte, Gradina Botanica,Biblioteca Judeteana  ) 

 Promovarea ofertei educaţionale prin: 

 Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale 

 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la 

olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare prin : 

 Organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare in scopul promovării imaginii 

şcolii:simpozioane 

 Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi 

comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate prin: 

 Organizarea/participarea la acţiuni anti-violenţă în cadrul şcolii 

 Contribuţie la diseminarea informaţiilor legate de combaterea comportamentelor 

nesănătoase 

 Colaborarea cu organele şi instituţiile abilitate/ parinti în combaterea şi prevenirea violenţei 

 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU 

pentru toate tipurile de activităţi desfăuurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor 

suplimentare prin: 
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 Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 

 Promovarea şi popularizarea rezultatelor organizaţiei 

 S-au organizat excursii,drumetii,vizionari de filme, piese de teatru cu elevii claselor,sesiune 

de referate,vizite la muzee,lectorate cu parintii. 

Au fost organizate pregatiri suplimentare cu elevii,in vederea pregatirii concursurilor si 

olimpiadelor scolare. 

Pe parcursului anului scolar,s-au desfasurat  urmatoarele activitati educative: 

• Concursul de Creativitate,Expresivitate si Originalitate in Creatiile Literare  -  

• Aniversarea lunara a scriitorilor romani-G.Cosbuc,M Sadoveanu,D Almas,C.Petrescu 

etc.(activitati realizate cu participarea elevilor claselor a V-a si a VI-a) 

• Seri culturale cu parintii elevilor ,organizate cu prilejul  zilei de 15 ianuarie 2021 ZIUA 

CULTURII NATIONALE si finalul anului scolar 

• MIHAI EMINESCU –SEARA la Filarmonica Oltenia si Biblioteca Judeteana 

• Vizita la Muzeul de Stiinte,Baniei,Parcul Romanescu 

• Activitati culturale intre clasele aVI-a D si a VII-A si aVII-a B 

• Activitati culturale realizate cu prilejul Zilei Internationale a Cartii,Elena Farago,Ziua 

Eroilor,1 Decembrie,Noaptea Muzeelor 

•    Activităţile  educative au vizat: 

Cultivarea respectului pentru valorile culturale si umane 

Incurajarea activitatii in grupuri mici si dezvoltrea relationarii intre elevi 

Dezvoltarea si cultivarea respectului de sine si a increderii in fortele proprii 

Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau interevaluare colegială 

Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu materiale produse de            elevi, 

participarea copiilor la jurizarea lucrărilor 

        Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali prin: 

 Oferirea feed-back-ului obţinut din evaluarea elevilor către părinţi şi comisie metodică 

• Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice prin: 

• Pregătirea ,în parteneriat cu consiliul clasei, a activităţilor didactice (obiective, materiale, 

mijloace, metode, tehnici de lucru) 

• Desfăşurarea activităţilor practice / aplicative - investigare / aplicare/ verificare / cercetare 

etc 

• Selectarea şi folosirea mijloacelor de instruire, tehnici de lucru şi metode activ-participative 

ţinând cont de particularităţile educabililor 

• Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice-inclusiv resurse TIC  

Excursii scolare care au valorificat competentele de comunicare si relationare si au contribuit la 

cunoasterea valorilor din patrimoniul national 

RAPORT 

asupra activităţii catedrei de matematică în 

anul şcolar 2020-2021 

 

Am analizat activitatea catedrei dematematică de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova în 

anul şcolar 2020-2021 în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ, pentru îndeplinirea 

obiectivelor propuse, pentru promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să satisfacă 

nevoia de instruire şi educare a tinerei generaţii, în conformitate cu cerinţele reformei în 

învăţământ. Din analiza punctelor tari, a punctelor slabe, a factorilor care au favorizat desfăşurarea 

eficientă a activităţii catedrei şi a celor care au împiedicat realizarea tuturor obiectivelor propuse se 

desprind o parte din obiectivele ţintă pentru anul şcolar 2020-2021. 

 Analiza mediului intern şi extern în care se desfăşoară activitatea catedrei de matematică 

evidenţiază: 

 

1. DESFĂŞURAREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV-EDUCATIV 
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Ţinând cont de rezultatele obţinute la matematică, de performanţele şcolare şi de unele 

nemulţumiri din anul precedent, profesorii de matematică au considerat ca o primă sarcină în 

activitatea lor, ridicarea nivelului profesional în scopul realizării unui proces instructiv- educativ 

de calitate şi îmbunătăţirea rezultatelor. 

              Studiind cu atenţie programa şcolară, manualele şi urmărind indicaţiile de ultimă oră ale 

I.S.J. Dolj, colectivul nostru a întocmit planificările anuale şi semestriale la matematică şi la 

disciplinele opţionale conform particularităţilor vârstei elevilor, puterii lor de înţelegere, precum şi 

evitării supraîncărcării.  

- planificarea materiei a fost făcută în concordanţă cu cerinţele programei şcolare şi nevoiile 

elevilor;  

- proiectările didactice sunt unice ele urmărind situaţia concretă din şcoală şi de la clase, 

competenţele finale, o repartizare optimă a numărului de ore pentru fiecare capitol şi unitate de 

învăţare, planificarea orelor de recapitulare semestrială şi finală; 

- transmiterea accesibilă a informaţiei conform nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat la 

nivelul fiecărei clase, în funcţie de programa şcolară; 

- alegerea unei strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a programei şi 

atingerea obiectivelor generale şi specifice; 

- Pe întreg parcursul anului şcolar  profesorii de matematică au urmarit: 

• transmiterea integrală a cunoştiinţelor planificate, aplicând metodele adecvate  la fiecare 

clasă; 

• folosirea unui limbaj corespunzător; 

• formarea de priceperi şi deprinderi specifice obiectului; 

• dezvoltarea gândirii logice şi a capacităţilor necesare înţelegerii şi utilizării noţiunilor 

matematice ca instrument de lucru şi în studiul celorlalte discipline de învăţământ; 

• formarea la elevi a convingerilor că matematica este necesară înţelegerii ştiinţelor naturii, 

că are un rol deosebit în lumea contemporană; 

-  pentru ridicarea nivelului de pregătire al elevilor, în cadrul orelor de matematică s-au îmbinat 

metodele clasice cu cele activ-participative, folosindu-se cu succes problematizarea, învăţarea prin 

descoperire, algoritmizarea. Acest lucru a dus la crearea unor situaţii care au stimulat spiritul de 

observaţie, judecata deductivă sau inductivă, elevii fiind antrenaţi în propria lor instruire printr-o 

învăţare eficientă în clasă; 

-     la începutul anului şcolar au fost date testări iniţiale, a fost realizat baremul de corectare şi  

matricea pentru fiecare clasă în parte; 

-      rezultatele la testările iniţiale și la simulările examenului de Evaluare Națională au fost 

analizate cu fiecare elev în parte, individual cu părinţii elevilor în cadrul şedinţelor cu părinţii, în 

cadrul Catedrei de matematică şi a fost stabilit un program de pregătire cu elevii atât pentru elevii 

cu goluri în cunoştinţe cât şi  pentru pregătirea pentru concursuri şcolare şi examene naţionale; 

-    s-a urmărit permanent pregătirea elevilor atât sub aspectul volumului cât şi al capacităţii de 

sintetizare şi operare cu noţiunile însuşite, lucruri reieşite atât din verificările orale cât şi din cele 

scrise; 

-   notarea s-a realizat în mod ritmic, atât prin  testări sumative la sfârşit de capitol şi prin lucrarea 

scrisă semestrială, dar şi prin urmărirea zilnică a asimilării cunoştinţelor, prin chestionare şi testări 

frontale; 

-  s-a urmărit să se realizeze o corelaţie cât mai mare între activităţile de învăţare şi obiectivele 

generale cu prevederile programei şi numărul orelor efectuate.  

-   s-a urmărit o fixare cât mai mare a conţinutului activităţilor de învăţare în timpul orelor de curs 

şi transmiterea accesibilă a informaţiei conform nivelului de pregătire a elevilor 

-  în cadrul catedrei s-a monitorizat parcurgerea ritmică a materiei, iar la acele clase unde din 

motive obiective (mulţi elevi bolnavi într-o anumită perioadă, mai multe ore de recapitulări pe un 

anumit capitol, etc.)  s-a observat o rămânere în urmă, dar s-au luat măsurile necesare, astfel ca la 

sfârşitul anului şcolar la toate clasele materia a fost parcursă în întregime; 
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-   verificarea continuă, notarea ritmică au imprimat un dinamism în stilul de muncă al elevilor, s-a 

diminuat atitudinea pasivă, contemplativă a elevilor, influenţând considerabil reuşita la învăţătură; 

-  prin dezbaterile din cadrul Catedrei de matematică, profesorii au folosit cele mai adecvate căi 

pentru prezentarea unor capitole la clase cu componenţa colectivului de elevi diferită; 

- între membrii Catedrei de matematică există relaţii de colaborare, prietenie, neexistând 

situaţii conflictuale; 

- colaborarea cu celelalte cadre didactice se bazează pe respect, încredere si colegialitate;  

- în cadrul Catedrei de matematică este un climat propice desfăşurării procesului instructiv – 

educativ; 

- relaţiile cu elevii sunt principiale, bazate pe respect reciproc;    

- membrii Catedrei de matematică au participat activ la cercurile pedagogice al profesorilor 

de matematică de la gimnaziu, unde au susţinut referate pe marginea temelor propuse; 

- în cadrul Catedrei de matematică s-au desfăşurat diverse activităţi, ca de exemplu: lecţii 

demonstrative, asistenţe la ore; 

- profesorii de matematică au răspuns la solicitările I.S.J. Dolj: 

• Doamna profesor Matei Monica este  profesor metodist în cadrul I.S.J.Dolj; 

•  Domnul profesor Benea Florin este membru în Consiliul consultativ al ISJ Dolj la obiectul 

matematică; 

•  Doamna profesor Ioana Genoveva este formator la CCD Dolj şi ISJ Dolj; 

- profesorii de matematică au sprijinit  organizarea de concursuri şcolare: 

• Concursul Interjudeţean interdisciplinar matematică – engleză „22 Mets”; 

- profesorii de matematică  au fost evaluatori la olimpiadele de matematică, la examenele 

naţionale; 

- profesorii de matematică au participat la simpozioane şi sesiuni de referate organizate la 

nivel judeţean, naţional; 

 

2. PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

 

 Profesorii de matematică, atât în calitate de diriginţi cât şi în calitate de profesori la clasă au 

ţinut permanent legătura cu părinţii elevilor, participând la şedinţele cu părinţii unde aceştia au fost 

informaţi cu privire la situaţia la învăţătură a elevilor, în special la obiectul matematică. Prin  

convocarea părinţilor la şcoală, sau prin venirea acestora la şcoală din proprie iniţiativă s-a realizat 

un climat propice actului instructiv-educativ şi o colaborare eficientă a şcolii cu familia.  

In cadrul orelor de consiliere s-au desfasurat activitati specifice-dezbateri. 

Au desfăşurat activităţi extracurriculare cu elevii claselor unde sunt diriginţi ca: excursii, vizite la 

muzeu, întâlniri.  

Membrii Catedrei de matematică au participat la programe privind prevenirea şi combaterea 

violenţei şi de prevenire a comportamentelor nesănătoase la elevi prin organizarea de întâlniri şi 

dezbateri cu persoane autorizate: medici, pshihologi, poliţişti. 

  Membrii Catedrei de matematică au respectat sistemele si procedurile de sănătate şi 

securitate a muncii şi de PSI  prevazute de legislatia în vigoare. 

 

3.  RESURSE  UMANE 

3.1  Personal didactic 

   

  În acest an şcolar, Catedra de matematică este formată din 5 cadre didactice, din care 4 

cadre didactice titulare din care:  3 cadre didactice cu norma întreagă; 1 cadru didactic  degrevat de 

ore, având în încadrare doar 4 ore ( prof. Ioana Genoveva-directorul unităţii şcolare), 1 cadru 

didactic detașat (prof. Ungureanu Cristina - cu 10 ore). 

 Toţii profesorii de matematică ai şcolii au studii universitare, profesorii titulari au obţinut 

gradul didactic I. 

 

3.1.2 Activitatea comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă 
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Profesorii de matematică sunt preocupaţi permanent de autoperfecţionare. Au publicat în diferite 

reviste de specialitate probleme originale, articole şi studii. Au participat la Consfătuirile Cadrelor 

Didactice şi la Cercul Pedagogic. În cadrul cercurilor pedagogice ,profesorii au avut posibilitatea    

să-şi lămurească o parte din problemele legate de parcurgerea programei, de prezentarea unor 

capitole, de modernizarea strategiilor didactice a metodelor de instruire precum şi a resurselor 

didactice ale lecţilor, de evaluarea conform criteriilor, de modul de desfăşurare al evaluării 

naţionale.    

                    

3.2 Elevii 

 

 Elevii au o frecvenţă bună şi foarte bună şi în consecinţă nu se în registreză cazuri de 

absenteism sau cazuri de abandon şcolar. 

 Rezultatele la învăţătură sunt la nivelul celor din anul trecut, iar la unele clase chiar mai 

bune. 

 Prin eforturile depuse de elevi şi în acelaşi timp de profesorii de matematică la concursurile 

şcolare s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune, numeroase premii şi medalii. 

La examenul de Evaluare Naţională absolvenţii clasei a VIII a au rezultate bune şi foarte bune, 

şcoala situându-se pe locul I dintre şcolile din judeţul Dolj. 

 

4. RESURSE  MATERIALE  ŞI  FINANCIARE 

 

În unitatea şcolară exist corpuri geometrice, planşe, menite să eficientizeze procesul  instructiv- 

educativ. Fiecare profesor are un set de instrumente geometrice, iar în biblioteca şcolii există foarte 

multe cărti de matematică folosite de elevi ca metrial auxiliar, ghiduri metodologice utilizate de 

cadrele didactice. 

 

 

 

 

RAPORT AL CATEDREI  DE LIMBI MODERNE 

An Scolar 2020-2021 

Desfasurarea Procesului Instructiv-Educativ 

1.1. Calitatea proiectării didactice  

Membrii catedrei de limbi moderne au urmarit in activitatile lor promovarea dezideratelor unui 

învăţământ modern şi flexibil, centrat pe elev şi pe imperativele viitorului. Planificările anuale şi 

semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu cerinţele programelor. Nu s-au constatat 

situaţii în care materia planificată să nu se fi predat în întregime şi la timp. 

 

1.2. Concordanţa dintre curriculum naţional şi oferta educaţională a unităţii  Toate documentele si 

proiectele manageriale au fost intocmite la timp in conformitate cu cerintele Programei si 

specificul clasei, urmarindu-se predarea limbilor moderne intr-o maniera activa si interactiva, 

menita sa dezvolte competentele elevilor. 

 

1.3. Prezentarea opţionalelor, modalităţi de promovare a ofertei educaţionale 

La aria curriculara limba si literarura s-au respectat prevederile Planurilor Cadru şi ale 

Programelor. La partea de CDS, s-au propus spre aprobare un curs optional de limba engleza 

pentru clasa a II-a, acestia studiind limba germana, limba moderna 1, si limba engleza, optional. 

 

1.4. Calitatea predării 

Proiectarea/ planificarea didactica, este de calitate. Membrii comisiei de limbi moderne sunt 

profesori calificaţi, interesaţi în evoluţia  profesionala, care aplica strategii didactice flexibile, 
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complexe, adaptate condiţiilor. Se remarca accesibilitatea demersului didactic, esenţializarea şi 

sistematizarea  cunoştinţelor, atingerea standardelor curriculare.  

 

Activităţile profesorilor de limbi moderne s-au remarcat prin: - performanţele obtinute de elevi la 

concursurile si olimpiadele scolare. 

Printr-un management educaţional de calitate s-au dezvoltat competenţele comunicative la elevii 

claselor I-VIII, cultivându-se astfel şi componenta afectivă şi comportamentală a personalităţii lor.  

 

Profesorii folosesc in mod eficient manualele, caietele de lucru, literatura suplimentara si alte surse 

didactice auxiliare. 

 

Astfel, elevilor le sunt oferite o gama vasta  de metode si procedee didactice, utilizarea 

tehnologiilor in timpul lectiilor, toate acestea le servesc drept motivare si stimulare pentru invatare, 

implicare.  

 

Activitatea profesorilor de la catedra este reflectata in portofoliile personale. Aceste portofolii 

cumuleaza un bogat material din experienta de lucru in cadrul lectiilor si activitatilor 

extracurriculare, probe de evaluare, proiecte didactice, materiale ilustrative.  

 

1.5. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă 

Programul de pregatire cu elevii capabili de performanta s-a desfasurat conform planificarii, 

rezultatele fiind illustrate de premiile obtinute de acesti elevi la concursuri si olimpiade scolare. 

 

1.6. Program de pregătire pentru examenele naţionale 

S-au efectuat ore suplimentare de pregatire in vederea participarii la olimpiadele de lb engleza, 

respective franceza, concursuri si a sustinerii testarii pentru clasele de bilingva. De asemenea s-au 

efectuat ore de pregatire pentru Concursul 22 METS ce a avut loc in martie 2021.  

 

1.7. Activitate extra-curriculară, motivaţie, calitate, eficienţă 

Elevii claselor 0 – IV au organizat serbări cu tematică: Halloween, Christmas is Coming. La clasa 

IV C s-a organizat un concurs de costume pentru Halloween. Clasele a V-a şi a VI-a au organizat 

Halloween Party. S-au organizat serbari de sfarsit de an scolar in cadrul carora elevii au prezentat 

un program artistic in limba engleza. 

 

2.       Parteneriate educaţionale 

Există o bună colaborare cu părinţii, aceştia participând cu interes la activităţile organizate de 

elevii şcolii. Există parteneriate cu alte instituţii de învăţământ din oraş, cu grădiniţe, cu Teatrul 

Liric, Teatrul Marin Sorescu şi Teatrul Colibri. 

 

3. Resurse umane 

3.1. Personal didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic 

Responsabilitatile membrilor catedrei : 

 

1 Lidia Cazacu, prof. grad didactic I, prof. metodist - responsabilul comisiei metodice  

 

2.Patru Cornelia, prof. grad didactic I, prof. metodist - coordonator al activităţilor culturale  

 

3.Popescu Simona, prof. grad didactic I, prof. metodist - responsabil materiale pentru revista scolii  

 

4. Constantinescu Anca, profesor limba germana. 

5. Drăghici Elena, prof. Lb. Franceză, grad II responsabil materiale pentru revista scolii  
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6. Radulescu Anca, prof. Lb. Franceză, Grad didactic II, responsabil materiale pentru revista scolii  

 

 

3.1.2. Activitatea comisiei de limbi moderne 

In cadrul procesului educativ profesorii de limbi moderne si-au propus cateva obiective generale 

ca: 

- formarea si dezvoltarea abilitatilor auditive, de scriere si citire in limba straina  

- crearea si dezvoltarea capacitatii de a comunica in limba straina  

-  dezvoltarea imaginatiei si a spiritului creativ al elevilor;  

- punerea in aplicare a metodelor si tehnologiilor noi de predare 

- perfectionarea profesorilor in vederea ridicarii calitatii procesului instructive educative 

 

Fiecare cadru didactic, membru al comisiei, a realizat proiectele unitatilor de invatare, planuri de 

lectie si schite de plan. 

Profesorii incepatori au efectuat zilnic planuri de lectie, fiind ajutati de profesorii cu experienta din 

cadrul catedrei. 

S-au  stabilit teste de evaluare a cunostintelor care s-au aplicat la fiecare clasa, cu o ritmicitate 

lunara, stabilindu-se bareme clare si precise   de notare 

Profesorii au comparat propriile note cu cele obtinute de elevi la concursuri si olimpiade, si au luat 

masuri de indreptare acolo unde au fost discrepante.. 

Fiecare profesor are propriul set de teste. 

 

S-au  folosit si modalitati alternative de evaluare (grila, portofolii, proiecte, etc.) 

S-au efectuat interasistente la orele membrilor catedrei cu scopul de a-i sprijini in organizarea 

demersului didactic si a face schimb de experienta. 

Responsabilitatile membrilor catedrei : 

 

Referat : «How communicative testing helps learning» 

 

Sedintele catedrei s-au desfasurat conform planificarilor stabilite urmarind realizarea obiectivelor 

propuse:  

 

- intocmirea planificarilor calendaristice  

- pregatirea profesorilor pentru lectii  

- folosirea strategiilor didactice adecvate  

- realizarea unor mijloace de invatamant prin resurse proprii  

- cunoasterea particularitatilor de vârstă şi individuale şi corelarea lor cu cerinţele programei 

şcolare şi a manualelor  

- şedinţe de catedră conform planificărilor  

- participarea la activităţiile la nivel de judeţ cu intervenţii - lecţii deschise  

- s-au făcut pregătiri cu elevii pentru concursurile scolare de limba engleza  

- lecţii deschise  

 

Cadrele didactice membre ale comisiei de limbi moderne au participat la organizarea fazei locale si 

judetene a Olimpiadei de limba engleza, desfasurata in Scoala Gimnaziala Mircea Eliade. 

 

3.1.3. Activitatea de auto-perfecţionare a cadrelor didactice 

 

Toti  membrii catedrei au participat la perfectionarile realizate la nivel judetean si national :  - 

consfatuiri 

                 -comisii metodice 

                 -Conferinte, Simpozioane naţionale 
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Membrii comisiei au participat la toate activitatatile de perfectionare prin Cercuri pedagogice si la 

toate activitatile organizate de ISJ Dolj. 

Membrii comisiei au participat la simpozionul international Comunicare Inte-culturala in Situatii 

Educationale – cunoastere – metode – competente didactice (Intercultural Communication in 

Educational Situations: knowledge, methods, didactic skills), editia a II-a, ce a avut loc pe 25 

aprilie 2021. 

Doamnele Cazacu Lidia si Patru Cornelia au participat la conferinta nationala “Teaching in 

Action”, organizata de UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, prin Departamentul de Studii Anglo-

Americane și Germane. Patru Cornelia a prezentat lucrarea “Teaching to Teach”, iar Lidia Cazacu 

a prezentat lucrarea “What Literary Texts Can Teach us.” Doamna Cazacu Lidia a participat la 

conferinta   

3.2. Elevi 

3.2.1       Rezultate la învăţătură. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / 

semestrul trecut /acelaşi semestru din anul şcolar trecut 

Toti elevii scolii au obtinut la limba engleza rezultate foarte bune, procentul de promovabilitate 

fiind de 100%. 

Peste 95% dintre elevi au obtinut medii intre 8 si 10. 

3.2.3   Corigenţe. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut 

/acelaşi semestru din anul şcolar trecut. Analiză, cauze, măsuri de eliminare 

Nu este cazul. 

3.2.4.1. Rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

 

Elevii claselor IV-VIII au fost înscrişi la diverse concursuri de limba engleză şi au obţinut 

numeroase premii conform tabelului ataşat. Elevii claselor a VII şi a VIII-a au participat la 

Olimpiada judeţeană de limba engleză unde au obţinut numeroase premii şi menţiuni. 

 

 

 

 

PARTENERIATE 

 

2020-2021 – A Journey through British Traditions, parteneriat între Palatul Copiilor Craiova și 

Școala Gimnazială Mircea Eliade, Craiova   

 

 

4. Resurse materiale 

Baza materială a comisiei de limbi moderne s-a realizat în mare parte din donaţii. Postere şi 

materiale didactice au fost oferite de editura Uniscan.  

 

5. Concluzii 

Activitatea profesorilor de la catedra este reflectata in portofoliile personale. Aceste portofolii 

cumuleaza un bogat material din experienta de lucru in cadrul lectiilor si activitatilor 

extracurriculare, probe de evaluare, proiecte didactice, materiale illustrative.  

 

Activitatea metodica a cadrelor didactice din catedra de limba engleza a urmarit perfectionarea 

profesorilor in vederea ridicarii calitatii procesului instructive educativ.  

 

 

Raport asupra activității Comisiei Metodice Științe 

-Biologie, Fizică, Chimie, Educație Tehnologică- 

An școlar 2020-2021 
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 În urma analizei activității Comisiei Metodice Științe-Biologie, Fizică, Chimie, Educație 

Tehnologică desfășurate în anul școlar 2020-2021 la nivelul unității școlare ”Mircea Eliade” se 

evidențiază următoarele aspecte referitoare la : 

 

I. Desfășurarea procesului instructiv-educativ 

 

 Membrii comisiei, și-au realizat proiectarea didactică anuală, semestrială și pe unități de 

învățare, la termen bazându-se pe elementul central al acestora, programele școlare aflate în 

vigoare pentru anul școlar 2020-2021. Baza conceptuală s-a constituit nu numai din Curriculum-ul 

Național și din legislația școlară în vigoare, ci și din diagnoza activității anterioare. În același timp 

membrii comisiei au corelat competențele propuse în proiectarea didactică cu particularitățile de 

vârstă ale elevilor, cu puterea lor cognitivă și de  efort, în vederea înzestrării acestora cu valorile și 

atitudinile cuprinse în programele școlare, în cadrul unui parteneriat real între profesori și elevi. 

 S-a urmărit atingerea competențelor, parcurgerea integrală a programei școlare conform 

planificărilor și în concordanță cu conținutul manualelor alternative. Materia a fost parcursă ritmic 

pe unități de învățare. Au fost administrate teste inițiale (predictive), de diagnostic (formative) și 

sumative realizate cu itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi, însoțite de bareme de corectare, 

de analiza și consemnarea progresului școlar. 

 În cadrul fiecărei discipline, cadrele didactice au fost permanent preocupate pentru 

asigurarea conținutului științific al lecțiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu 

metodele moderne de predare-învățare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, 

lucrul cu fișe, utilizarea cu preponderență a metodelor din clasa celor activ-participative) sau 

îmbinarea și alternanța sistematică a activităților bazate pe efortul individual al elevilor 

(documentarea din diverse surse de informare, observația proprie, experimentul și lucrul 

individual, tehnica activității cu fișe) cu activitățile ce solicită efortul colectiv(de echipă, de grup) 

de genul discuțiilor în grup, asaltul de idei etc. 

 Există în permanență un nucleu de elevi care cochetează cu performanța școlară în cadrul 

disciplinelor din comisia pentru științe. Aceștia au fost incluși într-uun program special de 

pregătire suplimentară, care se derulează de regulă, în intervalul octombrie-aprilie, și este realizat 

pe ani de studiu și desigur, discipline. Au fost selectați cei mai capabili elevi la fiecare disciplină, 

s-a lucrat suplimentar respectând programa aferentă, în funcție de disponibilitățile oferite de orar și 

spațiul liber din unitatea școlară. Rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare au 

răsplătit eforul depus de cadrele didactice și elevi. 

 Pentru Evaluarea Națională de la sfârșitul clasei  aVI-a Matematică și Științe s-a urmărit 

permanent pregătirea elevilor sub aspectul volumului și al capacității de de sintetizare și operare  

cu noțiunile însușite, totul concretizându-se în rezultate foarte bune obținute la toate disciplinele 

comisiei. 

 În afara activităților desfășurate în cadrul săptămânii ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, 

elevii au fost invitați la diverse activități pentru mărirea potențialului educațional:  activități de 

voluntariat, excursii tematice sau de agrement, vizionări de spectacole sau vizite la muzee. 

 În cadrul comisiei metodice a existat o strânsă colaborare între cadrele didactice în vederea 

desfășurării într-un climat propice a procesului instructiv-educativ cât și pentru obținerea unor 

rezultate deosebite la concursurile școlare. Astfel: la disciplina biologie s-a participat la 

concursurile ”Emil Palade ”, ”Sanitarii pricepuți”, ”Educația ecologică și societatea umană”; la 

disciplina fizică la concursul ”Zborul-visul de aur al omenirii”. S-au folosit, de asemenea, 

asistențele, evaluările la nivel de comisie, dicuțiile individuale sau cu reprezentanți. 

 

II. Parteneriat educațional 

 

 Profesorii de fizică și chimie în calitate de diriginți cât și în atribuția de profesori la clasă 

împreună cu profesorii de biologie și educație tehnologică au ținut permanent legătura cu părinții 

în cadrul ședințelor, realizând o comunicare eficient aplicată în favoarea elevilor. 
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 S-au desfășurat activități extracurriculare de către diriginți la nivelul claselor coordonate 

sub formă de excursii sau vizite la muzee și alte obiective de interes educațional. 

 Toți membrii comisiei au fost implicați  în activități de prevenire și combatere a violenței și 

de prevenire și combatere a comportamentelor nesănătoase, au fost organizate întâniri și dezbateri 

cu persoane autorizate: voluntari de la Crucea Roșie, polițiști, consilieri. Au fost realizate activități 

extracurriculare de voluntariat în parteneriat cu Crucea Roșie. 

 

III. Resurse umane 

 

 În anul școlar 2020-2021 Comisia Metodică Științe a fost formată din șase cadre didactice 

din care cinci cadre didactice titulare și un cadru didactic în completare de catedră. 

 La disciplina biologie prof. Gina Grumăjel titular cu normă întreagă și prof. Andreia Pariș 

cu completare de 4 ore pe perioadă determinată. La disciplina chimie titular cu normă întreagă 

prof. Nițu Angela, la disciplina fizică prof. titular cu normă întreagă Oanță Anișoara și prof. titular 

pe 8 ore Pirtea Zânca, iar al disciplina educație tehnologică prof. titular Marinescu Dan. 

 Toți profesorii din cadrul comisiei și-au dat interesul pentru perfecționarea continuă și 

pentru dezvoltarea personală. 

 În cadrul comisiei metodice profesorii sunt preocupați permanent de autoperfecționare. Au 

participat la Consfătuirile Cadrelor Didactice, la Cercurile Pedagogice și la cursuri organizate  de 

Casa Corpului Didactic Dolj. Pe parcursul anului școlar au fost realizate activitățile metodice 

propuse conform programelor stabilite și au fost încheiate procese verbale pentru fiecare ședință a 

comisiei metodice. Se pot enumera astfel lecții deschise susținute în cadrul comisiei cum ar fi 

lecția susținută la biologie”Fiziologia sistemului circulator”, referate științifice printre care 

”Blocaje și bariere în comunicarea didactică”; mese rotunde ca de exmplu ”Personalitatea cadrului 

didactic”, dezbateri precum cea având ca temă ”Activitatea și odihna”. Membrii comisiei au 

participat la acțiunile organizate la nivelul școlii, precum și la nivel județean, au fost preocupați de 

informarea cu privire la noutățile apărute în învățământ, s-au înscris cu referate la  diferite 

simpozioane. 

 Elevii s-au arătat foarte interesați de domeniul științelor și de oportunitățile oferite de 

studiul temeinic al acestora. Ca urmare nu au fost probleme cu frecvența acestora pe parcursul 

anului școlar, iar rezultatele la învățătură au fost în continuu progres în majoritatea cazurilor. 

 În ceea ce privește rezultatele la olimpiade și concursuri școlare, ca urmare a efortului 

susținut al profesorilor și elevilor se evidențiază următoarele premii: 

IV. Resurse materiale și financiare 

 

 Științele au nevoie de laborator școlar pentru a putea experimenta și explica pe înțelesul 

elevilor noțiunile și fenomenele specifice fiecărei materii studiate. Laboratorul de științe-biologie, 

fizică, chimie oferă prin dotările sale: mulaje, atlase, preparate proaspete sau conservate, 

microscoape, diferite substanțe și reactivi chimici, sticlărie de laborator, diferite dispozitive și  

truse pentru realizarea unor experimente, planșe, aparate de măsură etc., posibilitatea ca studierea 

științelor să fie interactivă și accesibilă. Au fost aduse îmbunătățiri la nivelul materialelor din 

dotare, dar sunt deficiențe de spațiu și resurse financiare pentru adaptarea laboratorului la  cerințele 

actuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII CATEDREI / COMISIEI 
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ANUL ŞCOLAR 2020– 2021 

 

 

1. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

Proiectare, organizare 

 Proiectarea/planificarea activităţilor instructiv-educative au fost realizate la timp şi în 

concordanţă cu cerinţele metodologice; 

 Transformarea accesibilă a informaţiilor conform nivelului de pregătire a elevilor; 

 Toţi membrii catedrei au elaborat instrumente de evaluare pe unităţi de învăţare în raport cu 

evaluările naţionale şi locale; 

 Au pregătit elevii în vederea participării la concursuri la nivel local şi judeţean și național ; 

Calitatea predării 

 Pentru înţelegerea conţinuturilor, profesorii de geografie, istorie, religie şi cultură civică au 

utilizat un limbaj adecvat nivelului elevilor; 

 Au stabilit competenţe care, în mare parte, au fost însuşite de către elevi; 

 Permanent au încercat sensibilizarea elevilor cu privire la importanţa evenimentelor 

istorice, a elementelor naturale indispensabile vieţii – în felul acesta elevii să simtă o mai mare 

atracţie faţă de disciplinele Istorie şi Geografie; 

 Conţinutul ştiinţific l-au abordat inter şi transdisciplinar toţi membrii din catedra istorie-

geografie; 

 La clasă au reuşit să stabilescă o atmosferă plăcută, încât să existe un respect reciproc 

profesor – elev;  

 Nu au fost generate conflicte în relaţiile profesionale (profesor – profesor, profesor – elev). 

 

2. RESURSE UMANE 

 

Situaţia şcolară şi rezultate la învăţătură 

 Profesorii de istorie, geografie, religie şi cultură civică au evaluat corespunzător elevii prin 

chestionare orală cu exemplificare la hartă, teste predictive, teste secvenţiale cu tipuri de itemi cu 

grad de dificultate diferenţiată (itemi lacunari, itemi grilă, itemi de comparaţie, definiţii, 

caracterizări), portofolii; 

 Au utilizat material grafic şi cartografic, atât în predare, cât şi în evaluare; 

 Notarea elevilor a fost realizată ritmic – elevii au avut stabilit punctajul de evaluare, astfel 

putându-se autoevalua; 

 Au manifestat atenţie în trecerea corectă a notelor în cataloage, respectând întocmai 

legislaţia în vigoare; 

 Au discutat şi dezbătut cu elevii notele obţinute de aceştia în urma evaluărilor. 

 La sfârşitul semestrului II s-a evidenţiat progresul şcolar prin raportarea mediilor 

semestriale la evaluările predictive, la disciplinele geografie si istorie toate clasele au obţinut 

media generală semestrială peste 8.00, fiind şi clase cu media 10. 

 

 

 

Activitatea comisiei şi a membrilor ei 

 Toţi profesorii din catedra istorie-geografie- religie au participat la Consfătuirile 

profesorilor de geografie, istorie şi religie din judeţul Dolj; 

 Toţi profesorii din catedra istorie-geografie- religie au participat la cercurile pedagpgice 

semestriale; 

 Este profesor  metodist în cadrul I.S.J Dolj la disciplina geografie, prof. Ene Cristina; 

 este membru în Consiliul Consultativ al ISJ DJ la disciplina geografie, prof.Ene Cristina; 

 este îndrumător practică pedagogică al studenţilor de la Facultatea de Geografie a 

Universităţii din Craiova, nivel I, prof. Ene Cristina; 
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 este responsabil Cerc Pedagogic al profesorilor de gimnaziu, din jud. Dolj, prof. Ene 

Cristina ;  

 face parte din colectivul redacţional al revistei de specialitate COORDONATE prof. Ene 

Cristina; 

 prof. Cristina Ene a participat ca profesor voluntar în cadrul SNAC 

 la disciplina geografie, prin participarea elevilor la concursuri s-au obținut următoarele 

rezultate: 

- Mențiune, Maria Alexandru, cls a VII-a B, Concursul Național de geografie, Terra- faza 

județeană 

- Mențiune, Maria Alexandru, cls a VII-a B, Concursul Național de geografie, Terra- faza 

nașională 

 

 D-na prof. Costantin Liliana desfăşurat următoarele activităţi: 

- Organizarea unor diverse activitati in datele cu semnificatie religioasă: Nasterea Domnului, 

Botezul Domnului, Invierea Domnului, Înăltarea Domnului, praznicele unor sfinți, etc. 

- Organizarea unei expozitii cu lucrari ale elevilor : desene , picture icoane . 

- Incurajarea si indrumarea elevilor de a contribui cu diferite materiale in paginile revistei 

scolii (compuneri, istorioare, articole pe diverse teme istorice, religioase, etc) 

 Referate: 

- Traditional si modern in procesul de predare-invatare; 

- -Utilizarea calculatorului şi a internetului în cadrul orelor de religie – Religia şi informaţia on-

line; 

 Dezbateri privind evaluarea activitatii si realizarilor elevilor: alternarea modalitatilor traditionale 

de evaluare cu cele modern 

- Diploma concurs ,, Cultura si Spiritualitate “  -Mentiune  faza judeteana Gavrila Georgiana 

 D-l prof. Stancu Mihnea 

- Realizarea  procesului instructiv – educativ în concordanta cu programul elaborat de 

Ministerul Educatiei, îndeplinind toate obligatiile de profesor prevazute în fisa postului. 

- instruirea elevilor în conformitate cu programele scolare, pregatirea lor pentru participarea  

la activitati cultural – educative si didactico –metodice. 

-  Proiectarea didactica pe baza rezultatelor obtinute la evaluarea initiala de la începutul 

anului scoalar si pe baza particularitatilor de nevoi ale elevilor. Pe tot parcursul  anului scolar 

2020-2021 am utilizat strategii didactice care sa asigure caracterul aplicativ al învatarii si formarea 

competentetelor specifice.  

- asigurarea functionalitatii raporturilor dintre obiective, continuturi, 

strategii de instruire si metodele de evaluare, la nivelul proiectului de lectie. 

- facilitarea activitatii independente a elevilor si am alternat activitatea în grup cu munca 

individuala, lucrarile de munca independenta efectuate în clasa sau acasa având un grad de 

dificultate variabil. 

- Aceste activitati au avut un impact pozitiv în randul elevilor, atât pentru cei care s-au 

implicat, au participat, cât si pentru cei care au asistat pe post de public.  Prin intermediul 

activitatilor desfasurate relatiile de comunicare între elevi s-au îmbunatatit, a fost creat un ambient 

educational care sa motiveze elevii în cadrul procesului instructiv educativ. De asemenea, elevii 

prezenti la activitate au avut posibilitatea de a dobândi noi cunostinte, informatii si abilitati. 

-   participarea la consfatuirea organizata de ISJ  la începutul anului scolar, precum si  la 

cercul pedagogic al disciplinei.  

- realizarea Portofoliului profesorului . 

- strînsa colaborare cu toti colegii, și  cu majoritatea membrilor Comisiei.  

- realzarea atributiilor de serviciu la timp, respectarea regulamentul intern si normele de 

organizare si functionare a institutiei scolare. 

 

 

3. RESURSE UMANE, FINANCIARE 
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 În procesul de predare – învăţare au fost utilizate (în cea mai mare parte) metode activ-

participative având ca bază manualele alternative; 

 S-a reuşit să utilizeze la lecţiile de istorie şi geografie instrumente TIC în predarea-

evaluarea conţinutului informativ; 

 Au fost utilizate materialele didactice din dotarea disciplinelor istorie, geografie precum: 

hărţile geografice şi istorice, planşe tematice, globul geografic, atlasul şcolar,dar au şi realizat 

unele materiale din fonduri proprii: fişe de lucru, teste, caiete speciale etc. 

 

RAPORTUL CATEDREI DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

ANUL ŞCOLAR 2020-2021-2021 

 

Proiectarea didactica a fost intocmita conform curriculumului national, respectandu-se 

continuturile programelor scolare in vigoare. Au fost corelate conţinuturile activităţilor de învăţare 

cu obiectivele generale,s-au respectat  prevederile programei şi numărul orelor efectuate. S-a  

asigurat caracterului aplicativ al proiectării curriculare, prin folosirea la maximum a terenurilor de 

sport si a salii de gimnastica. Actul predarii s-a realizat in bune conditii, diferentiat pe niveluri de 

studiu, adaptat la cerintele elevilor. Eficienta la orele de curs este relevata prin progresul realizat de 

elevi, subliniat de testarile date. Notarea elevilor s-a realizat conform programei MEC şi a probelor 

şi baremurilor stabilite la nivelul catedrei 

Loturile de performanta se pregatesc, conform programului stabilit la nivelul catedrei, in functie de 

perioadele de desfasurare ale competitiilor sportive in care scoala este  angrenata. 

În calitate de diriginte al clasei a VII–a A , domnul prof. Daniel Rădulescu a avut o  buna 

colaborare cu parintii clasei, acestia raspunzand pozitiv la toate activitatile derulate. Doamna prof. 

Niculina Lazarciuc a avut o implicare deplina la nivelul clasei a VIII-a B, unde isi desfasoara 

activitate ca diriginta , participand alaturi de elevi la diverse activitati extrascolare. Doamna prof. 

Anghel Ecaterina a participat alaturi de elevii clasei a VI-a D , unde este diriginta, la diverse 

activitati de voluntariat , precum si la unele activitati extrascolare.   

In calitate de responsabil IUS la nivelul scolii , domnul prof. Dragos Puchiul a colaborat foarte 

bine cu institutiile de specialitate din localitate , participand alaturi de acestia la activitatile 

desfasurate atat la nivelul scolii, cat si la nivel local. Domnul prof Dragos Puchiu a sustinut anul 

acesta scolar inspectia de inscriere la gradul didactic II, obtinand calificativul Foarte Bine . 

Toti membrii catedrei au participat  la Consiliile Profesorale şi şedinţele de lucru pe care catedra 

le-a avut, precum si la Cercurile pedagogice organizate de ISJ Dolj.  Prin activitatile desfasurate s-

a urmarit  promovarea  imaginea  şcolii .  

Au fost respectate  normele de sanatate si securitate in munca si de PSI, conform legislatiei in 

vigoare.  

Frecventa la clase este de 100%. Nu exista cauze de absenteism la ora de educatie fizica, elevii 

avand o implicare totala in activitatile desfasurate atat in sala de sport, cat si pe terenul de sport. 

Promovabilitatea este de 100% , rezultatele obtinute in urma sustinerii probelor de control , 

dovedind o buna pregatire fizica a elevilor , precum si a cadrelor didactice ce fac parte din catedra 

de educatie ficica si sport a scolii.  

             

"EXEMPLU DE BUNE PRACTICI” 

 

 Toti colegii din catedra s-au  preocupat de  amenajarea si functionarea  sali de sport care să 

permită copiilor să lucreze individual,în perechi,în grupuri mici sau cu întreg colectivul,să permită 

miscarea, sa influenteze calitatea jocului favorizand creativitatea copiilor, oferindu-le posibilitatea 

fiecarui copil sa-si aleaga locul de joaca, spatiile de joaca fiind mobile si transformabile in functie 

de dorinta lor. Totodata pot sa observ interesele si aptitudinile, stabilitatea sau instabilitatea in joc, 

atitudinea fata de aparate si obiecte  si fata de alti copii, trasaturile lor temperamentale.  
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Raport al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare in  

anul şcolar 2020-2021 

 

În anul 2020-2021, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea 

activă a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi 

programe educative, în care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât 

posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (familia, biserica, poliţia, cabinetul şcolar, biblioteca, 

factori economici etc.). 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 

▪ statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a 
procesului de învăţare permanentă;  

▪ necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca 
parte esenţială a educaţiei obligatorii;  

▪ importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea 
sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;  

▪ oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru 
crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a 
potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;  

▪ stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

▪ utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 
complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;  

▪ promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice 
necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional;  

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat 

procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei 

pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru 

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

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

Educaţiei ecologice etc. 

Amintim parteneriatele încheiate cu LT „Henri Coanda” Craiova , CN „Stefan Velovan” 

Craiova, Scoli gimnaziale si gradinite din Craiova, intrajudetene si interjudetene, Biserica, 

Biblioteca Judeteanea „Theodor si Aristia Aman”, editura Copilaria, Palatul Copiilor din Craiova, 

Cabinetul şcolar, Societatea Studentilor Medicinisti din Craiova, Salubritate Craiova, Directia  care 

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

oferite elevilor. 

Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor educative, 

primit de la I.S.J. şi completat cu activităţi proprii. Dintre cele mai reprezentative activităţi 

desfăşurate menţionez: 

 

Semestrul I 

Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator(i) 

 

  Grup ţintă 

1. Ziua europeană a limbilor 26.09.2020 Profesorii de limbi 

moderne 

Elevii şcolii 

2. Toamna in culori- drumetie 

in Parcul Tineretului 

15.09.2020 Popa Carmen Elevii cls. a II-a  

3. Educatie – sens si schimbare  05. 10.2020 Ghita Otilia, Genoveva Cadre didactice 
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Ioana 

4. Educatie prin miscare 05.10.2020 Anghel Katerina, Nicolae 

Radulescu,   Ene Cristina 

Elevii cls a Vi-a D,  a VII-a  

5. Scoala in lume  05.10. 2020 Cretan Valentina Elevii şcolii 

6. Haloween  27.10.2020 Voinea Mariana, Radu 

Florentina 

Elevii şcolii 

7. Excursii  noiembrie Asproiu Diana Elevii claselor pregatitoare 

8. Serbari de Craciun decembrie  Cadrele didactice  Elevii şcolii 

9. Concert de colinde 20.12.2013 Profesor de muzica Corul şcolii 

10. Manifestări specifice 

aniversării poetului 

neamului, Mihai Eminescu 

15.01.2014 Profesorii de limba 

română 

Elevii şcolii 

11. Unirea Principatelor Române 24.01.2014 Profesorii de istorie Elevii şcolii 

 

 

Semestrul al II-lea 

 

Nr 

crt 

 

        Activitatea 

 

    Data 

 

Coordonator(i) 

 

  Grup ţintă 

1. Gaseste comoara- parcurs 

aplicativ de orientare 

14.02.2021 Cretan Valentina Elevii clasei a IV-a C 

2. Săptamâna „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun!” 

12 – 

16.03.2021 

Toate cadrele didactice Elevii şcolii 

3. Speranta Pentru Costi – 

strangere de fonduri, 

alimente, haine, jucarii 

18.05.2021 Cretan Valentina  

5. 9 Mai – Ziua Europei 09.05.2021 Cadrele didactice Elevii şcolii 

6. Excursii  Mai- iunie 

2021 

Cadrele didactice Elevii scolii 

7. Serbari scolare  Iunie 2021 Dirigintii si invatatorii  Elevii scolii 

 

          În anul şcolar 2020-2021, profesorii diriginţi din Şcoala gimnaziala „Mircea Eliade” 

Craiova au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile 

consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului 

în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii si colegii. 

  Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de 

către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul 

elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. 

Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al consilierii şcolare. Astfel au avut 

loc şedinţe cu părinţii pe clase şi la nivel de şcoală în datele: 07.10.2020 (semestrul I) şi 

23.01.2021 (semestrul al II-lea). În urma acestor şedinţe, părinţii au luat cunoştinţă despre 

regulamentul de ordine interioara al şcolii, despre planul managerial de amenajare şi dotare al 

şcolii, cât şi despre activităţile elevilor. S-au derulat săptămânal activităţi de suport educaţional 

pentru părinţi, care au urmărit consolidarea parteneriatului şcoală-familie. Fiecare diriginte a 

planificat riguros activităţile extraşcolare desfăşurate împreună cu colectivul de elevi 

manageriat. 
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ACTIVITATEA CONSILIULUI   ELEVILOR 

3.Activitatea Consiliului Elevilor 
          În anul şcolar 2020-2021, Consiliul elevilor s-a întrunit din două în două săptămâni, marţi 

începând cu orele 11:00. În general au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. În cadrul  

CONSILIULUI ELEVILOR, am desfăşurat împreună cu elevii  următoarele dezbateri, mese 

rotunde, activităţi cu scop informativ, vizând formarea personalităţii elevilor pe multiple planuri: 
Semestrul I 

Nr. 
crt. 

     Denumirea activităţii Cine răspunde Perioada Observaţii  

1.   Constituirea Consiliului 

elevilor 

a) Cunoaşterea reciprocă a 

membrilor Consiliului şi 

identificarea calităţilor 

elevilor ce vor fi aleşi în 

Biroul de conducere; 

b) Alegerea preşedintelui, 

vicepreşedintelui şi 

secretarului prin vot 

democratic; 

Cadrul didactic 

coordonator 

Septembrie 

 

 

 

 

2. ❖ Elaborarea 

Regulamentului propriu 

de funcţionare 

❖ Identificarea nevoilor 

elevilor,disfuncţionalităţi-

lor din şcoală în vederea 

elaborării programului de 

activităţi. 

❖ Realizarea programului 

de activităţi. 

Biroul de 

conducere al CE 

 

Cadrul didactic 

coordonator: 

Octombrie  

3.  Sunt om …deci am drepturi!    

-organizarea unei campanii pentru 

cunoaşterea drepturilor copilului  

Biroul de 

conducere 

Cadrul didactic 

coordonator 

Noiembrie  

4.    Sărbătorile creştine la români! 

- acţiune de ajutorare a 

elevilor/ bătrânilor (din 

căminul de bătrâni) cu 

situaţie materială precară 

Biroul de 

conducere 

 

Cadrul didactic 

coordonator 

Decembrie  

5.  Să fim corecţi … să fiţi corecţi ! 

-Identificarea practicilor 

nedemocratice prezente în şcoală  

-Combaterea  

-Mediatizarea lor.  

Biroul de 

conducere 

Cadrul didactic 

coordonator 

Ianuarie  
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Semestrul al II-lea 

 Nr. crt. Denumirea activităţii Cine răspunde Termen Observaţii 

  1. 

  

  Prevenirea consumului de 

alcool, tutun şi droguri 

-masă rotundă; 

- invitat medic specialist 

-VIP ( vigilent, independent, 

puternic) Campanie antialcool  

Biroul CE Februarie  

2. Prevenirea traficului cu 

minori  

- dezbatere; 

- vizionarea unui material 

video 

- invitat din cadrul 

Direcţiei Generale a 

Poliţiei 

Cadrul didactic 

coordonator 

 

Biroul CE 

Martie  

3. Cea mai frumoasă clasă ! 

- concurs între colectivele de 

elevi ale şcolii 

Membrii 

Consiliului 

elevilor 

Biroul CE 

Aprilie   

4. Medierea conflictelor şi 

abaterilor disciplinare grave 

-studiu de caz 

Biroul CE 

Cadrul didactic 

coordonator 

Mai  

5. Codul bunelor maniere 

-campanie antihuliganism, 

pentru păstrarea şi protejarea 

bunurilor şcolii, ale societăţii. 

Bilanţ asupra activităţilor 

desfăşurate pe parcursul anului 

şcolar. 

Biroul CE 

Cadrul didactic 

coordonator 

Iunie  
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- majoritatea  cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de 

vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe 

competenţe şi calitate 

- certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ; 

- colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală ; 

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ; 

 

PUNCTE SLABE:     

- slaba motivaţie şcolară a unor elevi ; 

- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ; 

- starea materială precară a multor familii ; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare si extraşcolare 

OPORTUNITĂŢI: 

- disponibilitatea autorităţilor locale de a se implica în viaţa şcolii ; 

- posibilitatea imbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de universităţi; 

- disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în parteneriat, 

în interes reciproc; 

- postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind consilierea şi 

orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor; 

 

AMENINŢĂRI: 

- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului ; 

- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ; 

- impactul nefast al mass-mediei ; 

- slaba motivaţie a personalului din invăţământ ; 

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

- scăderea numărului de elevi 

- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice 

 

NEVOI   IDENTIFICATE  :  

-     adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor 

de formare pe termen scurt, mediu şi lung ; 

-     promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări 

active/conştiente la viaţa şcolii; 

-     sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale  

-     împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care 

să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.  



 

 
73 

 

 

4.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

Oferta educaţională a unităţii urmează prevederile curriculumului naţional pe care îl adaptează 

specificului local şi regional precum şi tradiţiilor. 

În urma analizei efectuate la sfârşitul fiecărui semestru, cât şi la sfârşitul anului şcolar, s-a 

constatat că proiectarea curriculară, la toate disciplinele în conformitate cu programele în vigoare 

şi cu indicaţiile transmise de către inspectorii şcolari de specialitate la consfătuiri. Materia a fost 

parcursă în întregime de către toţi elevii şcolii, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice. 

 

4.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de studiu. 

Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 

 

Şi în acest an , ca şi în cei anteriori, am încercat obişnuirea elevilor cu modalitatea de alegere a 

unei discipline opţionale din oferta şcolii prin analiza pachetelor de opţionale la nivelul unui an de 

studiu sau chiar la nivel de clasă unde existau cereri. Oferta curriculară la decizia şcolii a fost 

prezentată elevilor şi părinţilor de către cadrele didactice şi diriginţi iar elevii  au optat în scris  

pentru una sau mai multe variante. 

Au fost avizate în C. A. şi depuse spre avizare la ISJ următoarele programe: 

CLASELE I                

 „ Let’s have fun!” – limba engleză 

 

CLASELE a II-a         

 „ Let’s have fun!” – limba engleză 

 

CLASELE a III-a         

„ Let’s have fun!” – limba engleză 

  

CLASELE a IV-a  

„Prietenul meu calculatorul” – informatică, 

 „ Let’s have fun!” – limba engleză 

„Cultura europeana” – cultura civica 

„teatrul pentru copii”- limba romana 

 

CLASELE a V-a  

„Matematici aplicate”–matematică,  

„Drama without tears”–limba engleză,  

 

CLASELE a VI-a 

„Prietenul meu calculatorul”–informatică,  

„Drama without tears”–limba engleză 

„Muzica pentru toţi” – ed.muzicală 

 

CLASELE a VII-a 

„Prietenul meu calculatorul”–informatică,  

„Drama without tears”–limba engleză,  

 

 

CLASELE a VIII-a 

„Drama without tears”–limba engleză 

 

La şedinţele cu părinţii fiecare invatator a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor şi 

elevilor, acestia optand pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor.     
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Toti invatatorii si-au ales disciplinele optionale in functie de propunerea parintilor, dar si de 

necesesitatile copiilor si au respectat planificarea calendaristica.  

 

Activităţile din cadrul comisiei metodice a diriginţilor şi învăţătorilor au fost parcurse conform 

graficului. Au avut loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

  Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă este 

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice. 

• s-a pus  un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, 

• s-a creat un climat favorabil învăţării       

• elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi       

• s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare să lărgească interesul elevilor în sensul construirii 

de relaţii bune în şcoală.  

• s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor 

• părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ  

• sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi        

• s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor  

• s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

• s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor din şcoală   
ACORDURI/ PROTOCOALE DE COLABORARE ÎNTRE 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA ELIADE” CRAIOVA, JUD. DOLJ 

ȘI ALTE INSTITUȚII/ASOCIAȚII/SOCIETĂȚI 

NR. 
CRT 

INSTITUȚIA PARTENERĂ DENUMIREA 
ACORDULUI/A 

PARTENERIATULUI 

NR. DOCUMENT 
...........DIN..... 

PERIOADĂ REZULTAT
E/ 

FORMA DE 
PROMOVA

RE 

1.  ISU Dolj Să învățăm să ne 
protejăm viața! 

37/14.10.2020 2020-2021 În curs 

2.  Biblioteca Județeană 
Alexandru și Aristia Aman  
și Școala Gimnazială Elena 

Farago 

Traista cu povești 40/27.10.2020 2020-2021 În curs 

3.  Biblioteca Județeană 
Alexandru și Aristia Aman 

Jocul didactic în 
formarea elevilor 

41/27.10.2020 2020-2021 În curs 

4.  Crucea Roșie Română-filiala 
Dolj 

Mens sana in 
corpore sano ! 

42/27.10.2020 2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2020 
2020-2021 

În curs 

5.  Primăria Craiova Craiova de ieri și 
de azi-proiect 

concurs județean 

44/27.10.2020 2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2020 
2020-2021 

În curs 

6.  Biblioteca Județeană 
Alexandru și Aristia Aman 

Elena Farago 
Concurs  

45/27.10.2020 2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2020 

În curs 
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2020-2021 

7.  Auchan Craiova Să reducem 
cantitatea de CO2 

60/23.11.2020 2020-2021 În curs 

8.  Biblioteca Județeană 
Alexandru și Aristia Aman  
și Școala Gimnazială Elena 

Farago 

Ai carte, ai parte! 01/12.01.2020 2020-2021 În curs 

9.  Academia Națională de 
Informații Mihai Viteazul 

București 

Inovare pentru 
calitate în 

învățământul 
preuniversitar din 

regiunile S-V 
Olteniei, București 

Ilfov,S-E,  S 
Munteniei 

 
 

14/23.03.2020 

2020-2021 În curs 

10.  Biblioteca Județeană 
Alexandru și Aristia Aman  

și CN Carol I 

 
Drumul cărților 

16/26.03.2020 2016-2020 În curs 

11.  Societatea Studenților 
Stomatologi 

Dinți frumoși și 
sănătoși 

20/09.04.2020 2016-2020 În curs 

12.  JAR România Orașul meu 1083/29.08.2020 2016-2020 În curs 

13.  Asociația EDUCRATES Proiectarea 
didactică și 

management 
european în 

spațiul românesc 

3044/10.10.2020 2012-2013 Consultări, 
dezbateri . 

14.  ARPM Craiova Protejăm natura! 1178/18.10.2020 2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2020  
2020-2021 

Vizite parc, 
plantare 

de arbori, 
actiuni 

ecologice 

15.  Secția 3, Poliția Craiova Prietenul la nevoie 
se cunoaște 

339/29.10.2020 2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2020 
2020-2021 

Materiale, 
discuții 

informativ
e 

16.  Societatea de Științe 
Matematice- filiala Craiova, 

Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj, 

CCD Dolj 

22METS 
Concurs de 

matematică în 
limba engleză 

129/03.03.2020 2012-2021 Concurs 

 

PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI/ SAU PARTENERIATE EDUCAȚIONALE PROPRII SAU ÎN PARTENERIAT ÎN 

PERIOADA 2020-2021,  

ALE ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIRCEA ELIADE” CRAIOVA, JUD. DOLJ  

 

NR. 
CRT 

DENUMIREA PROIECTULUI 
DE PARTENERIAT  

INSTITUȚIA 
PARTENERĂ 

SCOPUL 
PARTENERIATU

LUI 

NR. 
DOCUMENT 

..........DIN........

PERIOADA 
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. 

1.  Grădinița Axia Pas cu pas spre 
viața de școală 

Familiarizarea 
cu viata 

școlarului 

31/09.09.2020 2020-2021 

2.  Liceul de Artă  Marin 
Sorescu-Craiova 

Azi o pată de 
culoare, mâine 

pictor 

Formare de 
priceperi și 
deprinderi 

33/30.09.2020 2020-2021 

3.  Școala Gimnazială Nicolae 
Bălcescu Craiova 

Tradiții și 
obiceiuri 

românești 

Familiarizarea 
elevilor cu 
tradițiile și 
obiceiurile 
naționale 

34/08.10.2020 2020-2021 

4.  Grădinița cu PP Petrache 
Poenaru 

Ce pot face două 
mâini dibace 

Formarea 
priceperilor și 
deprinderilor 

35/12.10.2020 2020-2021 

5.  Colegiul de Silvicultură  
Râmnicu Vâlcea 

SOS Pământul! Protejarea 
mediului 

înconjurător  

36/14.10.2020 2020-2021 

6.  Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu și Școala Ișalnița 

Istoria locală Tradiții și 
obiceiuri locale 

38/16.10.2020 2020-2021 

7.  Grădinița Pinocchio Pași spre succesul 
școlar 

Familiarizarea 
cu viata 

școlarului 

39/19.10.2020 2020-2021 

8.  Școli dinRepublica Moldova, 
Ucraina, Serbia 

Exemple de bună 
practică în 
activități 

extrașcolare-
simpozion 

internațional 

Prezentarea 
importanței 
activităților 

extracurriculare 

46/27.10.2020 2020-2021 

9.  CCD Brăila Salvați mediul 
înconjurător 

Protejarea 
mediului 

înconjurător 

47/10.11.2020 2020-2021 

10.  ISJ DOLJ 22 METS-Proiect 
concurs Județean 

Concurs 
matematică 

43/27.10.2020 2020-2021 

11.  Școala Gimnazială 
Bratovoiești 

Punți către 
prietenie 

Dezvoltarea 
relației între 

copiii din mediul 
rural și copiii din 

mediul urban 

48/10.11.2020 2020-2021 

12.  Școala Gimnazială Specială 
Sfântu Vasile 

Întinde mâna 
prieteniei 

Formarea unor 
comportamente 

adecvate 
situațiilor 

49/10.11.2020 2020-2021 

13.  Școala Gimnazială Specială 
Sf. Mina 

Din suflet pentru 
suflet de copil 

Formarea unor  
comportamente 

adecvate 
situațiilor 

50/10.11.2020 2020-2021 

14.  ISJ DOLJ Concurs școlar Verificarea 
cunoștințelor 

elevilor 

51/10.11.2020 2020-2021 

15.  Școala Gimnazială Filiași Învățăm să fim 
prieteni 

Expoziție lucrări 
plastice 

52/10.11.2020 2020-2021 
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16.  Școala Gimnazială Specială 
Sfântu Vasile 

Masa rotundă Dezvoltarea 
spiritului de 

echipă 

53/10.11.2020 2020-2021 

17.  Grădinița Dumbrava 
Minunată 

Meseria de  
părinte și 
educator 

Îmbunătățirea 
relatiei copil-
părinte, copil-
educator 

54/18.11.2020 2020-2021 

18.  Școala Gimnazială C-tin 
Teodorescu Călărași 

Timp și anotimp-
armonii de 

toamnă 

Îmbunătățirea 
percepției 
elevilor  cu 
privire la 

transformările 
din natură 

55/18.11.2020 2020-2021 

19.  Liceul Tehnologic Special 
Beethoven Craiova 

Mereu împreună Îmbunătățirea 
comunicării în 

contexte variate  

57/18.11.2020 2020-2021 

20.  Grădinița Dumbrava 
Minunată 

Bogățiile toamnei Îmbunătățirea 
percepției 
elevilor  cu 
privire la 
transformările 
din natură 

58/18.11.2020 2020-2021 

21.  Școala Gimnazială Nr. 2 
Motru Gorj 

Toamna prin ochi 
de copil 

Îmbunătățirea 
percepției 
elevilor  cu 
privire la 

transformările 
din natură 

59/19.11.2020 2020-2021 

22.  CN Carol I Concursuri 
școlare 

Evaluarea 
cunoștințelor 

elevilor 

62/23.11.2020 2020-2021 

 

 

4.5. Calitatea în producţie. Eficienţă 

Nu avem ateliere de microproducţie. 

4.6.Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă. Calitate, desfăşurare, 

eficienţă 

A fost desfăşurat un program de pregătiri suplimentare la mai multe discipline în vederea asigurării 

pregătirii eficiente a elevilor capabili de performanţă. Acestea nu au fost susţinute nu numai de 

profesorul de la clasă, ci şi de alţi colegi de aceeaşi specialitate, fiind organizate după sistemul 

cercurilor judeţene pentru pregătirea elevilor dotaţi. 

Unii elevi, cu rezultate deosebite, au participat la pregătirile organizate în centrele de excelenţă. 

Programul s-a desfăşurat în mod constant, în afara orelor de curs iar eficienţa sa a fost dovedită 

prin rezultatele de excepţie pe care şcoala noastră le-a obţinut şi în acest an la nivel local, judeţean 

şi naţional. 

 Toţi membrii Comisiei metodice care au predat limba şi literatura română, respectiv 

Matematică, Istorie sau Geografie au desfăşurat cu elevii de la clasele pe care le-au îndrumat astfel 

de programe, finalizate prin participarea cu succes a elevilor la concursurile şcolare, tezele cu 

subiect unic sau alte activităţi precum sesiunea de comunicări şi referate organizată cu ocazia 

Zilelor Şcolii, redactarea revistei şcolii, organizarea şi desfăşurarea unor excursii tematice, 

întocmirea unor portofolii etc.  
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Pregătirea elevilor capabili de performanţă se face de către fiecare professor în parte, de conum 

accord cu elevii implicaţi.  

       D-şoara profesoară Martin Rozalia Cristina chiar dacă nu are un atelier pentru realizarea orelor 

suplimentare de pregătire, reuşeşte ca întâlnirile cu elevii talentaţi să dea roade şi să obţină 

rezultate deosebite. Programul dânsei este flexibil şi de comun acord cu elevii, în încercarea de a 

nu tulbura programul de învăţare a acestora. 

       În urma pregătirii eficiente pe baza sportivă a şcolii au obţinut rezultate deosebite la 

competiţiile sportive la care a participat: fotbal, volei, cros, tetratlon, atletism, tenis de masă, şah şi 

role. 

             Pentru îmbunătăţirea calităţii  actului educational si pentru progresul elevilor fiecare 

invatatoare si-a planificat saptamanal ore de pregatire suplimentara pentru acei elevi cae aveau 

nevoie si ore pentru pregatire cu elevii capabili de performantain vederea participarii acestora la 

olimpiade si concursuri scolare, s-a  stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente  pentru elevi, s-a 

realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor la toate 

disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie de specificul 

fiecărui colectiv şcolar),s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea 

de criterii unitare de evaluare. 

 

4.7. Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

Pentru clasele terminale, încă de la începutul anului şcolar, a existat afişat un program de pregătire 

suplimentară la disciplinele de examen care, în mare parte, a fost respectat. Surprinzător, cazurile 

în care nu a fost respectat s-au datorat indiferenţei elevilor, care nu au realizat importanţa unei 

pregătiri suplimentare gratuite până după rezultatele relativ slabe obţinute la prima simulare a 

Tezelor cu Subiect Unic organizată la nivelul şcolii. 

Toţi membrii Comisiei metodice care au predat limba şi literatura română, respectiv Matematică, 

Istorie sau Geografie au desfăşurat cu elevii de la clasele pe care le-au îndrumat astfel de 

programe, finalizate prin participarea cu succes a elevilor la concursurile şcolare, tezele cu subiect 

unic sau alte activităţi precum sesiunea de comunicări şi referate organizată cu ocazia Zilelor 

Şcolii, redactarea revistei şcolii, organizarea şi desfăşurarea unor excursii tematice, întocmirea 

unor portofolii etc.  

 

 

 

4.8. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 

Procesul educaţional este un act de socializare, de formare şi de dezvoltare a personalităţii, dus la 

îndeplinire de echipa didactică. Aceste finalităţi se realizează preponderent la nivelul clasei de 

elevi, având ca mentor învăţătorul sau dirigintele.  

Conform Legii Învăţământului , idealul educaţional al şcolii vizează dezvoltarea liberă, integrală şi 

armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. 

Finalităţile ce au orientat activităţile educaţionale la nivelul şcolii noastre au fost : 

-formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale ; 

-educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi 

al toleranţei ; 

-cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civice ; 

-formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice. 

-asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii vieţi. 

-dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică, educaţie igieno-sanitară şi practicarea sportului. 

Întocmirea documentelor, proiectarea activităţii educative a fost realizată conform ghidului 

metodologic" Repere privind activitatea educativă". 

PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DEZVOLTĂRII 

ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 
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OBIECTIV FUNCŢIA ACTIVITĂŢI RESURSE 
RESPONSABILI/ 

COLABORATORI 

O1. Asigurarea 

cadrului legislativ 

specific activităţii 

educative şcolare 

şi extraşcolare 

Organizare 

1.1. Elaborarea 

şi aprobarea 

actelor 

normative de 

reglementare a 

activităţilor 

educative 

şcolare,  

extraşcolareşi 

extracurriculare

. 

1.2. 

Actualizarea 

actelor 

legislative în 

vigoare prin 

modificări, 

completări şi 

adăugiri. 

 

 

 

 

- reactualizarea bazei 

de date privind 

situaţia disciplinară, 

absenteismul, 

delicvenţa; 

- elaborarea planului 

managerial al 

activităţii educative 

şcolare şi 

extraşcolare; 

- încheierea 

parteneriate-lor 

educative şi 

stabilirea 

responsabilităţilor în 

cadrul echipelor de 

proiect; 

- întocmirea 

planificărilor anuale 

de activitate şi a 

planificărilor 

calendaristice; 

- elaborarea 

calendarului 

activităţilor 

educative şcolare şi 

extraşcolare – 

stabilirea 

responsabili-tăţilor; 

- repartizarea 

învăţătorilor şi 

diriginţilor; 

- organizarea 

Consiliului Elevilor. 

Consiliul de 

Administraţi

e 

Director 

Diriginţi 

Învăţători 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi 

 

Comitetul de 

Părinţi 

Secretariat 

 

 

Diriginţi 

 

Învăţători 

 

 

 

Poliţia 

 

 

Consilierul Educativ 

 

 

 

O2. Ridicarea 

calităţii actului 

educaţional prin: 

A. Abordarea 

complementară: 

intra-, cross- şi 

extracurriculară în 

proiectarea 

activităţii didactice 

şcolare şi 

extraşcolare. 

B. Realizarea unui 

raport echilibrat  

între conţinutul 

educativ şi cel 

ştiinţific în 

activitatea 

didactică de 

predare – învăţare. 

C. Racordarea 

conţinutului 

Implementare 

 

2.1. 

Implementarea 

abordării intra-, 

cross- şi 

extracurriculare 

în procesul 

instructiv-

educativ. 

 

2.2. 

Introducerea şi 

valorificarea 

elementului 

educativ în 

fiecare unitate 

de învăţare. 

 

 

2.3.1. 

- restructurarea 

programelor şcolare 

şi a conţinutului 

învăţării specifice 

fiecărei discipline de 

studiu pentru a 

facilita abordarea 

integrată; 

- crearea echipelor 

de lucru 

interdisciplinare 

pentru iniţierea, 

organizarea şi 

implementarea 

proiectelor 

educative; 

- desfăşurarea orelor 

de consiliere şi 

orientare şcolară 

conform cerinţelor 

Ghidului 

 

 

Consiliul de 

Administraţi

e 

Director 

Diriginţi 

Învăţători 

 

 

Bibliotecara 

şcolii 

 

 

Dirigintii 

 

Coordonator

ul de 

proiecte 

 

Consiliul 

 

 

 

Consilierul Educativ 

 

 

 

 

 

Consilierul educativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii claselor I – 
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învăţării şi a 

didacticilor la 

tendinţele de 

dezvoltarea ale 

societăţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Complementa-

rizarea educaţiei 

formale cu cea 

non-formale prin 

iniţierea de 

activităţi educative 

interdisciplinare 

diverse 

 

 

 

E. Recunoaşterea 

educaţiei non-

formale ca 

dimensiune 

fundamentală a 

procesului 

instructiv educativ 

Permanenta 

actualizare a 

conţinutului 

învăţării pentru 

a răspunde 

nevoilor de 

dezvoltare ale 

societăţii 

cunoaşterii. 

2.3.2. 

Utilizarea, cu 

preponderen-ţă, 

a metodelor 

activ-participa-

tive centrate pe 

elev. 

2.4.1. 

Restructurarea 

activităţii 

educative 

şcolare şi 

extraşcolare în 

funcţie de 

priorităţile în 

educaţie la nivel 

local, 

judeteţean şi 

naţional. 

2.5.1. Întărirea 

statutului 

educaţiei non-

formale ca 

spaţiu de 

dezvoltare 

personală. 

2.5.2. 

Recunoaşterea 

educaţiei non-

formale ca 

spaţiu aplicativ 

pentru educaţia 

formală. 

2.5.3. 

Profesionalizar

ea educaţiei 

non-formale 

prin dezvoltarea 

acesteia pe 

tipuri de 

educaţie 

complementară. 

2.5.4. 

Dezvoltarea 

dimensiunii 

europene a 

activităţii 

educative 

metodologic ; 

- operaţionalizarea 

activităţilor 

educative din 

calendarul propriu şi 

al celor de 

parteneriat; 

- acţiuni de prevenire 

a absenteismului, 

abandonului şcolar, 

fenomenelor anti-

sociale; 

- organizarea de 

concursuri de 

proiecte educative 

şcolare şi 

extraşcolare în 

parteneriat cu 

Consiliul elevilor, 

Comitetele de 

părinţi, reprezentanţi 

ai comunităţii locale; 

- dezvoltarea 

componentei 

educative în 

proiectarea activităţii 

didactice; 

- derularea 

activităţilor 

tradiţionale ale 

şcolii: cinstirea 

marilor evenimente 

istorice, 

responsabilizarea 

elevilor din cadrul 

Consiliului Elevilor 

şcolii, serbări şcolare 

cu diferite ocazii, 

organizarea etapei pe 

şcoală a 

concursurilor şi 

olimpiadelor şcolare, 

cinstirea Zilei Şcolii, 

activităţi culurale 

organizate cu 

sprijinul bibliotecii 

etc. 

  

Clasei 

 

Consiliul 

Reprezentati

v al 

Părinţilor  

VIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii partenere 

 

 

 

 

 

Biblioteca Judeteana 

si Biblioteca scolara 
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extraşcolare şi 

extracurriculare 

prin 

multiplicarea 

programelor şi 

proiectelor 

educative 

internaţionale. 

2.5.5. Creşterea 

vizibilităţii 

eficienţei 

educaţiei non-

formale prin 

prevenirea şi 

reducerea 

fenomenelor 

antisociale, de 

abandon şcolar, 

absenteism şi 

analfabetism. 

Consilierea şi 

evaluarea 

activităţilor 

educative şcolare 

şi extraşcolare pe 

baza 

standardelor, 

criteriilor şi 

indicatorilor de 

calitate. 

Evaluare 

 

- realizarea unor 

sondaje de opinie în 

randul elevilor, a 

cadrelor didactice şi 

părinţilor în scopul 

identificării 

priorităţilor 

educative şi 

eficientizării 

activităţilor; 

- realizarea 

asistenţelor la orele 

de consiliere şi 

orientate şcolară; 

- întocmirea 

portofoliului 

activităţilor 

educative la nivelul 

şcolii; 

- analiza stadiului de 

îndeplinire a 

programelor de 

activităţi ale 

Comisiei 

Diriginţilor; 

- Acordarea unui 

punctaj 

corespunzător 

cadrelor didactice 

care participă la 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor la nivel 

judeţean, naţional şi 

internaţional; 

- Premierea elevilor 

şi personalului 

Coordonator

ul de 

proiecte 

 

Consiliul de 

Administraţi

e 

 

 

 

 

 

Diriginţi 

 

Învăţători 

 

 

 

 

 

 

Consiliul 

Profesoral 

 

 

 

 

Consiliul 

Elevilor 

Diriginţi 

 

 

 

Învăţători 

 

 

 

 

Consiliul de 

Administraţie 

 

 

 

 

 

Consiliul Profesoral 
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didactic.  

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA PLANIFICATA DATA/ 

PERIOADA 

PARTICIPANTI RASPUNDERI  

-“Suna clopoţelul , începe un nou an şcolar 

!” festivitate de deschidere a anului şcolar  

17 sept.  Elevi, cadre 

didactice 

Invatatori 

diriginti  

-Intrunirea comisiei diriginţilor si a comisiei 

invatorilor pentru dezbaterea si aprobarea 

Programului activităţii educative si 

extraşcolare pe anul IN CURS şi  

Calendarului activităţilor educative  

17 sept  Invatatori , 

diriginti  

Consilier pentru 

proiecte si 

programe 

educative  

-Sa cunoastem clasa si profesorii copiilor 

nostri –sedinte cu parintii pe scoala si clase  

S1  Parintii elevilor 

claselor I-VIII  

Dirigintii si 

invatatorii  

- Sa ne cunoastem drepturile si indatoririle 

pe care le avem ca elevi “ –dezbaterea RO.I. 

si a R.O.F.U.I.P. 

19 sept  Elevi  Diriginti 

Ziua internaţională apersoanelor în etate – 

Să ne cinstim bunicii şi străbunicii – lectura 

unor poveşti, expoziţie de desene în 

acuarelă. 

1 oct.  Elevii Invatatori  

Diriginti  

-Saptamâna educatiei globale –activitati 

educative organizate la fiecare ciclu de 

invatamant 

 Invatatori, 

diriginti  

Consilier pt, 

proiecte si 

programe  

Unire-n cuget si-n simtiri _ activitati 

educative dedicate Zilei nationale a 

Romaniei -1. Decembrie  

1 Dec  Elevi I-VIII  Prof. 

Dumitrescu 

Constantin, 

Invatatori, 

diriginti  

Ziua internaţională a drepturilor omului- 

dezbateri la orele de consiliere şi orientare 

10 Dec.  Toţi elevii Invatatori 

diriginti 

22 decembrie – Ziua când românii şi-au 

câştigat libertatea – deezbatere pe teme 

istorice cu elevii claselor V-VIII 

22 dec.  Elevii claselor 

 V–VIII 

Profesor istorie 

Dumitrescu 

Constantin 

Sărbatorile crestine la români – activitati 

cultural-artistice dedicate sarbatorilor de 

iarna  

23 dec  Elevi, cadre 

didactice  

Consilier pt. 

proiecte si 

programe  

Zilele Eminescu  - recitaluri de poezie 15 ian  Elevi cls I-VIII  Catedra de 

limba romana, 

Invatatori , 

diriginti 

24 Ianuarie –marcarea Zilei Unirii in 

contextul naţional şi premisele care au dus 

la înfăptuirea Unirii  

24 Ian.  Elevii  Consilier 

educativ 

Profesor istorie 

Dumitrescu 

Constantin 

Comemorarea victimelor Holocaustului – 

dezbatere clasele VII-VIII 

27 Ian.  Elevii claselor 

VII-VIII 

Profesor istorie 
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ACTIVITATEA PLANIFICATA DATA/ 

PERIOADA 

PARTICIPANTI RASPUNDERI  

Ziua ONU pentru drepturile femeilor şi 

pentru pace – activităţi în colaborare cu 

părinţii elevilor 

8 Mar.  Elevii diriginţii 

şi învăţătorii 

 

15 Mai – Ziua Internaţională a familiei – 

expoziţie de desene  

15 mai   Prof Rosalia 

Martin 

Ziua mondială fără tutun – concurs de afise 

clasele VII-VIII 

31 mai  Elevii claselor 

VII - VIII 

Consilier 

educativ, prof. 

Rosalia Martin 

Ziua mediului înconjurător – curăţenie în 

curtea şcolii şi în sălile de clasă 

5 iunie  Elevii Invăţători şi 

diriginţi, 

prof Eugenia 

Ulareanu 

Ziua internaţională a prieteniei – Concurs de 

creaţie literară 

9 iunie  Elevii claselor I-

VII 

Profesori lb. si 

comunicare 

Sună din nou clopoţelul pentru a a anunţa 

vacanţa mare! – serbare de sfârşit de an 

şcolar 

21 iun. Elevii Invăţătorii şi 

diriginţii Prof. 

Pancu Raluca 

4.9. Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 

Activităţile extracurriculare ce se desfăşoară în şcoală sunt în general organizate de către cadre 

didactice dedicate, care au reuşit să implice un număr de elevi în activităţile diverse şi atractive ca 

Sanitarii Pricepuţi,  Prietenii naturii  şi Prietenii pompierilor.  

În cazul în care activităţile dorite de elevi nu s-au putut desfăşura în şcoală aceştia au fost 

îndrumaţi către activităţile Palatului Copiilor Craiova cu care colaborăm de mai mult timp. 

Fiecare clasă a organizat excursii de o zi pentru a creşte coeziunea grupului de elevi şi pentru a 

mări deschiderea lor către lume şi viaţă iar in vacanţe sunt prevăzute excursii cu grupuri de elevi.. 

Diriginţii au realizat cu elevii vizite la Muzeul de Artă , Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Muzeul de 

Istorie şi Casa Băniei, reuniuni cu ocazia evenimentelor deosebite din şcoală, drumeţii prin 

Grădina Botanică, Parcul Romanescu şi judeţele ţării. De asemenea au fost organizate prelegeri 

despre modalităţile de prevenire a infectării cu gripa aviară, sub coordonarea medicului şi a 

asistentei medicale de la cabinetul şcolar. 

Pentru ajutorarea persoanelor ale căror gospodării au fost afectate de inundaţii au fost iniţiate 

campanii de strângere de ajutoare în obiecte şi bani. 

Elevii au participat, de asemenea, la spectacolele organizate la Teatrul de Operă şi Operetă, Teatrul 

Naţional, Teatrul de Păpuşi, Casa Ştiinţei, mai nou, la vizionarea  unor filme romaneşti . 

Premiile obţinute de elevii participanţi la concursurile de finalizare ale acestor activităţi dovedesc 

eficienţa lor, cu menţiunea că desfăşurarea activităţilor în sediul şcolii a fost solicitată de o parte a 

elevilor, în special cei cu venituri familiale reduse. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din şcoala „Mircea Eliade”, pe parcursul anului şcolar 

,s-a bazat pe dezvoltarea personalităţii elevilor în vederea dobândirii de abilităţi şi competenţe care să le 

sigure o integrare eficientă în grup şi în viaţa comunităţii.Această activitate a avut un pronunţat caracter 

eduvativ,a contribuit la organizarea raţională a timpului liber al elevilor,la menţinerea capacităţii de 

muncă a acestora. 

Educaţia permanentă are o componentă specială realizată de diriginti si invatatori,care au consiliat o 

parte dintre elevi în vederea îmbunătăţirii comunicării,implicării lor în acţiuni sociale şi integrării 

optime în viaţa şcolii şi în viaţa socială. 

Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al consilierii şcolare.Astfel,derularea şedinţelor 

cu părinţii conform graficelor,familiarizarea acestora cu R.O.I.al şcolii noastre,încheierea Acordului de 

Parteneriat cu şcoala,cât şi colaborarea continuă,pe tot parcursul anului,au asigurat realizarea educaţiei 

permanente. 
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RAPORT ACTIVITATE COMISIA DIRIGINȚILOR 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

  

 

        La începutul anului scolar 2020-2021, s-au realizat documentele specifice   activității 

educative :Planul managerial ,Programul activităților educative extrașcolare și extracurriculare , 

Planificarea  ședințelor cu părinții , în elaborarea acestora avându-se în vedere : 

 

• întocmirea documentelor de lucru ale profesorilor diriginți şi corelarea temelor propuse cu 

cerinţele clasei de elevi;  

 

• utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;  

 

• implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare ( spectacole, concursuri, 

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;  

 

• atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie.  

 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de 

la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.  

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. 

Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. 

Activitatea educativă în anul scolar 2020-2021, a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini și 

comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.  

Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea 

îndeplinirii obiectivelor:  

- re-tehnologizarea procesului de educaţie ;  

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.  

-prevenirea abandonului și eșecului școlar.  

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul 

anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.  

Planul de activitate conţine:  

 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere și Orientare şi întocmirea planificării calendaristice 

a orelor de dirigenţie.  

 

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.  

 

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii 

acestora.  

 

4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.  

 

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.  

 

6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.  
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7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi 

integrări sociale optime.  

 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, 

studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a 

orelor de dirigenţie.S-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces 

verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, 

Norme de sănătate şi securitate în muncă şi Norme de apărare împotriva incendiilor.  

 

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a 

impus-o.  

 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie şi-a 

adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de 

toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi 

condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate 

(rechizite,etc).  În ultima săptămână a anului scolar 2020-2021, s-au reunit Consiliile profesorilor 

claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, 

în ce situaţii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor, daca este cazul. Diriginţii s-au preocupat 

ca la finele anului, cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie 

aduse la cunoştinţa părinţilor.  



 

 
86 

ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI:  

► existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, 

comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii 

judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre 

unităţile de învăţământ;  

 

► la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a 

activităţii educative: Planul managerial al comisiei, Programul activităţilor educative extraşcolare 

şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii;  

 

► s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii;  

 

► au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la 

formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor europene;  

 

► a fost asigurat cadrul legal de derulare a activităţilor instructiv-educative;  

 

► perfecţionarea constantă a întregului personal;  

► experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  

► personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative 

;  

► diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;  

► vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii ) 

► existenţa parteneriatului educaţional cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Consiliul 

local în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;  

► relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori 

etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;  

PUNCTE SLABE:  

 

► lipsa ‚timpului liber” al elevilor pentru realizarea unui numar mai mare de activitati 

extracurriculare;  

 

► strategiile didactice moderne, nu sunt puse in practica de catre toti dirigintii;  

 

 

OPORTUNITĂŢI:  

 

► iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;  

► amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională;  

► valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de roluri;  

► deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;  

► existenţa unui consilier psihopedagogic în unitate si a unui cabinet psihopedagogic.   

AMENINŢĂRI:  

► dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative;  
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PLAN DE MĂSURI  

 

Nr.

crt.  

Obiectiv  Măsuri  Răspunde  Termen  

1.  Pregătirea elevilor la  

nivelul standardelor de 

calitate.  

Adaptarea strategiilor 

didactice la nevoile 

educaţionale ale elevilor .  

Cadre didactice  Permanent  

Întocmirea graficului de 

pregătire suplimentară a 

elevilor şi urmărirea 

modului de realizare.  

Responsabili de 

catedră  

 Martie  

Implicarea mai activă a 

familiei în viaţa şcolii.  

Comitetul de  

părinţi  

Permanent  

Îndrumarea şi controlul 

activităţii didactice.  

Conducere  

Responsabili de  

catedră  

  

2.  Îmbunătăţirea stării  

disciplinare a  

elevilor.  

Intensificarea acţiunilor 

educative.  

Responsabil cu  

Activitatea educativă  

Conform  

planului de  

activitate  

Colaborarea cu Poliţia şi 

cu alte instituţii abilitate.  

Responsabil cu 

activitatea educativă  

Conform  

Protocolului 

de  

colaborare  

Informarea şi implicarea 

mai activă a  

familiei în prevenirea 

abaterilor disciplinare a 

elevilor.  

Comisia diriginţilor  Permanent  

Monitorizarea stării 

disciplinare şi  

aplicarea sancţiunilor 

conform regulamentului.  

Comisia diriginţilor, 

Consiliul de 

administrație  

Când este  

cazul  

3.  Diversificarea  

strategiilor didactice  

Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin  

cursuri pentru utilizarea 

tehnologiilor  

didactice moderne şi a 

învăţării centrate pe elev.  

Responsabil cu  

perfecţionarea  

Conform  

ofertei CCD  

Activităţi metodice la 

nivel de catedre  

precum lecţii deschise, 

interasistenţe  

etc.  

Responsabili de  

catedră  

Conform  

planului de  

activitate  
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TABEL CU PROIECTE DE PARTENERIAT INITIATE  

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Tip de 

proiect 

Parteneri Durata 

1.  „Sănătate prin mişcare” local Şc. 22,  31,  21, 29, L.T. „H. 

Coandă, Asociaţia Sportivă 

Şcolară „Şoimii 22” 

1 an 

2.  „Să preţuim viaţa”  local Şc. 22, Crucea Roşie 1 an 

3.  „Prietenie şi respect” local Şc. 22, Grăd. 37 1 an 

4.  „Natura prietena noastră” local Şc. 22, Grăd. 37 1 an 

5.  „Micii ortodocşi” local Şc. 22, Fac. De Teolgie  1 an 

6.  „Învăţăm, ne educăm” interjudeţean Şc. 22, Fundaţia Kids Alive 

Romania 

3 ani 

7.  „Prevenirea 

comportamentului violent” 

local Şc. 22, Parohia Adormirea 

Maicii Domnului, Consiliul 

Consultativ al Părinţilor  

1 an 

8.  „Pădurea prietena mea”  local Şc. 22 , Agenţia pentru 

Protecţia mediului” 

1 an 

9.  „Şcoala şi mass-media” local Şcoala 22, Studioul TVR 

Craioava 

1 an 

10.  „Prietenul la nevoie se 

cunoaşte” 

local Şc. 22, Secţia 3 Poliţie 1 an 

11.  „Calitatea produselor, 

calitatea vieţii” 

local Oficiul pentru Protecţia 

Consumatorului 

1 an 

12.  „De la inmă la inimă” local Şc. 22, Casa de Cultură a 

Studenţilor, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului 

1 an 

13.  „Călătorii în lumea 

plantelor şi animalelor” 

local Şc. 22, Muzeul Oltenia 1 an 

14.  „Sărbătorile în tadiţia 

românească” 

local Şc. 22 Muzeul Olteniei 1 an 

15.  „Prietenii naturii” regional Şc. 22, Şc. Cu cls. I-VIII 

Coţofenii din Faţă 

1 an 

16.  „Educaţia non-formală în 

trecerea de la grădiniţă la 

şcoală” 

local Şc. 22, Grăd. Pinochio, Grăd. 

Dumbrava Minunată 

1 an 

17.  „”Scriitorii neamului” local Şc. 22, Biblioteca Judeţeanaă 1 an 

18.  „Prietenia forţa dezvoltării 

personale”  

municipal Şc. 22 , C.N. Fraţii Buzeşti” 1 an 

19.  „Artă şi civilizaţii” local Şcoala 22, Muzeul de Artă 1 an 

20.  „”Evocarea personalităţilor 

literare” 

local Şc. 22, Liceul cu Program 

Sportiv „Petrache Trişcu” 

3 ani 

21.  „Spaţiul geografic 

judeţean” 

interşcola Şc. 22, Şc. Dioşti, Şc. Beloţ  1 an 

 

 

SEMESTRUL I 

Nr. crt. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABI

LI 

1.  “Sa invatam reguluile de Concurs pe teme de 17 - 28 Profesorul de 
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circulatie” circulatie in parteneriat 

cu Politia 

septembrie educatie fizica 

2.  „Sa ne prezantam Scoala”- 

“Ziua Scolii”( 6 octombrie 

1902) 

Expozitie de fotografii, 

panouri, mape 

spectacol 

6octombrie Consilier 

educativ, 

Profesorul de 

istorie 

3. „Copiii şi alimentaţia 

sănătoasă” - Ziua 

mondială a alimentului 

Activităţi în cadrul 

parteneriatului cu 

Cabinetul 

Medical al scolii 

16 

octombrie 

Cadre 

medicale  

Profesori 

biologie si 

educatie 

tehnologica       

Consilier 

educativ 

4. „O zi in biblioteca””  Prezentări Power Point, 

Sezători literare 

20 

octombrie 

Bibliotecara 

şcolii 

5. „Să cinstim istoria patriei” 

- Ziua Armatei române 

Întâlniri cu reprezentanţi 

ai veteranilor de razboi 

 

 

25 

octombrie 

Profesorul de 

istorie 

Consilier 

educativ 

6. „Tradiţii şi obiceiuri laice 

şi religioase” -  Sfinţi şi 

sărbători - Sf. Parascheva, 

Sf. Mare Mucenic 

Dimitrie 

 Biserica  parohiei 

„Sf.Apostoli” 

14, 26 

octombrie 

Profesorul de 

religie 

7. „Un mediu curat, o viaţă 

mai bună” - Ziua 

Internaţională a Mării 

Negre 

Concursuri, panouri / 

mape tematice  

 

 

31 

octombrie 

Profesori  

geografie si 

biologie 

8. “Ne distrăm de 

Halloween” 

Serbări, carnaval 31 

octombrie 

Profesorul de 

engleză  

9. „Luna Muzicii” Audiţii musicale 

 

 

noiembrie Profesorii de 

muzică, 

Diriginti, 

Invatatori 

10. „Sfinţi şi sărbători” - Sf. 

Arhangheli Mihail şi 

Gavril 

Activităţi în cadrul 

parteneriatului cu 

Biserica „Sf. Apostoli”  

8 noiembrie   Profesorul de 

religie 

11, Ziua Naţională fără Tutun Activităţi în cadrul 

parteneriatului cu 

Cabinetul de 

stomatologie 

 

15 

noiembrie 

Profesorul de 

biologie      

Diriginţii  

12. „Toleranţă şi intoleranţă în 

Europa”- Ziua 

Internaţională pentru 

Toleranţă 

Dicţionar explicativ 

multilingvist  despre 

xenofobie, rasism. 

 

16 

noiembrie 

Profesorii de 

istorie şi de 

limba română 

13. „Drepturile copilului, 

drepturile omului” - Ziua 

Internaţională a drepturilor 

Copilului 

Dezbateri, mape / 

panouri tematice 

Jocuri în Lumea copiilor 

20 

noiembrie 

Învăţători,   

Diriginţi     

Consilier 

educativ 

14. Ziua Internaţională pentru Panou tematic, dezbateri 25 Diriginţi 
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Eliminarea Violenţei 

asupra Femeii 

 

 

noiembrie 

15. Sfinţi şi sărbători - Sf. 

Andrei 

Sărbătorirea festivă a 

copiilor cu numele de 

Andrei 

30 

noiembrie 

Consilier 

educativ 

Profesorul de 

religie 

16. „Să cinstim istoria 

patriei!” - Ziua Naţională 

a României. 

Concurs, panouri / mape 

tematice, spectacol 

omagial la momumentul 

eroilor din localitate 

 

1 decembrie Profesorul de 

istorie 

Consilier 

educativ  

Dirigimti, 

Invatatori 

17. Concursul „Cea mai 

curată şi mai frumoasă 

clasă” 

Activităţi de gospodărire 

şi de ambientizare 

personalizată a claselor 

şi şcolii  -  concurs clase  

decembrie Diriginţii   

Învăţătorii 

18. „Sa navigam pe Internet” Actualizarea site-ului 

şcolii  

decembrie Consilierul 

educativ, 

Profesorii de 

Informatica si 

Educatie 

Tehnologica 

19. „Şcoala se prezintă” Materiale publicitare bisemestrial Responsabil cu 

imaginea şcolii 

20.       “Comportament civilizat 

in orice imprejurare” 

Lectie deschisa la 

dirigentie 

Clasa aVII-a C 

8-12 

decembrie 

   Prof. Cazacu 

Lidia    

21. „Tradiţii şi obiceiuri laice 

şi religioase” -  Sfinţi şi 

sărbători  - Sfântul 

Nicolae 

Activităţi în cadrul 

parteneriatului cu 

Parohiei “Sf. Apostoli”  

6 decembrie Profesorul de 

religie 

22. „Drepturile copilului, 

drepturile omului” - Ziua 

internaţională a 

Drepturilor Omului 

Dezbateri, mape / 

panouri tematice, 

concursuri 

10 

decembrie 

Consilier 

educativ 

Profesorul de 

desen 

23. „Tradiţii de Crăciun” Colinde, pavoazarea 

bradului, serbări 

15-18 

decembrie 

Diriginţi 

24. „De Crăciun, Primăria e 

alături de noi!” 

Primirea cadourilor de 

Crăciun din partea 

Primăriei  

15-18 

decembrie 

Comunitatea 

locală 

25. „Eminescu, veşnic tânăr” Şezătoare literară, 

realizări / prezentări  

Power Point 

15 ianuarie 

 

Profesorii de 

română 

26. „Să cinstim istoria 

patriei!” -  Ziua Unirii 

Principatelor 

Panouri tematice, 

programe artistice, 

expoziţii de desene 

24 ianuarie Profesorii de 

istorie si 

educatie 

plastica 
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SEMESTRUL II  

 

Nr. crt. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABIL

I 

1. „Valentine’s Day” După amieze distractive, 

dansante 

14 

februarie 

Profesorul de 

Limba Engleza 

si Consilierul 

educativ  

2. „România în cultura 

universală” - Confluenţe 

româno-franceze” 

Prezentare Power Point Februarie 

- martie 

Profesorul de 

franceză 

3. Concursul „Cel mai 

frumos şi mai dotat 

cabinet” 

Activităţi de gospodărire, 

ambientizare şi dotare a 

cabinetelor 

martie Profesorii cu 

cabinete şcolare 

şi laboratoare 

4.          1 Martie,”Ziua 

Mărţişorului” 

Expoziţii de mărţişoare, 

felicitări în limba română 

şi limbile străine 

studiate, prezentări 

Power Point 

1 martie Învăţătorii  

Diriginţii         

Profesorul de 

muzică 

5. „Pentru tine, mamă!” Serbări şcolare,  

expoziţii de mărţişoare, 

felicitări 

8 martie Învăţătorii  

Diriginţii         

 

6. „Un mediu curat, o viaţă 

mai bună” - Luna Pădurii, 

Ziua Apei, 

Ziua Pamantului 

Panouri / mape tematice, 

expoziţii de desene, 

îngrijirea spaţiilor verzi, 

excursii 

15 martie 

-22 aprilie 

Consilierul 

educativ 

Profesorii-

diriginti si 

Invatatorii 

7. „Francofonia şi valorile 

ei” - Ziua Francofoniei 

Sesiune de prezentări 

Power Point, program 

artistic 

24 martie Profesorii de 

franceză şi 

istorie 

8. „Tradiţii şi obiceiuri laice 

şi religioase” - Floriile, 

Paştele 

Sfeştanie, expoziţii de 

ouă încondeiate, 

Împărtăşania copiilor - 

parteneriat cu  Biserica  

aprilie Învăţătorii  

Diriginţii         

Profesorii de 

religie 

9. 1 Mai , Ziua Muncii Drumeţii 

 

1 mai Învăţătorii  

Diriginţii  

10. 9 Mai, Ziua Europei Concursuri, expoziţii, 

panouri / mape tematice, 

programe artistice, 

dezbateri 

9 mai Profesorul de 

istorie 

Învăţătorii  

Diriginţii 

11.        „Cum sa ne petrecem 

timpul liber?” 

Lectie-dezbatere despre 

petrecerea timpului liber 

de catre elevi 

12 mai Prof. Matei 

Constantin    

 

12. „Tradiţii şi obiceiuri laice 

şi religioase” - Sf. 

Constantin şi Elena 

Sărbătorirea festivă a 

copiilor cu numele 

sfinţilor sărbătoriţi 

21 mai Învăţătorii  

Diriginţii         

 

13.. „Impreuna de Ziua 

Copilului” 

Excursii, drumetii 

 

1 iunie Invatatori, 

Diriginti 

 

14. „Cheia succesului” Transmiterea Cheii 

succesului de la clasele a 

VIII-a la clasele a VII-a , 

7 iunie Diriginţii         

Conducerea 

şcolii 
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acordare de diplome 

15. Bilantul muncii noastre Serbari solare 15 iunie Invatatori 

Diriginti 

Conducerea 

scolii 

 

 

1. Parteneriat educative cu BIBLIOTECA JUDETEANA ALEXANDRU SI ARISTIA 

AMAN  si ISJ DOLJ reprezentat de Inspectorul General al ISJ si inspectorii de Limba 

engleza si Arte, dar si Scoala   nr. 33 pentru derularea Concursului judetean de creatie in 

limba engleza “O poveste pentru tine” 

2. Proiect educative “Curcubeul sarbatorilor copilariei”, deerulat impreuna cu Scoala   

Radovan 

3. Parteneriat educational “Cartea – fereastra spre lumina”, desfasurat imperuna cu 

BIBLIOTECA JUDETEANA ALEXANDRU SI ARISTIA AMAN 

4. Parteneriatul educational “Prietena noastra, Natura”, derulat impreuna cu Muzeul Olteniei, 

Craiova, Sectia Stiintele Naturii sI ISJ Dolj 

 

 

Obiective propuse: 

• Cunoaşterea în detaliu a unor meserii şi a unor obiective; 

• Cunoaterea marilor obiective  socio - culturale ale oraşului,  dezvoltarea dorinței de 

cunoaştere a culturii și civilizației locale; 

• Dezvoltarea găndirii logice a elevilor; 

• Corelarea dintre cunoştinţele teoretice acumlate în timpul anului şcolar şi aplicabilitatea lor 

practică, 

• promovarea valorilor umanitare (responsabilitate socială, relaţii şi comunicare); 

• Formarea unei atitudini ecologice  responsabile prin exersarea unor  deprinderi de îngrijire 

și ocrotire a mediului, aplicând cunoştințele însușite. 

 

Scurtă descriere a activităţilor: 

 

• Echipele reprezentative ale elevilor atăt de la ciclul primar căt şi gimnazial au participat la 

întreceri sportice care s-au prelungit şi în zilzle urmaătoare pentru stabilirea caştigătorilor la 

fiecare categorie de vârstă; 

• Elevii claselor I-IV au făcut vizite pentru a afla mai multe despre meserii şi locuri 

interesante din oraş, 

• Elevii de gimnaziu au particiapt cu foarte mare interes la activităţile practice de chimie, 

folosind trusele ecologice pentru analiza chimică a apei lacului din Parcul Romanescu, iar alţii 

la concursurile de matematică online şi matematică aplicată. 

 

Rezultate obţinute: 

 

• Utilizarea în practică a cunoştinţelor teoretice, 

• Elevii dovedesc dorinţă de cunoaştere 

• Elevii promovează responsabilitatea socială, relaţii de comunicare cu elevi de vârstă 

apropiată. 

 

Măsuri de îmbunătăţire: 



 

 
93 

 

• Insistarea pe astfel de activităţi şi în cadrul anului şcolar pentru formarea spiritului de 

echipă dar şi de competiţie. 

• Interogarea elevilor la orele de consiliere despre impresiile acestora cu privire la toate 

activităţile desfăşurate. 

 

 

5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

5.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 

Comitetul de părinţi a fost organizat conform legii în fiecare clasă din care au fost desemnaţi 

părinţii ce vor face parte din Consiliul reprezentativ al părinţilor .  

Consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală a fost legal constituit şi şi-a desfăşurat activitatea 

conform legii, ajutând buna desfăşurare a activităţilor şcolare şi extraşcolare prin sprijin financiar 

şi logistic, participarea activă la decizii (prin CA). 

Părinţii, în special membrii C.R.P. au fost permanent implicaţi activ în desfăşurarea activităţii 

unităţii noastre. Li s-a prezentat în timp util oferta educaţională, fiind consultaţi în privinţa aplicării 

acesteia. Ei au fost cei care au alocat în funcţie de necesităţi banii din fondul C.R.P. S-au implicat 

concret în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii, igienizarea şi unele reparaţii curente efectuându-

se prin implicarea directă a părinţilor. 

Cea mai fructuoasă întâlnire cu părinţii elevilor noştri, şi cu părinţii preşcolarilor din 

arondismentul nostru, s-a constituit prin a prima ediţie a "Zilei porţilor deschise", organizată, 

eveniment la care au participat toţi elevii claselor I-IV, prin susţinerea de lecţii deschise. 

Eficienţa colaborării cu părinţii a fost bună, creşterea acesteia fiind limitată din motive ce ţin de 

posibilităţile financiare din ce în ce mai restrânse. Cu toate acestea activitatea CRP a fost apreciată 

drept foarte bună atât de reprezentanţii aleşi cât şi de personalul şcolii. 

 

5.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor – cadru de colaborare. 

Predarea patrimoniului. 

Cooperarea cu comunitatea locală se realizează în special prin intermediul d-lui consilier Radu 

Marin şi a d-nei Teodorescu M., funcţionar al Primăriei ce răspunde de şcoala noastră, precum şi 

prin întâlniri directe cu primarul şi reprezentanţii Comisiei învăţământ şi Comisiei culturale. A fost 

încheiat contractul cadru de colaborare. 

 

       5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 

Există, de asemenea protocoale de colaborare cu I.S.J. Dolj , CCD Dolj, Teatrul Naţional, Teatrul 

de Păpuşi, Teatrul Liric, Filarmonica Oltenia, Palatul Copiilor, Poliţia de proximitate –secţia 3, şi 

Corpul de Jandarmi din Craiova.  

S-a menţinut o strânsă legătură şi cu departamentul de circulaţie rutieră din cadrul Poliţiei 

judeţene, Direcţia judeţeană pentru Tineret şi Sport precum şi cu Mitropolia Olteniei. 

Se menţine o colaborare strânsă cu şcolile din cartier şi cu partenerii tradiţionali. 

 

5.4. Colaborarea cu organizaţii, fundaţii 

A fost încheiat un parteneriat educaţional cu Direcţia de mediu, Directia Silvică Dolj, Direcţia 

judeţeană pentru apărarea drepturilor copilului, cu organizaţiile „Cuvântul care zideşte”+ cu care s-

a realizat proiectl de reabilitare a spţiului verde din incinta şcolii,  " Salvaţi copiii!", cu fundaţia 

"Pro Henri Coandă", Crucea Roşie, cu firme private(sponsori), politia de proximitate şi cu fundaţia 

umanitară " Sfântul Andrei ". 

 

    5.5. Colaborarea cu sindicatele 

Toţi membrii de sindicat din unitatea noastră sunt înscrişi în aceeaşi organizaţie, cea a Federaţia 

Sindicatelor Libere din Învăţământ. Relaţiile de colaborare cu acesta sunt de cea mai bună factură, 
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cadrele având posibilitatea să participe la toate acţiunile sindicale, să beneficieze de bilete de 

odihnă şi tratament. 

 

5.6. Programe / proiecte de integrare europeană. Prezentare, eficienţă 
1.Denumirea produselor, serviciilor si lucrarilor necesare:  Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ 

echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” - faza proiect tehnic și asistență tehnică din partea 

proiectantului; 

 

2.Necesitatea si oportunitatea achizitiei: Școala gimnazială ’’Mircea Eliade”, situată pe str. Closca nr.1 in 

Craiova, este unitate de învățământ gimnazial cu 22 săli de clasă și laboratoare, având înscriși un număr de 

1167 elevi în 38 clase, începând cu clasa zero și până la clasa a Vlll-a inclusiv, a carui activități de 

învățământ se desfășoară în două serii, dimineața și după-amiaza, cel puțin câte două clase, consecutiv, într-

o sală și în corpurile adiacente. 

Corpul de școală existent nu asigură nici toate sălile de laboratoare de profil necesare, iar disciplina 

’’educație fizică și sport” se desfășoară în sezonul rece într-o încăpere care a primit această destinație de 

sală de sport, dar care nu este adaptată cerințelor diverselor activități sportive. De asemenea, că nici spațiile 

auxiliare (vestiare pentru elevi și profesori, magazie pentru materiale sportive) unei săli de sport nu sunt 

asigurate corespunzător normelor școlare. In plus, sunt cerințe pentru activități de ’’școala după școala-

SDS” (after scool), dar pentru care școala nu poate asigura spațiul necesar. 

Din considerentele prezentate si pentru buna desfăşurare a activității de invatamant la Școala 

Gimnazială „Mircea Eliade” se propune construirea unui corp de clădire, amplasat în zona nordică a 

corpului de clădire existent al școlii existente. Astfel, se doreste a se realiza un corp de clădire P+2 nou, cu 

săli de clasă, laboratoare, after scool, bibliotecă, sală de sport, împreună cu spațiile anexe și spații tehnice 

necesare, care vor contribui la crearea unei baze materiale optime pentru desfășurarea activităților școlare, 

consolidând resursele de care dispune școala. 

 

Obiectivul de investitii face parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Polului de Crestere 

Craiova si din Lista aprobata a proiectelor propuse pentru finantare in cadrul POR 2014-2020-2021, 

a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Polului de Crestere Craiova, obiectivul strategic 

3.ASIGURAREA UNOR SERVICII PUBLICE DE CALITATE (EDUCATIE, SANATATE, SOCIAL, 

ADMINISTRATIE, SIGURANTA A POPULATIEI), URMAND ATAT TIPOLOGIA CERERII, CAT SI 

DIMENSIUNEA TERITORIALA A ACESTEIA, obiectivul specific 3.1.Modernizarea/reabilitatea si 

dotarea infrastructurii educationale, sociale, de sanatate si administrative pentru cresterea calitatii serviciilor 

publice in ZFU Craiova intr-un orizont de timp mediu, pana in anul 2023, pozitia 196. Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ 

extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade”. 

 

3.Cantitatea (se vor include eventuale suplimentari si optiuni, daca exista): conform Studiului de 

Fezabilitate nr.2221/2021 elaborat de GETRIX SA Craiova si aprobat prin H.C.L. nr.285/2021, consta in 

prestarea urmatoarelor servicii: 

 elaborare Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire – D.T.A.C.; 

 elaborare documentații pentru obținerea de avize și acorduri emise de organele în drept potrivit legislației 

în vigoare, inclusiv elaborare documentație pentru obținerea Aviz de securitate la incendiu (plata taxelor 

intră în sarcina beneficiarului investiției); 

 elaborare Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor – D.T.O.E; 

 elaborare Proiect Tehnic, verificat potrivit prevederilor legale pentru cerințele de calitate de specialiști 

atestați MLPAT (Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului – actualmente Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice), în condițiile legii; 

 elaborare Documentatii pentru obtinerea oricaror alte avize/acorduri  

 asistență tehnică din partea proiectantului  
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4.Valoarea estimată a achizitiei: 263.810,00 lei fară TVA, conform Devizului proiectantului din cadrul 

Studiului de Fezabilitate 

 

5.Data la care se doreste obtinerea produselor,  serviciilor si lucrarilor necesare: 87 luni, din care: 

 proiect tehnic: 3 luni de la data transmiterii ordinului de începere a serviciilor de proiectare; 

 asistență tehnică din partea proiectantului: 24 luni de la data primirea ordinului de începere a lucrărilor; 

 perioada de garanţie a lucrărilor: minim 60 luni  de la recepţia la terminarea lucrărilor. 

 

6.Sursa/sursele de finantare prin care se vor asigura fondurile necesare pentru realizarea achizitiei: 

bugetul local, clasificatia 700130, cont  IBAN RO13 TREZ 24A6 5040 1710 130X deschis la Trezoreria 

operativa mun. Craiova. 

 

7.Valoarea fondurilor aprobate, pozitia bugetara a acestora si contul de cheltuieli din care se va face 

plata: 313.933,90 lei inclusiv TVA. 

 

8.Orice alte elemente relevante pentru indeplinirea necesitatii:  nu este cazul. 

  

 

 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDCATIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ 

 

6.1. Secretariat 

Departamentul secretariat, conform fişelor postului, s-a ocupat de următoarele probleme: 

➢ Calculul salariilor; 

➢ Completarea la zi a cărţilor de muncă; 

➢ Întocmirea situaţiilor statistice solicitate de I.S.J. Dolj şi Consiliul Local Craiova; 

➢ Situaţii privind alocaţiile, bursele, salariile, fişele fiscale; 

➢ Completarea foilor matricole; 

➢ Completarea certificatelor de absolvire; 

➢ Completarea condicilor de prezenţă; 

➢ Eliberarea de adeverinţe; 

➢ Înregistrarea în registrul de intrări -ieşiri al şcolii. 

 

6.2. Biblioteca 

În anul şcolar 2020-2021 am desfăşurat o activitate intensă pentru realizarea 

sarcinilor şi obiectivelor stabilite în planul de muncă anual şi semestrial.  

 În atenţia mea împreună cu cadrele didactice a stat preocuparea de a găsi cele 

mai eficiente metode şi mijloace pentru realizarea unui proces instructiv-educativ de 

bună calitate. 

 Am colaborat cu cadrele didactice în ceea ce priveşte achiziţionarea şi 

îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii prin activitatea „Cine donează cele mai 

multe cărţi bibliotecii”, activitate ce s-a desfăşurat până la sfârşitul anului şcolar.  

Volumele primite au fost recepţionate şi inventariate în timp util, astfel încât 

să fie puse la dispoziţia elevilor cât mai repede.  

Activităţi în cadrul bibliotecii:  

În perioada 1 – 30 octombrie 2016 am organizat activitatea “Să ne cunoaştem 

biblioteca”, s-au efectuat vizite la bibliotecă de către elevii claselor 0 şi I, am 

prezentat elevilor, biblioteca şcolii  şi o expoziţie de carte “Cele mai frumoase 

povesti”.  
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 - 13 ianuarie 2020 am organizat activitatea “Mihai Eminescu – poet al 

neamului ”.  Am facut o prezentare in POWER POINT despre viata si activitatea 

poetului Mihai Eminescu urmat de un program artistic, participând  elevii claselor I- 

IV-a de la şcoala noastră.  

  -24 ianuarie 2020 am organizat activitatea  “Unirea Principatelor  Romane”, 

s-au purtat discutii cu elevii claselor III-IV şi V-VIII, organizând şi o expoziţie de 

carte. 

-20 februarie 2020 –  “Marin Sorescu”- prezentare în POWER POINT 

-6 Martie 2020– am desfasurat activitatea “Chipul mamei”- Concurs de desene  

-16 martie 2020  “Festivalul primăverii- recitări de poezii de primăvară 

-20 martie 2020 “Basmele copiilor”, au participat  elevii claselor I 

-27 martie 2020, Povesti pentru copii de la grupele 0 

-30 martie 2020 Concurs “Elena Farago-poeta universului copilăriei” în 

parteneriat cu Liceul Petrache Trişcu şi Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia 

Aman” 

-24-27 aprilie 2020 activitatea “Cum păstrăm cărţile din bibliotecă” –învăţăm 

să lipim cărţi şi să le păstrăm 

-15 mai 2020 “Dacă citeşti şti” – discuţii cu cei mai buni cititori din clasa a 

VI-a şi a VII-a 

-29 mai 2020 Tudor Arghezi şi poeziile sale, referate, recitări de poezie şi 

prezentare în POWER POINT  

-31 mai 2020 despre “Ziua internaţională a copilului”.  

 Am participat la Cercul Metodic al Bibliotecarilor Şcolari.  

In perioada iunie 2020 am coordonat activitatea de donatii de rechizite pentru 

copiii de la sate in colaborare cu Fundaţia World Vision Romania.  

 La solicitarile CCD am raportat situatiile cerute in timp util. 

Zilnic în biblioteca şcolii elevii au  expoziţia de carte cu enciclopedii pe teme 

istorice, geografice, artă, biologie, etc. care le consultă ori de câte ori au nevoie.   

 Am îndrumat elevii la diferite lucrări (referate, etc.), am pus la dispoziţie 

materialele necesare ori de câte ori au solicitat atât pentru temele  de efectuat cât şi 

pentru concursurile şi olimpiadele care au avut loc în timpul anului şcolar. 

Am colaborat cu cadrele didactice pentru îndrumarea elevilor la lectura 

suplimentară ţinând cont de programa ariilor curriculare.  

Am organizat activitatea de donaţii de carte pentru biblioteca şcolii, atât de la 

cadre didactice cât şi de la elevi selectând cărţile primite în funcţie de ariile 

curriculare.   

 Elevii care sunt de altă religie decât ortodoxă stau la bibliotecă în aceste ore, 

astfel le pun la dispoziţie cârţile necesare pentru a le consulta.   

Am răspuns de comenzile  de manuale  si le-am distribuit elevilor pe bază de 

tabele, pe clase astfel încât toţi elevii au primit manuale. Au fost folosite si 

manualele vechi. 

 Am răspuns prompt la solicitările făcute atât de conducerea şcolii cât şi de 

cadrele didactice.  

Am colaborat foarte bine cu conducerea scolii, contabilitatea şcolii,  secretarul 

şcolii şi administratorul.  
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6.3. Laborant 

➢ Întreţinerea aparaturii necesare lucrărilor de laborator; 

➢ Pregătirea lucrărilor de laborator conform programei şcolare şi solicitării profesorilor de 

specialitate; 

➢ Pregătirea conform legii pentru gestionarea substanţelor toxice şi a precursorilor 

➢ Efectuarea instructajului de protecţia muncii a elevilor înaintea lucrărilor de laborator; 

➢ Solicitarea de substanţe şi reactivi necesare pentru efectuarea lucrărilor; 

➢ Întreţinerea materialului didactic. 

Desfasurarea in bune conditii a activitatii experimentale in laboratoarele scolare presupune 

existenta unor mijloace de invatamant adecvate. Crearea aparaturii de laborator necesara practicarii 

unui invatamant modern nu este intamplatoare.  

 Literatura didactica inventariaza mai multe tipuri de mijloace folosite la lectiile de biologie.  

In anul scolar 2020-2021 in laboratorul de biologie s-au desfasurat activitati despre „Forme de 

existenta a materiei, mediul de viata a plantelor, celula vegetala, inmultirea plantelor”, la clasele a 

V-a. 

La clasele a VI-a: „Cunoasterea animalelor, mediul lor de viata, celula animala, tesuturi de 

animale, sistemul osos si muscular, sistemul nervos, sistemul digestiv, sistemul circulator, 

respirator, excretor, reproducator, organismul animal” (observatii microscopice). 

La clasele a VII-a: „ Corpul uman, mediul de viata al omului, structura sistemului nervos, maduva 

spinarii, encefalul, Mecanismele de functionare ale sistemului nervos, Ochiul –organ al vederii, 

fiziologia si igiena ochiului. Urechea – fiziologia si igiena urechii. Nasul –igiena nasului si a 

limbii. Pielea –organ de simt, functiile si igiena pielii”. 

La clasele a VI-a in laboratorul de fizica: „Intalnire cu fizica, Protectia muncii in laboratorul de 

fizica. Determinarea diametrului unei sarme, determinarea ariilor, volumelor si duratelor. Masa – 

masura inertiei, determinarea densitatii unui corp”. 

La clasele a a VII-a: Surse de lumina, corpuri luminate, propagarea rectilinie a luminii. Umbra, 

eclipse. Reflexia luminii. Formarea imaginii in oglinda plana. Instrumente optice, Ochiul, ochelari, 

lupa”. 

La clasele a VIII-a: „Mecanica fluidelor. Presiunea hidrostatica. Presiunea atmosferica. Legea lui 

Pascal. Propagarea sunetului. Agitatia termica. Stari de agregare, caldura, topire, solidificare, 

vaporizare, condensare”. 

La clasele a VII-a laboratorul de chimie: „Chimia stiinta experimentala, aparatura si ustensile de 

laborator, proprietati fizice si chimice ale substantelor. Metode fizice de separare si purificare a 

substantelor din amestec. Decantarea, filtrarea, cristalizarea, distilarea, sublimarea, 

extractia”.Atomul, nucleu, numar atomic, numar de masa, izotopi”.  

La clasele a VIII-a: „Masuri de tehnica a securitatii muncii in laboratorul de chimie. Pozitia 

nemetalelor in sistemul periodic. Proprietati fizice si chimice ale nemetalelor. Hidrogenul. 

Oxigenul. Carbonul. Sulful,  stare naturala, proprietati fizice si chimice, utilizari. Proprietatile 

nemetalelor in sistemul periodic al elementelor. Proprietati fizice si chimice ale metalelor. 

Aluminiul. Fierul. Cuprul, stare naturala, proprietati fizice si chimice, utilizari”. 

S-a participat la Cercul Pedagogic al Laborantilor care a avut loc la Gr. Sc. ICM nr. 2 Craiova 

unde s-a participat si cu un referat numit „Implicarea personalului didactic auxiliar in procesul 

instructiv-educativ in cadrul orelor de laborator”.  

Impreuna cu profesorii de specialitate s-a achizitionat materiale pentru laborator cu banii care s-au 

dat de la Minister.  

S-a colaborat cu contabilitatea scolii fiind si casierul scolii. 

S-a colaborat foarte bine cadrele didactice, cu secretariatul scolii si administratorul.  

S-a colaborat cu biblioteca scolii luand carti de specialitate (culegeri). 
 NUMĂR TOTAL DE VOLUME: 
DIN CARE:-BELETRISTICĂ  11080 volume 
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                   MANUALE   203 

                   AUXILIARE DIDACTICE   735 

                  SOFT WARE EDUCAȚIONAL   49 

                  CD-URI/ DVD-URI    EDUCAȚIONALE  - 8 

NUMĂR FIȘE/ CITITORI:.   - 824 

DIN CARE: PROFESORI  -  62 

                  ELEVI  - 748 

                 ALȚII  - 14 

FOND ALOCAT SPECIAL PENTRU ACHIZIȚIE DE CARTE/ SOFT WARE( DIN BUGET SAU ALTE SURSE): 

ANUL 2012 – 75,9 lei (Comitet de parinti) 

- 422,8 lei (Donatii) 

ANUL 2013 – 150 lei (Donatii) 

ANUL 2014 – 237 lei (Donatii) 

ANUL 2015      - 400 lei (Donatii) 

ANUL 2016 -600 lei (DONATII) 

Anul 2020 – 200 lei ( donații) 

 

6.4. Informatician 

Informaticianul care ocupa 1 post a desfasurat activitatea conform fisei postului, in plus sprijinind 

scoala in toate proiectele care prevad utilizarea calculatoarelor si a retelei de computere conectate 

la internet. 

In paralel, dezvoltarea unei platforme e-catalog personal a scolii este o sarcina de serviciu pe care 

o îndeplinește începând din septembrie 2014. 

 

6.5. Pedagog şcolar / Instructor animator / Corepetitor 

Nu avem. 
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7.ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC. CALITATE, EFICIENŢĂ 

 

7.1. Contabilitate 

Vezi anexele 

RAPORT  FINANCIAR 

 

         3.Resurse si management financiar 

         3.1 Resurse 

         3.1.1 Finantarea de la bugetul local   : 3.315.000 lei 

        3.1.2 Venituri extrabugetare  

        a) Venituri realizate prin eforturi proprii : 6.865 lei 

        b ) Venituri realizate prin donatii si sponsorizari : 16.000 lei 

        3.2 Management financiar 

       3.2.1. Costuri 

       a) costul mediu / elev in functie de nivelurile de invatamant: 

           - cost mediu / elev  primar : 2.773 lei 

           - cost mediu / elev gimnazial : 3.512 lei 

      b) cost mediu / elev reflectat in cheltuieli de personal : 3.098 lei 

     c ) cost mediu / elev reflectat in cheltuieli de intretinere si dezvoltarea bazei materiale : 230 lei 

 

CONTRACTE  PENTRU FURNIZĂRI/PRESTĂRI SERVICII 

(sanitare, consiliere, telefonie/internet,siguranță, utilități, etc) 

NR
. 

CR
T 

INSTITUȚIA 
PARTENERĂ/PRESTATOA

RE 

OBIECTUL 
CONTRACTULUI/ACORDU

LUI 
 

NR. 
DOCUMEN

T 

PERIOADĂ DIN CE 
FONDURI SE  

PLĂTEȘTE 
SERVICIUL/ 
VOLUNTARI

AT 

1. S.C RO COMPUTER S.R.L. Operațiuni de service si 
asistenta tehnica pentru 
calculatoare 

318 / 
20.01.2012 

Un an,  Bugetul local 

2. S.C. AB INSTAL  S.R.L. Service centrala termica 87 / 
26.03.2012 

Un an  Bugetul local 

3. ML. SOFT Asistenta tehnica 
programe 

52 / 
04.01.2012 

Un an 
PRELUNGITA 
ANUAL 

BugetuL local 

4. S.C. AB INSTAL S.R.L. Service centrala termica 51 / 
26.03.2013 

Un an 
 

Bugetul local 

5. GDF SUEZ Furnizare gaze naturale 300025963
5 
/31.03.201
5  

Un an Bugetul local 

6. SERVICIUL PUBLIC  
SALUBRITATE 

Servicii salubritate 141 / 
14.03.2011 

Nedetermina
ta 

Bugetul local 

7. COMPANIA DE APA – 
CRAIOVA 

Asigurarea serv. de 
alimentare cu apa si 
canalizare 

6143 / 
23.03.2005 

Nedetermina
ta 

Bugetul local 

8. SC CEZ VANZARE SA Servicii furnizare energie 90128581 Nedetermina Bugetul local 
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electrica / 
15.02.2011 

ta 

9. RDS & RCS Servicii de telefonie si 
internet 

951900044
3 / 
11.05.2011 

În curs   Bugetul 
local 

10. ROMTELECOM Servicii de telefonie  5537682 / 
13.09.2010 

Nedetermina
ta 

  Bugetul 
local 

 

 

7.2. Personal întreţinere şi îngrijire 

Şcoala a fost bine îngrijită, curată şi igienizată, existând autorizaţie sanitară. Micile reparaţii au 

fost efectuate la timp pentru a nu perturba desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 

 

5. CONCLUZII 

În privinţa procesului de predare-învăţare-evaluare, conducerea şcolii a elaborat proiectul de 

curriculum , urmărind aplicarea celui naţional, cu accent pe dezvoltarea celui la decizia şcolii. A 

fost de asemenea elaborat şi proiectul activităţilor extracurriculare şi concursurilor şcolare, atât 

anual cât şi semestrial, ţinând cont de calendarul I.S.J. în acest sens. 

În domeniul resurselor financiare şi materiale s-a elaborat proiectul de buget şi de achiziţii al 

unităţii şcolare. S-a încercat identificarea unor noi surse de finanţare extrabugetare. 

La propunerea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, au fost identificate golurile existente în 

baza didactico-materială a şcolii, acestea fiind remediate, pe cât posibil, în cursul acestui semestru. 

Privitor la resursele umane , privind atât personalul didactic, cât şi cel auxiliar şi nedidactic, s-a 

avut în vedere încadrarea în termenul prevăzut cu personal calificat, redimensionarea claselor, 

ţinându-se cont de instrucţiunile primite în acest sens. 

Conducerea şcolii a colaborat permanent cu comunitatea locală, prezentând o ofertă educaţională 

vastă, în conformitate cu cerinţele acesteia,  în funcţie de resursele existente si cererile elevilor. 

      Managerul şcolii s-a preocupat permanent de procurarea documentelor curriculare oficiale, a 

manualelor (deşi comenzile nu au fost onorate în totalitate), a întocmit liste cu material didactic şi 

aparatură necesară. Bugetul alocat a fost repartizat conform legii, iar fondurile extrabugetare 

conform priorităţilor.  

Posturile şi catedrele vacante şi rezervate au fost ocupate conform metodologiei şi criteriilor 

naţionale valabile pentru judeţele pilot.. Conducerea şcolii a alcătuit colective de lucru pe diverse 

domenii, cu responsabilităţi precise, pentru buna desfăşurare a activităţii didactice şi educative. 

În unitate au fost cuprinşi toţi copii de vârstă şcolară din circumscripţia arondată. 

Managerul şcolii a raportat direct primăriei municipiului, necesarul de materiale şi fonduri pentru 

reparaţiile mari aferente clădirii şcolii. 

Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, în anul şcolar trecut, a existat o foarte bună 

colaborare cu poliţia comunitară  precum şi cu politia de proximitate şi de zonă cu care avem un 

parteneriat. 

Considerăm că echipa managerială  a rezolvat repede şi bine problemele de orice natură ivite în 

şcoală, în conformitate cu prerogativele ce reies din fişa postului. Toate documentele şi rapoartele 

tematice solicitate au fost întocmite şi prezentate la timp deşi uneori termenul de predare a fost 

nerealist. 

Trebuie menţionată contribuţia Şcolii Gimnazială la organizarea a numeroase cercuri metodice şi 

concursuri şi Olimpiade şcolare. Şcoala Gimnaziala „Mircea Eliade” a fost Centru de 

examenpentru Evaluare naţională pentru elevii de clasa a VIII-a, , precum şi centru de corectare 

pentru concursuri şi olimpiade şcolare: faza locală la Olimpiada de Limba si literatura romana, 

concursul interjudeţean „22METS”, faze finale la campionatele locale şi judeţene de fotbal. 

Evidenţiem consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a 

conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare 

şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate 
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sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, 

capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice. 

• s-a pus  un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, 

• s-a creat un climat favorabil învăţării       

• elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi       

• s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare să lărgească interesul elevilor în sensul construirii 

de relaţii bune în şcoală.  

• s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al profesorilor 

și învățătorilor 

• părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ , organizarea de activități extracurriculare, implicarea în atragerea fondurilor 

extrabugetarealtele decât participarea la fondurile CRP. 

• sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi        

• s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice  

• s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

• s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor din şcoală 

 

 

6. PROPUNERI CĂTRE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

• Privind finanţarea proporţională, propunerea noastră constă în a aproba numărul de posturi 

necesar funcţionării şcolii, mai ales în rândul personalului didactic auxiliar-consilier psiho-

pedagogic şi nedidactic- paznici si ingrijitori 

• Este imperios necesar asigurarea pazei de zi a şcolii cu personal propriu de specialitate, adică 

încadrarea a încă 2 paznici. 

• Cursurile de management educaţional şi comunicare instituţională, sau cursurile de pregătire 

pentru finanţarea proporţională ar trebui să fie făcute în regim de master, cu recunoaşterea 

MENCS, sau echivalarea cu cursurile cu credite transferabile din programul de formare 

„EuroteacherI” propus de CCD Dolj. 

• Având în vedere lipsa interesului cadrelor didactice privind implicarea în comisiile examenelor 

naționale, propunem ca acele cadre didactice ce nu pot face orele din încadrarea la clasele 

terminale, care au anul școlar mai scurt, să fie în mod obligatoriu, membrii în aceste comisii, fără 

plată, ca obligație de normă, măcar asistenți. Evaluatorii la aceste examene sunt oricum cei care 

lucreaza ore suplimentare fără plată pentru pregătirea examenului, deci pot fi plătiți pentru 

evaluare. 

• CCD Dolj trebuie sa includă cursuri de formare pentru folosirea e-learning la clasă. 

 

 

Director,          Director adjunct, 

Prof. Genoveva IOANA      Prof. Marinela DRGAGHICI 


