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RAPORT 

privind starea și calitatea  învăţământului în anul școlar 

 2019-2020 

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

comisii metodice, rapoartelor învăţătorilor/profesorilor/diriginţilor şi pe probleme, 

precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se 

la perioada 1.09.2019- 31.08.2020. 

 Activitatea desfăşurată pe parcursul anului școlar a fost organizată şi structurată la 

nivelul a 44 angajaţi, 489 elevi şi preşcolari. 

  

I. MANAGEMENTUL INSTITUŢIONAL 

 

Conducerea şcolii exercitată de către director şi de către celelalte organisme 

constituite la nivelul unităţii şcolare şi-a pus amprenta asupra întregii activităţi 

desfăşurate în cadrul unităţiii şcolare, aflându-se în concordanţă cu sarcinile generale ce 

stau în faţa şcolii cât şi cu posibilităţile ei de rezolvare. Pe parcursul anului şcolar 2019-

2020, conducerea şcolii a avut în vedere: proiectarea, organizarea, conducerea 

operaţională, controlul-evaluarea, motivarea, implicarea/participarea, 

formarea/dezvoltarea profesională şi personală, negocierea/rezolvarea conflictelor. 

De la începutul anului şcolar 2019-2020 s-a asigurat cadrul instituţional legal astfel 

încât întreaga activitate şcolară  să se desfăşoare în condiţii bune, a fost organizat 

Consiliul de Administraţie, în baza deciziilor s-au numit comisiile corespunzătoare, s-au 

repartizat responsabilităţi concrete pentru fiecare cadru didactic din şcoală şi pentru 

fiecare membru al CA. Au fost întocmite la timp documentele privind conducerea 



ştiinţifică a activităţii şi asigurarea  cadrului instituţional necesar bunei desfăşurări a 

activităţii (Planul managerial, Planul de muncă al Consiliului de Administraţie, 

Regulamentul Intern, Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie, Tematica 

şedinţelor Consiliului Profesoral, Programul de perfecţionare, Programul SCIM etc.). 

Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza riguroasă a activităţii desfăşurate de 

conducerea unităţii, în vederea stabilirii unor acţiuni prioritare.  

S-a realizat o repartizare judicioasă a sarcinilor în toate compartimentele de 

activitate, fiecare profesor/învățător având în cadrul Consiliului profesoral 

responsabilităţi bine definite prin fișa postului, iar în cadrul comisiilor metodice, şefii 

acestora au delegat membrilor respectivi sarcini exacte care au fost îndeplinite în timpul 

prevăzut.  

S-a realizat recensământul şi înscrierea copiilor la grădiniţă şi în clasa pregătitoare. 

Regulamentul intern, Regulamentul de organizare și funcționare au asigurat cadrul 

legaldupă care s-a desfăşurat activitatea în unităţile şcolare. Legislaţia şcolară a fost 

studiată şi pusă în practică. 

   S-a supravegheat minuţios eficienţa activităţii cadrelor didactice şi a comisiilor 

metodice prin: fişe de asistenţă la ore, portofoliile profesorilor, planificările comisiilor 

metodice, planificările semestriale, analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi, 

în vederea identificării posibilităţilor de progres.  

În paralel, a fost încurajată transparența prin comunicarea deschisă în cadrul 

organizaţiei. 

Managerul unităţii şcolare a ţinut evidenţa clară a tuturor realizărilor şi a disfuncţiilor 

şi s-au întreprins măsuri concrete pentru ameliorarea situaţiilor necorespunzătoare 

potrivit punctelor tari şi slabe constatate. 

 

 

A. PUNCTE TARI:  

 

 încadrarea cu personal didactic la timp şi conform legislaţiilor în vigoare; 

 integrarea în colectivul didactic şi sprijinirea cadrelor didactice aflate în 

primii ani de învăţământ; 

 întocmirea  schemelor de orar în conformitate cu prevederile planurilor-

cadru în vigoare;  

 organizarea activităţii comisiilor în cadrul ariilor curriculare;  



 organizarea serviciului pe şcoală, care a avut ca scop monitorizarea 

permanentă a ţinutei şi disciplinei elevilor/ supravegherea acestora în timpul 

pauzelor/interzicerea accesului în şcoală a persoanelor străine, în vederea întăririi 

gradului de siguranţă a elevilor şi a cadrelor didactice;  

 monitorizarea întregii activităţi a întregului personal angajat;  

 rigurozitate în aplicarea procedurilor legale şi a prevederilor din 

Regulamentul de funcţionare a învăţământului preuniversitar, cât şi a prevederilor din 

Regulamentul Intern;  

 prezentarea Regulamentului Intern beneficiarilor educaţionali, aceștia 

semnând, pe bază de proces-verbal, luarea la cunoştinţă a măsurilor specifice;  

 igienizarea tuturor spaţiilor din unitatea şcolară; 

 întocmirea documentelor manageriale conform prevederilor; 

 colaborare foarte bună între membrii Consiliului de Administraţie; 

 colaborare eficientă cu părinţii; 

 colaborare eficientă cu administrația publică locală; 

 încheierea de parteneriate cu Asociaţii/Fundaţii/ ONG-uri 

 organizare de activităţi şcolare/extraşcolare; 

 derularea de proiecte la nivel local / judeţean / internaţional; 

 promovarea imaginii şcolii; 

 înscrierea cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice; 

 participarea cadrelor didactice la cursuri de formare; 

 

 

 

B. PUNCTE SLABE:  

 

 nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile şi atribuţiile în calitate de 

profesori de serviciu pe şcoală;  

 unii profesori diriginţi/responsabili comisii nu s-au încadrat în termenele fixate de 

direcţiune, de consilierul educativ sau de serviciul secretariat în predarea situaţiilor 

solicitate.  

 prezenţa formalismului în activităţille unor comisii metodice/de lucru; 



 lipsa proiectelor didactice la cadre didactice debutante/cu o mai puţină experienţă în 

învăţămât;  

 

 

II. CURRICULUM 

 

Întreaga activitate şcolară a anului 2019-2020 s-a desfăşurat pe baza corelării 

obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi al celui teritorial, cu 

cele specifice unităţii de învăţământ. S-a elaborat proiectul de curriculum la nivelul 

şcolii, prin care li s-a furnizat elevilor un curriculum echilibrat, armonizând cerinţele 

celui naţional cu cel local. Curriculum local s-a bazat pe resursele umane şi materiale 

ale şcolii, cu consultarea părinţilor, elevilor şi a comunităţii locale, răspunzând nevoilor 

acestora. A fost elaborat: ,,Calendarul anual al activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare/extra-clasă’’, respectându-se majoritatea activităţilor programate. 

      La începutul anului şcolar au fost constituite, prin decizia directorului unităţii, ca 

urmare a discuţiilor din Consiliul profesoral şi a aprobării în Consiliul de Administraţie 

următoarele Catedre/Comisii metodice Comisia metodică a dirigintilor, Comisia 

metodică a educatoarelor, Comisia metodică a învăţătorilor I, Comisia metodică a 

învăţătorilor II, Comisia metodică Matematică şi ştiinţe, Comisia metodică limbă și 

comunicare, Comisia metodică Om și societate, și următoarele comisii de lucru: CEAC, 

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

pentru întocmirea schemelor orare, Comisia pentru monitorizarea şi frecvenţa elevilor 

şi a ritmicităţii notării, Comisia pentru verificarea documentelor şcolare, Comisia 

pentru curriculum, Comisia PSI, Comisia „Lapte corn”, Comisia de promovare a 

imaginii instituției, Comisia privind sănătatea şi securitatea în muncă, Comisia 

decombatere a violenței, Comisa privind educaţia rutieră, Comisia de recepţie, Comisia 

de inventariere şi casare, etc.  

S-au aplicat în perioada septembrie-început de octombrie teste predictive la 

majoritatea disciplinelor pentru a se identifica nivelul fiecărei clase, s-au întocmit 

planificarile (proiectarea unităţilor de învăţare) în concordanţă cu programele şcolare în 

vigoare şi instrucţiunile date de inspectorii de specialitate în cadrul consfătuirilor 

anuale.  

Pentru un demers didactic eficient s-au procurat la timp documentele curriculare 

oficiale, manuale şi auxiliare şcolare. La nivelul unităţii noastre şcolare a fost asigurată 



baza logistică pentru activităţile extracurriculare şi concursuri şcolare. Activitatea de 

predare/învăţare/evaluare s-a desfăşurat de la începutul anului şcolar conform 

planificărilor întocmite corespunzător, proiectelor didactice şi schemelor orare, orarul 

respectând zilele metodice şi legislaţia în vigoare. Modalităţile de evaluare şi 

monitorizare a procesului instructiv-educativ aplicate de managerul unităţii s-au 

concretizat în: asistenţe la ore, participare la activităţi metodice şi  lecţii demonstrative, 

monitorizarea activităţii comisiilor de lucru şi metodice prin analizarea rapoartelor de 

activitate, etc. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii cu mai 

multă experienţă didactică stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor 

predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi 

pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea  

cazurilor, pe când învăţătorii/educatorii debutanţi şi cu experienţă redusă în activitatea 

didactică ar trebui să acorde o mai mare atenţie studiului individual şi o alocare mai 

mare de timp pentru pregătirea activităţii didactice.  

În vederea promovării examenului de Evaluare Naţională s-a respectat graficul de 

pregătire stabilit pentru elevii clasei a VIII-a încă de la începutul anului şcolar, dar 

frecvența elevilor la aceste ore a lăsat de dorit la diciplina matematică. 

De asemenea, la nivelul unității școlare, profesorii de limba și literatura română și 

engleză, de matematică, biologie și fizică au desfășurat pregătire cu elevii clasei a VI-a 

în vederea susținerii Evaluării Naționale.  

În decursul anului şcolar 2019-2020 nu au fost înregistrate conflicte de muncă sau 

alte categorii de conflicte (elevi-profesori-părinţi, profesor-profesor, etc), care să 

împiedice desfăşurarea activităţii instructiv-educative într-un mediu ambiant, favorabil 

elevilor. 

    Pentru buna desfăşurare a activităţii instructiv-educative s-a avut în vedere: 

 

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementărilor 

legale şi a metodologiilor specifice; 

•  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor/grupelor de elevi/preşcolari; 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a 

metodelor şi a procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea 

documentelor didactice de lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare 

etc.) 

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase, procurarea de 



auxiliare curriculare ( caietele   

     de exerciţii, culegeri de texte şi de probleme etc.) 

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării Naţionale, a olimpiadelor şi a 

concursurilor şcolare; 

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; 

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi 

practicilor societăţii democratice. 

 

 

            III.1           RESURSE UMANE 

 

 

A fost elaborat proiectul de încadrare în conformitate cu normele legale atât pentru 

personalul didactic, didactic-auxiliar, cât şi pentru cel nedidactic. Ocuparea posturilor şi 

catedrelor vacante s-a realizat cu respectarea metodologiei şi a calendarului pentru 

mişcarea personalului didactic aprobate la nivel naţional. Pentru întregul personal 

didactic repartizat la unităţile noastre şcolare au fost întocmite documentele legale 

pentru încadrarea în muncă (contract, fişa postului, anexe la fişa postului, criterii de 

evaluare, etc.). Încadrarea cu personal calificat în anul şcolar 2010-2020 a fost în 

proporţie de 99%, respectându-se numărul de norme aprobate în statul de funcţii al 

unităţii. A fost realizată medicina muncii  și testarea psihologică pentru toţi angajaţii 

şcolii. Fiecare cadru didactic a primit pe lângă sarcinile prevăzute de fişa individuală a 

postului ocupat sarcini precise în funcţie de comisiile de lucru din care făceau parte. Au 

fost numiţi profesorii diriginţi pentru fiecare colectiv de elevi . 

Efectivul de elevi înregistrat în anul şcolar 2019-2020, a fost de 489 de 

elevi/preşcolari. S-a efectuat recensământul populaţiei şcolare şi preşcolare 

completându-se registrul de mişcare a elevilor, proiectul planului de şcolarizare pentru 

2019-2020 şi perspectiva 2016-2020. 

Orientarea vocaţională a copiilor din şcoală s-a realizat prin angrenarea acestora la 

concursuri de pictură, meşteşug tradiţional, folclor şi alte concursuri extracurriculare, 

prevăzute în ,,Calendarul judeţean/național al activităţilor extraşcolare’’.  

Cadrele didactice au urmat cursuri de formare prin CCD Suceava, au participat activ 

la cercuri pedagogice, lecţii demonstrative, etc.  



Personalul didactic a fost implicat în procesul decizional prin colectivele de catedre, 

Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral,  deciziile fiind cunoscute şi 

respectate permanent.  

A fost urmărită frecvenţa elevilor de către responsabilul cu frecvenţa elevilor. S-au 

înregistrat 3 cazuri de abandon școlar și un număr relativ mare de absențe, motivul 

lipsei de la ore fiind în general: răceli, probleme personale de familie etc, 

neînregistrându-se absenţe pe seama plecării de la ore fară motive întemeiate.  

A fost întocmită la timp situaţia operaţională la început de an şcolar şi trimisă la ISJ. 

S-a actualizat banca de date privind elevii înscrişi în unităţile şcolare  şi preşcolare, s-a 

operat mişcarea elevilor.  

Ca personal didactic auxiliar la nivelul şcolii noastre funcţionează treipersoane, pe 

postul de contabil, secretar și respectiv un documentarist. În ceea ce priveşte activitatea 

nedidactică, la nivelul şcolii noastre funcționează 5 persoane (4 îngrijitori și un 

muncitor de întreținere) . În activitatea desfăşurată s-a avut în vedere folosirea optimă a 

resurselor umane, fapt care a condus la un act didactic eficient. 

 

       III.2     RESURSE MATERIALE, RESURSE FINANCIARE 

 

Au existat preocupări constante în vederea asigurării condiţiilor pentru buna 

desfăşurare a procesului de învăţământ; sălile de clasă, holurile, toate spaţiile folosite au 

fost întreţinute în aşa fel încât să permită desfăşurarea activităţii într-un cadru cât mai 

plăcut. În perioada vacanței de vară s-a igienizat spațiul din Școala Plopi și GPN nr.1, 

au fost finalizate lucrările de reabilitare la corpurile A și B de Școala nr.2, s-au amenajat 

două laboratoare de informatică, unul de fizică și unul de chimie-biologie și trei terenuri 

de sport moderne cu gazon sintetic. 

S-au făcut demersuri, luându-se măsurile necesare pentru aprovizionarea cu 

cantităţile de lemne necesare pentru încălzitul sălilor din grădiniţă şi şcoală, astfel că nu 

au fost probleme în acest sens . 

Au existat preocupări pentru aprovizionarea cu manuale şcolare, cataloage, carnete 

de elev, condici de prezenţă, registru de evidenţă, comenzile fiind realizate la timp. 

Biblioteca şcolii este dotată cu un număr însemnat de volume şi alte materiale 

auxiliare de care elevii beneficiază permanent, conform programului stabilit, inventarul 

şi reamenajarea acesteia realizându-se în vacanţa de vară a anului şcolar trecut. 

Toţi educatorii/învăţătorii/diriginţii au primit pe bază de proces verbal sala de clasă, 



având obligaţia conforma art. 42 lit d) din ROFUIP să contribuie la păstrarea şi 

modernizarea acestora. Au fost confecţionate şi recondiţionate materiale didactice la 

nivelul învăţământului preşcolar: planşe, rafturi pentru jucării, seturi de jetoane.  

La nivelul învăţământului primar s-au confecţionat şi recondiţionat planşe, tablouri, 

panouri etc. pentru înfrumuseţarea claselor şi pentru utilizarea materialor în activităţile 

zilnice.  

Pentru ajutorarea copiilor cu posibilităţi materiale reduse ,au fost întocmite 

documentele necesare pentru primirea rechizitelor şcolare, astfel că un număr apreciabil 

de elevi au primit la vreme rechizitele  necesare.  

Programul „Laptele şi cornul” s-a desfăşurat în bune condiţii, evidenţiindu-se în 

această activitate doamna învăţătoare Plăcintă Georgeta și doamna Pavăl Marcela, ca 

responsabili cu recepţia şi distribuirea produselor acestui program. 

 

 

 

 

FINANŢAREA 

 

Execuţia bugetară la nivelul unităţilor de învăţământ pe anul şcolar 2019-2019, s-a 

executat conform normelor legislative. 

        Au fost preocupări şi pentru identificarea unor resurse extrabugetare, 

sponsorizări, donaţii, acestea fiind materializate prin organizarea unor serbări, şi 

activităţi din cadrul unor proiecte. 

Unitatea şcolară dispune de iluminat, încălzire prin centrale pe lemne, alimentare cu 

apă, grupuri sanitare interioare, 2 cabinete de Limba română, o bibliotecă şcolară dotată 

cu peste 2000 de volume, 2 terenuri de sport, săli de grupă/clasă suficiente desfăşurării 

actului educaţional în bune condiţii.   

În anul școlar 2019/2020 s-a achiziționat mobilier pentru clasa pregătiroare și pentru 

clasele gimnaziale, dulapuri pentru săli de clasă, și a fost pavată curtea școlii de la corpul 

A din centru. În ceea ce priveşte atragerea fondurilor extrabugetare au existat în 

permanenţă preocupări în acest sens din partea conducerii şcolii, concretizându-se în: 

organizarea de excursii locale, participare la acţiuni de voluntariat, organizarea de 

competiţii sportive, dar  și includerea unității în vederea reabilitării prin fonduri PNDR. 

 



 

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

S-a urmărit ca procesul de învăţământ să se desfăşoare în spiritul reformei în 

domeniu. 

 S-a studiat planul cadru, curriculum pentru fiecare disciplină, manualele şcolare, 

structura anului şcolar în vederea întocmirii planificărilor anuale şi semestriale, în 

vederea unei bune proiectări. 

 S-a urmărit componenţa conceptuală acţională şi evaluativă, asigurându-se 

deschideri structurale privind îmbogăţirea activităţii pentru ridicarea nivelului de 

pregătire al elevilor. Aspectul acţional s-a înscris în general pe linia profesionalismului, 

care implică elevii activi în formarea unei gândiri creatoare, dezvoltându-le capacitatea 

de a percepe, de a descoperi, de a identifica de a conexa diferite informaţii.  

 

Situaţia la învăţătură şi purtare se regăseşte în comportamentul copilului de pe holul 

şcolii, de pe stradă, care trebuie să justifice activitatea noastră de predare–evaluare, dar 

şi de instruire, pe care am susţinut-o în faţa lui, dar şi cu el, elevul de la clasa la care am 

avut ore. Poate ar  trebui   să  ne   însuşim  eşecul   acestor  elevi,  în  ce  priveşte  

comportamentul   rebel   şi necorespunzător, pe care îl blamăm, dar faţă de care nu s-au 

luat măsuri ameliorative. 

Ne putem exprima iarăşi îngrijorarea  privind interesul scăzut al elevilor   faţă de 

actul învăţării, întâlnit la destul de mulţi elevi. Cauzele acestor aspecte neplăcute, după 

cum ştim, sunt determinate de numărul mare de elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate, de indiferenţa unor părinţi în ceea ce priveşte activitatea şcolară a 

copiilor lor, dar poate şi anumite carenţe în activitatea noastră privind adaptarea 

adecvată a strategiilor didactice. 

Evaluarea Naţională a reprezentat o etapă foarte importantă în viaţa şcolii, 

constituind un test nu numai pentru elevi ci şi pentru cadrele didactice. Se impun câteva 

aprecieri pe care trebuie să le facem în legătură cu acest moment, urmând ca în 

următorul Consiliu profesoral să analizăm mai pe larg rezultatele acestei evaluări. 

 

 

 

 



Număr de teze pe discipline Prezenţi Absenţi 

LRO 43 43 1 

MATE 43 43 1 
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Total: 44 43 - 43 - 2 3 3 7 2 9 11 6 - 

Sex 

feminin: 

27 27 - 27 - - 1 2 3 2 6 7 6 - 

Sex 

masculin: 

17 16 - 16 - 2 2 1 4 - 3 4 - - 

 

Promovabilitate:  81,39%| 
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Total: 44 43 - 43 5 9 4 1 4 7 7 5 1 - 

Sex 

feminin: 

27 27 

 

- 27 3 6 2 - 1 5 7 3 - - 

Sex 

masculin: 

17 16 - 16 2 3 2 1 3 2 - 2 1 - 

 

Promovabilitate :  58,13% 
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im

in
a
ţi

 

N
u

m
a
r 

ev
a
lu

a
ţi

  

1-

1,99 

 

2-

2,99 

 

3-

3,99 

 

4-

4,99 

 

5-

5,99 

 

6-

6,99 

 

7-

7,99 

 

8-

8,99 

 

9-

9,99 

 

 

10 

Total: 44 43 - 43 1 4 5 6 6 2 5 12 2 - 

Sex 

feminin: 

27 27 - 27 - 2 3 4 3 - 4 10 1 - 

Sex 

masculin: 

17 16 - 16 1 2 2 2 3 2 1 2 1 - 

 

Promovabilitate: 62,79% 

 

 

 

 

 



PUNCTE TARI 

 

 Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de 

parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu competenţele specifice vizate şi 

alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. 

 Materia planificată a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 

activ-participative. 

 S-au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în 

grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile 

desfăşurate, la clasă, 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. 

 S-au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite de 

descriptorii de performanţă pe niveluri: FB, B şi S.(la învăţământ primar) şi pe itemi de 

evaluare la învăţământ gimnazial. 

 Activităţile din cadrul unor comisii metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut 

loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

 Nu s-au înregistrat abateri disciplinare grave ale elevilor, care să afecteze imaginea şcolii; 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Numărul de elevi în scădere de la un an la altul. 

 Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente 

informaţiile dobândite la clasă; 

 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi şi atitudini 

indiferente la procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor; 

 Întocmirea unui număr insuficient de proiecte didactice/schiţe de către cadrele 

didactice debutante/cu grad didactic II şi I; 

 Tendinţa elevilor de a deteriora bunurile materiale ale şcolii. 

 Dezinteres faţă de rezultatele personale obţinute de elevi  

 

 

 

 

 



 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR 
ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

   

         Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus 

următoarele obiective: 

• asigurarea calităţii actului educaţional, întocmirea planificărilor calendaristice 

respectând cele șase teme anuale; 

• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

participative; 

• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup: 

• organizarea de activităţi extracurriculare; 

• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea 

accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale, proiecte didactice, portofolii, 

teste; 

• colaborarea şcoală-familie. 

            Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea 

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

transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de  

recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.  

  S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, copiii au fost 

implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior 

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

  În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală 

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

efectivă a tuturor preşcolarilor 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. 

 

ACTIVITATEA COMISIEI METODICE 

  În semestrul I al anului școlar 2019-2020, activitatea Comisiei Metodice s-a desfăşurat 

în conformitate cu Programul Managerial întocmit la început de an şcolar.   În cadrul şedinţei 



comisiei metodice a avut loc  prezentarea unor referate în scopul formării şi autoformării 

membrilor comisiei precum și susținerea unor lecții demonstrative. 

 

Luna septembrie 2019 

1.Prezentarea Raportului de Evaluare a activității Comisiei Metodice pentru anul școlar 

2018/2019. 

 -Identificarea elementelor pozitive și negative ale activităților din anul anterior; 

-Identificarea temelor de interes ale colectivului;  

 

2.Discutarea fișelor de autoevaluare 

 

3.Consfătuirea cadrelor didactice - educatoare 
-Prezentarea raportului de activitate pentru anul școlar 2018-2019, de către inspectorul de 

specialitate, prof.Răileanu Daniela 

-Cunoasterea noutăților propuse de I.S.J. Suceava pentru derularea procesului instuctiv-

educativ în condiţii optime. 

 

Luna octombrie 2019 

4. Implementarea noului curriculum pentru educație timpurie  

 - analiza Scrisorii metodice propusă cadrelor didactice în vederea parcurgerii unitare și 

coerente a Curriculumului pentru educație timpurie aprobat prin OMEN nr. 

4694.2.08.2019; 

- analiza materialelor prezentate la Consfătuire, discuții despre evaluările inițiale și 

întocmirea planificărilor după noul curriculum în acest an școlar 

 

5. Propuneri de activităţi pentru anul şcolar 2019-2020 
-propuneri de activităţi pentru semestrul I. 

 

Luna noiembrie 2019 
6.„Copilul mic și lumea numerelor” sau ,,Numerația între joc și învățare” (activitate 

integrată cu preșcolarii) 

Activitate cu preşcolarii 

-,,Printre fructe și legume” activitate integrată – DȘ: ,,Cine știe câștigă” + DOS: 

,,Tablou de toamnă” - Prof. Chihaia Paula , Grădinița cu P.N. Nr. 1 Bogdănești 

-Referat: „Rolul jocului în însușirea numerației (repere teoretice și recomandări 

metodice, însoțite de exemple concrete, experiențe, practici)”  

-Dezbateri 

 

Luna decembrie 2019 

Cerc pedagogic G.P.N. Nr. 1 Baia 

-Activitate cu preşcolarii ,,Micii matematicieni” (activitate integrată DȘ+DOS)  

 

7.Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari. 

-valorificarea aptitudinilor artistice, creatoare ale preșcolarilor prin exemple de bune practici; 

-implicarea socio-emoțională și stimularea copiilor în vederea participării acestora la propria 

formare şi dezvoltare. Expozitie de lucrări ,activități demonstrative la nivelul fiecărei grupe 

de copii prin serbări –Nașterea Mântuitorului. 

 

Luna ianuarie 2020 

8. Prezentarea raportului de evaluare a activității comisiei metodice pe semestrul I  



Planificarea activităților comisiei metodice pe semestrul al II-lea 

 

Luna februarie 2020 

9. Referat tema ,,Jocul esența copilariei” 

 

Luna martie 

10. Referat tema ,,Educația outdoor – istoric și forme de organizare” 

 

O zi pe săptămână, joia, cele 3 ore de activitate de pregătire metodico-științifică se 

desfășoară în instituția de învățământ. Acest lucru a permis derularea unor întâlniri ale 

cadrelor didactice din comisia metodică, în care s-a încurajat procesul de reflecție cu privire la 

demersul didactic desfășurat cu copiii: exemple de bune practici, vulnerabilități, găsirea unor 

soluții la problemele existente; diseminarea unor aspecte relevante însușite în cadrul cursurilor 

de formare, clarificarea unor aspecte legate de aplicarea strategiilor didactice, de integrare a 

unor conținuturi, de evaluare a demersului didactic și de adaptare la nevoile și interesele 

individuale ale copiilor etc. 

Teme abordate în cadrul activitățiilor de pregătire metodico-științifică: 

  
19.09.2019    ,,Curriculum pentru educație timpurie” - dezbatere 

26.09.2019    COMISIE METODICĂ – masă rotundă 

                        1. Prezentarea raportului de activitate a anului anterior 

                        2. Discutarea fișelor de autoevaluare 

3.10.2019  

10.10.2019 

17.10.2019 

 

 

 

 

 

 

24.10.2019 

31.10.2019 

,,Personalitatea copilului preșcolar” 

,,Activitățile integrate” 

COMISIE METODICĂ - dezbatere 

1. Implementarea noului curriculum pentru educație timpurie conform Scrisorii 

metodice propusă cadrelor didactice din învățământul preșcolar în vederea 

parcurgerii unitare și coerente a Curriculumului pentru educație timpurie 

aprobat prin OMEN nr. 4694/2.08.2019 

2. Propuneri de teme de interes pentru derularea activității CM pentru anul 

școlar în curs. 

,,Metode interactive de grup” 

,,Dezvoltarea creativității prin utilizarea metodelor interactive” 

7.11.2019      ,,Factori care înlesnesc sau perturbă comunicarea cu preșcolarii” 

14.11.2019    ,,Învățarea colaborativă” 

21.11.2019     COMISIE METODICĂ – G.P.N. NR. 1 Bogdănești 

                       Activitate demonstrativă – Chihaia Paula 

28.11.2019    ,,Comportamentul deviant al preșcolarilor” 

5.12.2019 

     

 

 

 

12.12.2019 

19.12.2019 

CERC PEDAGOGIC G.P.N. NR. 1 BAIA 

Tema 1:„Copilul micșilumeanumerelor” sau „Numerația, între joc și învățare” 

(activitate integrată cu preşcolarii) 

Tema 2: „Rolul jocului în însușirea numerației” (repere teoretice şi recomandări 

metodice, însoţite de exemple concrete, experienţe, practici)  

Dezbatere ,,Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor preșcolari” 

,,Podoabe pentru brad” 

  ACTIVITAŢI EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 



În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică 

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

comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor.  

Toate grupele de preșcolari au fost implicate în marcarea unor evenimente importante 

cum ar fi: Ziua Educației, Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, fiecare educatoare 

organizând activități în manieră proprie. 

Pentru eficienţa muncii educative cu copiii, am colaborat şi cu alţi parteneri 

educaţionali ca de exemplu: școala (parteneriat ,,Preșcolarii de azi, școlarii de maine”) 

,biserica (parteneriat ,,Micul creștin), poliția (parteneriat ,,Cum să circulăm”), cabinet 

stomatologic (parteneriat ,,Dinți frumoși și sănătoși”), biblioteca (parteneriat ,,Prietenii 

cărții”). 

 

VALORIFICAREA COMPETENȚELOR ȘTIINȚIFICE, DIDACTICE ȘI 

METODICE DOBÂNDITE PRIN PARTICIPAREA LA PROGRAMELE DE 

FORMARE CONTINUĂ/PERFECȚIONARE 

 CURSURI DE FORMARE: 

Chihaia Paula – curs Management si comunicare (30 credite) 

 

 SIMPOZIOANE ȘI CONCURSURI LA CARE AU PARTICIPAT CADRELE 

DIDACTICE ȘI PREȘCOLARII: 

-Simpozionul  național  ,, Rolul activităților extrașcolare în educația copiilor”-  Holban 

Georgeta; Chihaia Paula; 

-Concursul zonal ,,Aripi de anotimp” – ed. Holban Georgeta; ed. Apostol Laura; ed. 

Chihaia Paula; 

-Campania interjudețeană de igienă dentară ,,Spune nu cariilor” – toate educatoarele 

din cadrul comisiei; 

-Campania ,,Un gând bun de mărțișor” - toate educatoarele din cadrul comisiei; 

-Concurs ,,Penelul fermecat”. 

 

  MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
  Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, 

este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea 

comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii 

centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul 

natural şi social. 

  Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 

  S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi 

predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi 

pregătire ale grupelor, demersul didactic fiind bine conceput. 

                                                                                                    Responsabil comisie metodică, 

                                                                                                           Ed. Holban Georgeta 



RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII 

COMISIEI METODICE A ÎNVĂȚĂTORILOR, 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020  

 

I. OBIECTIVE URMĂRITE 

Comisia metodică a învățătorilor din Școala Gimnazială Nr.1.Bogdăneti 

funcționează în anul școlar 2019-2020 cu un număr de 7 membrii. 

Comisia metodică și-a desfășurat activitatea pe baza planului managerial în care și-a 

propus următoarele obiective: 

 - să asigurare o educaţie de calitate; 

 - să îmbunătățească competențele de citire/ lectură și explorare a textului literar,dar 

și pe cele de calcul matematic; 

 - să realizeze o evaluare cu scop de orientare și optimizare a învățării și implicit 

creșterea randamentului școlar; 

 - să asigurare accesul egal şi universal la educaţie de calitate la nivelul 

învăţământului obligatoriu prin înscrierea la școala a tuturor copiilor, indiferent de data 

solicitării; 

 - să menţină în sistemul educaţional copiii proveniți din segmentele sociale 

defavorizate; 

 

II. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 

Învățătorii Școlii Gimnaziale Nr.1 Bogdăneşti și-au elaborate documentele de 

planificare, proiectare și evaluare după indicațiile primite în cadrul Consfătuirilor cadrelor 

didactice din învățământul primar și a scrisorilor metodice. Toți membrii comisiei au 

analizat planurile cadru și programele școlare în vigoare. În proiectarea activităţilor s-au 

respectat programele şcolare şi normele de elaborare a documentelor de proiectare. După o 

analiză a curriculumului şcolar au fost elaborate documentele şcolare: proiectarea 

calendaristică, proiectarea pe unităţi tematice în funcţie de achiziţiile anterioare, 

particularităţile de vârstă şi nevoile elevilor. 

În proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare s-au utilizat resurse TIC 

(calculator, site-uri, videoproiector, filme), stabilindu-se strategii didactice optime. 

Proiectarea activităților extracurriculare a urmărit să coreleze obiectivele curriculare, cu 

nevoile și interesele elevilor, dar și cu planul managerial al unității. 



 LECȚII DEMONSTRATIVE: 

Toți membrii comisiei au demonstrat seriozitate și promptitudine în participarea la 

activitățile desfășurate în cadrul cercului pedagogic și în cadrul comisiei metodice. În cadrul 

comisie s-au susținut următoarele activități: 

1.   Lecție demonstrativă, susținută  în cadrul cercului pedagogic de d-na. Mitocariu 

Nicăi Daniela, clasa a III -a 

2. .Lecție demonstrativă,susținută în cadrul cercului pedagogic clasa a IV- a, de d-l. 

Gagiu Pavel. 

 Lecție demonstrativă,susținută de d-na Ciocan Mihaela,la clasa pregătitoare. 

 Lecție demonstrativă,susținută de d-na Mosneguţu Emilia la clasa pregătitoare . 

 ATELIERE DE LUCRU 

Au fost stabilite responsabilitățile la nivelul comisiei, s-au diseminat informațiile 

primite la consfătuiri, cercuri și cursuri de formare. Membrii comisie au participat la 

activități extrașcolare, activități de informare și consultare. 

 

III. INFORMAȚII REFERITOARE LA PARCURGEREA MATERIEI, 

REZULTATE ȘCOLARE, PROMOVABILITATE ȘI PROGRESUL/ REGRESUL 

ÎNREGISTRAT DE ELEVI 

Din informările comisiei privind ritmicitatea notării, parcurgerea materiei și 

monitorizarea absențelor s-au constatat următoarele: 

I. parcurgerea materiei 

- fiecare cadru didactic și-a realizat planificarea unităților tematice în curs, acordând 

o atenție deosebită parcurgerii materiei la fiecare disciplină; 

- planificările unităților de învățare au fost reactualizate permanent pentru a permite 

parcurgerea tuturor conținuturilor; 

II.   rezultate școlare 

- la majoritatea disciplinelor de învățământ, notare elevilor s-a realizat ritmic, ceea ce 

înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare (care reprezintă o componentă importantă a 

procesului de învățământ) s-a efectuat conform programei școlare; 

- numărul de note la fiecare disciplină de învățământ a fost corelat cu numărul de ore 

alocat disciplinei în planul de învățământ; 

- cel puțin unul din calificativele acordate s-a realizat prin evaluare orală; 

- calificativele au vizat toate formele de evaluare: evaluare scrisă, orală, alternativă, 

practică; 



- calificativele / mediile au fost comunicate elevilor, părinților și au fost consemnate în 

catalog și carnetele elevilor; 

III. promovabilitate/progresul și regresul înregistrat de elevi 

- la învățământul primar există situații de corigență și note scăzute la purtare; 

- testele inițiale au avut rolul de a orienta și optimiza învățarea, ele devenind reper 

pentru adaptarea procesului de învățământ la nivelul de pregătire al elevilor; 

- evaluarea inițială a fost completată de evaluarea formativă și sumativă, utilizate cu 

scopul de a determina progresul elevilor; 

- s-au realizat ore speciale cu elevii capabili de performanță, dar și cu elevii care au 

înregistrat regres sau progres; 

Rezultate obținute în pregătirea elevilor în atingerea competențelor specifice impuse 

de curriculum școlar s-au materializat în progresul elevilor la clasă, în rezultatele obținute 

de elevi la evaluările sumative ,finale. Părinții și elevii au fost informați asupra stadiului 

formării și dezvoltării competențelor evaluate. 

 

IV. PARTICIPĂRI ȘI PREMII LA CONCURSURI/ OLIMPIADE  ȘCOLARE 

În cadrul comisiei s-a urmărit și promovarea imaginii școlii în comunitate prin 

participarea și rezultatele elevilor obținute la olimpiade, concursuri, competiții, activități 

extracurriculare și extrașcolare. Activitatea extrașcolară a reprezentat și ea unul din 

punctele de interes pentru cadrele didactice. 

Elevii claselor primare au participat alături de cadrele didactice la concursuri/ 

proiecte internaționale/naționale/județene: 

- Concursul  Național de Caligrafie București 

- Concurs naţional Profu de mate. 2 diplome de participare. 

- Concursul Județean ,,Frumusețea Crăciunului-izvor de bucurie,tezaur de datini, Școala 

Gimnazială nr.12. Botoșani..,3premii I 

- Universul (30 min.), Lumea minunată din adâncuri (40 min.) 

- Concurs regional de artă plastică  ”Să cunoaștem, să iubim, să ocrotim natura” ediția a IV- 

a, nr de înreg. 2113/27.09.2019 

- Concurs de lectură și scriere creativă ( CDLSC),  ediția 15 noiembrie 

- Concurs de creație literară și plastică ”Fantezii de iarnă” ediția a X-a, Școala Gimnazială 

”Ghe. Cioată” Todirești, Vaslui, nr. înreg. 2245/7.10.2019 

- Gazeta matematică junior, etapa 1 

- Regional interdisciplinar de creaţie ,, Un zâmbet pentru mama,, Baia Mare 



- Proiect Educațional ,,Stop bullyng!  Stop violenta!’’, parteneriat educațional cu Politia 

Bogdănești, cls. preg. si cls. a I (agent Motcu Razvan) – prezentare proiect , exemple 

concrete la clasa 

- . Parteneriat cu biserica ,, Pogorârea Sf. Duh,,. 

- Parteneriat Junior Achivement  

    - Proiect parteneriat educațional,,Caravana prieteniei,, Școala ,,Mihail Sadoveanu 

,,Fălticeni 

  - Proiect educațional dedicat,, Zilei Internaționale a Cititului Împreună,, 

Parteneriat cu SC. ELISAND PLANETARIUM  SRL- vizionare proiecții 3D: Filme 

3D: Universul (30 min.), Lumea minunată din adâncuri (40 min.) 

Proiect de colaborare instituțională ”Prietenul la nevoie se cunoaște” nr de înreg. 

2513/12.11.2019 

Proiect educațional social ”Împarte – Educă - Donează”, nr. înreg. 2306/16,10.2019 

Proiect de activitate extracurriculară ”Cine a fost Mihail Sadoveanu”, nr. înreg. 

2468/4.11.2019 

Parteneriat educațional Școală – Biserică ” Lăsați copiii să vină la mine” nr. înreg. 

2270/9.10.2019 

Proiect educațional – concurs ” Eminescu – culoare și cuvânt” ediția a –V-a 

Parteneriat Educațional ,,Copilărie fără frontiere’’ (2018-2020) cu Sc. Gimn. ,,Artur 

Gorovei’’ Bunesti, Nr.2261/05.11.2018  

V. SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE, SIMPOZIOANE, ARTICOLE/ 

PUBLICAȚII. 

 participat cu lucrarea ” Familia și școala, parteneri în educația copilului”,  

  Simpozion național -  Național „Inițiative didactice”, Ediţia a IV-a, cu lucrarea 

„NEVOIA DE SCHIMBARE ÎN ACTUL DE PREDARE”.  

Simpozion – concurs ”Lumea cărților, lumea mea” – temă simpozion: ” Importanța 

lecturii în dezvoltarea limbajului” 

Simpozion regional” Natura – premisă a interdisciplinarității”, parte integrantă a 

Proiectului educativ Datini , obiceiuri, tradiții din filonul credinței populare, ediția a VII-a  

16.11.2019. Temă simpozion: ”Educația ecologică, liantul dintre știință și reguli de 

comportare în natură”, nr. înreg. 2332/18.10.2019 



Simpozion și proiect educațional de educație ecologică ” Patrula_eco” , Tema 

decembrie: Ornamente pentru brad din materiale eco. Tema simpozion: Societatea și 

ecologia. nr. înreg. 2512/ 12.11.2019 

Simpozion regional cu participare națională ,,Asigurarea succesului școlar prin parteneriat 

școală-familie” ediția a IV-a, tema simpozion: ”Familia și școala, parteneri în educația 

copilului” 

Simpozionul național ”Salvați Planeta Albastră”, ediția a XII- a, și adeverință de 

voluntariat cu ocazia participării la Activitățile de voluntariat în cadrul Proiectului Național 

”Salvați Planeta Albastră”  organizat de Seminarul Teologic Liceal ortodox ”Sfântul Nicolae” 

Râmnicu Vâlcea, diplomă pentru  participare nr. de înreg. 1178/22.11.2019 

Simpozionul Internațional (Certificat de participare)   ” Volunteers – The solution for 

social inclusion” ( Voluntarii – soluția pentru incluziunea socială), în data de 29.02.2020  

număr de înregistrare 6/10.03.2020. Am participat cu lucrarea  ”Educație nonformală – 

Voluntariat”, publicarea CD – ului cu ISBN a lucrării – 978-606-9077-48-1, realizat de 

Asociația ”Learn for you” România în parteneriat cu Turcia, Grecia, Bulgaria. 

Participări la webinare 

 -participare la ,,Conferinţa internaţională educaţie online,, 55 de webinare şi 

sesiuni Facebook Live 

 participare la Webinarul Baloane cu poveşti, nr.37, din 10.07. 2020 

     participare activă la webinarele în data de  25.07.2020 ( certificate de participare): 

 ”Metodologia predării la distanță sincron si asincron”, nr. de înreg. 75/ 25.07.2020; 

 ”Demararea procesului de predare la distanță pas cu pas”, nr. de înreg. 76/ 25.07.2020 

 ”Crearea cărților digitale cu ajutorul instrumentului Bookcreator”, nr. de înreg. 77/ 

25.07.2020; 

 Utilizarea platformei Wand Education”, nr. de înreg. 78/ 25.07.2020; 

S-au desfășurat în cadrul Proiectului ” Platforme Educaționale Online organizat de 

Academia de Inovare și Schimbare  prin Educație 

 Integrarea instrumentelor web în planurile de lecții”, nr. de înreg. 75/ 03.08.2020; 

 ”Simulare de lecție online pentru preșcolari”, nr. de înreg. 76/ 03.08.2020; 

 ”Utilizarea instrumentului Triventy”, nr. de înreg. 77/ 03.08.2020; 

 ” Utilizarea tablei interactive Zoom Whiteboard”, nr. de înreg. 78/ 03.08.2020; 

 ”Crearea de cărți interactive cu instrumentul Bookemon”, nr. de înreg. 79/ 03.08.2020; 



 ” Crearea de activități interactive cu instrumentul Purpose Games”, nr. de înreg. 80/ 

03.08.2020 

     S-au desfășurat în cadrul Proiectului ” Platforme Educaționale Online organizat de 

Academia de Inovare și Schimbare  prin Educație. 

Certificat de absolvire a cursului ,, Profesor în Online,, 

VI. COLABORAREA CU PĂRINȚII ȘI COMUNITATEA LOCALĂ 

Parteneriatul Școală - Familie și-a definit dimensiunile reale în cadrul unor activități 

comune, la care părinții au avut o participare directă, o ocazie propice în scopul 

conștientizării și implicării în formarea și dezvoltarea profilului personalității propriului 

copil. 

Reușitele și experiențele activităților realizate au fost prezentate și părinților și 

elevilor în cadrul întâlnirilor comune. Valorizarea activităților s-a realizat prin organizarea 

unor expoziții cu lucrările copiilor, proiecte, exemple de bune practici împărtășite părinților 

și colegilor prin informări, imagini, publicații. 

Ședințele și consultațiile cu părinții au fost susținute conform graficelor stabilite la 

începutul anului școlar. 

De asemenea, au fost desfășurate activități de consiliere a elevilor/ părinților/ 

reprezentanților legali ai copiilor privitor la familiile unde părinții sunt plecați în străinătate 

la muncă. 

             Analiza SWOT 

Puncte tari: 

- planificări corect întocmite; 

- obiectivele propuse au fost realizate; 

- activități  de remediere a lacunelor; 

- implicarea părinților în activități extrașcolare; 

- cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecționare; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- participarea la concursuri; 

- parteneriate realizate cu alte școli din zonă sau din țară; 

- realizarea de materiale didactice variate; 

- aplicarea unor metode atractive de învățare pentru a reduce absenteismul; 

Puncte slabe: 

      - slaba implicare a unor cadre didactice în desfășurarea actului instructiv educativ. 



- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de 

școală,  

- elevi care nu sunt preocupați de învățare, nu-și  pregătesc  lecțiile; 

- elevi care nu frecventează cursurile decât foarte rar; 

-  nu toţi elevii au mijloace tehnice pentru desfășurarea orelor online. 

Oportunități:  

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.,  

- Folosirea eficientă a resursei umane şi a materialelor didactice ; 

Ameninţări 

- Absenteismul  

-  creșterea violenței în rândul elevilor  

- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă 

Responsabil Comisie metodică, 

prof.înv.primar.Mitocariu Nicăi Daniela 

 

 

 

Raport de activitate 

Comisia Metodică Învățători 

An școlar 2019-2020 

Componența comisiei: 

 

1.Prof.înv.primar Hamzeu Marius-Resp.comisie-clasa a-IV-a B 

2.Înv.Covaliu Anton-clasa pregătitoare 

3.Înv.Apostol Gheorghe-clasa a-III-a 

4.Prof.înv.primar Plăcintă Geta-clasa a-IV-a A 

5.Înv.Apopei Gabriela-clasa a-II-a 

 6. Înv.Apostol Bogdan-clasa I 

7.Prof.Maftei Dragoș-educație fizică 

CURRICULUM 
 

A) S-a întocmit planul managerial pentru organizarea activității ciclului primar bazat pe 

aplicarea prevederilor în vigoare în acest an școlar 



B) Dezvoltarea de competențe este scopul principal ce rezultă din proiectarea activității la 

clasă a fiecărui cadru didactic 

C) S-au avut în vedere recomandările inspectorului de specialitate și noile reglementări 

elaborate de Ministerul Educației Naționale 

D) S-au organizat evaluări inițiale,iar rezultatele au fost centralizate pe clase și dezbătute 

la nivel de comisie 

E) Planificările calendaristice au ținut cont de structura anului școlar respectând 

programa școlară în vigoare 

F) Planificarea unităților de învățare au ținut cont de utilizarea strategiilor interactiv-

participative 

 

 

 

Obiectivele generale, conform planului managerial al comisiei metodice: 

 Pe parcursul  anului şcolar 2019 – 2020 , Comisia Metodică a învăţătorilor şi- a 

propus următoarele obiective: 

• Sporirea eficienţei actului didactic; 

• Evaluarea elevilor cu scop de orientare şi optimizare a procesului de învăţare; 

• Îmbunătăţirea competenţelor de citit – scris şi calcul matematic; 

• Utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfăşurarea activităţii la clasă; 

• Participarea la acţiuni de formare continuă a cadrelor didactice; 

• Prevenirea şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin 

adoptarea strategiilor la caracteristicile psihofizice ale elevilor; 

• Diversificarea gamei de mijloace didactice utilizate în desfăşurarea activităţii didactice; 

• Iniţierea şi derularea unor parteneriate şi proiecte educaţionale locale şi interjudeţene; 

• Desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare cu impact asupra membrilor 

comunităţii. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DOMENII/ MONITORIZARE 

1.Organizarea și proiectarea unui curriculum personalizat în funcție de colectiv, dar și în 

funcție de standardele de referință, s-a concretizat în întocmirea macroproiectării și a 

proiectării didactice pe conținuturi de învățare, conform procedurilor de implementare a 

programei școlare. 

2.Pregătirea continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructive-

educative concretizate în susținerea de lecții demonstrative  și referate, organizarea 

olimpiadelor școlare și a concursurilor școlare. 

3.Perfecționarea continuă prin activități educative cu un impact pozitiv în rândul elevilor 

(proiecte aducative) și prin participarea la cursuri de formare și înscrierea și susținerea 

inspecțiilor pentru grade didactice.     

În prima ședință a comisiei metodice ,după analiza activității din anul școlar 

precedent, 2018-2019,care a adus în fața colegilor și noutățile transmise de inspectorii de 

specialitate la consfătuirile cadrelor didactice cât și la ședințele cu metodiștii și cu 

responsabilii comisiilor metodice,au fost propuse spre dezbatere mai multe subiecte  de către 

domnul învățător Hamzeu Marius,responsabilul acestei comisii.S-a propus ca anul școlar 

2019-2020 să se fundamenteze pe recomandările transmise de către ISJ Suceava și Ministerul 

Educației Naționale să se aplice testele inițiale la fiecare clasă ,la disciplinele 

principale,discuții despre săptămâna Să știi mai multe să fii mai bun!,despre Evaluarea 

Națională la clasele II- IV,despre asigurarea calității actului educațional.În urma testelor 

inițiale realizate ,toți învățătorii au întocmit concluziile și au indicat măsurile remediale și de 

dezvoltare atât pentru elevii cu dificultăți de învățare cât și pentru aceia cu rezultate foarte 

bune,acestea se regăsesc în portofoliul comisiei metodice.Tot în prima ședință a comisiei a 

fost prezentat Planul managerial și Graficul activităților pentru anul școlar în curs, urmărindu-

se identificarea unor metode de învățământ care să declanșeze angajarea elevilor în activitatea 

instructiv-educativă,să le stimuleze motivația învățarea. 

 

   



 

Activități metodice desfășurate în cadrul Comisiei Metodice a învățătorilor 
Nr Perioada Conţinutul activităţii Profesorulr

esponsabil 

 

 

 

1 
septembrie 

- Analiza activităţii desfăşurate în  anulşcolar 2018-2019 

- Proiectarea didactică semestrială 

- Alegerea responsabilului comisiei 

- Prezentarea Planului managerial și stabilirea graficului 

de activități 

- Stabilirea testelor inițiale 

- Participare la consfătuirea cadrelor didactice 

- Proiect educational-Invitație la lectură 

-  

-  

 

Toate cadrele didactice 

 

 

 

Responsabilul comisiei 

metodice 

 

 

 

2 

 

octombrie 
 
 

 

-  analiza rezulatatelor testelor inițiale 

-stabilirea măsurilor de remediere 

- Proiect educațional “Ziua Educatiei”- 5 octombrie 

2019 

 Proiect educational-”Farmecul toamnei”- 15 

octombrie 2019; 

 Lecție demonstrativă la clasa a-IV-a -”Orizontul și 

linia orizontului” 

 Prezentarea referatului.”Importanța orelor de 

geografie în ciclul primar”; 

 Analiza ofertei editurilor; 

-  

 

Toți învățătorii 

 

 

 

 

Înv.Plăcintă Geta 

 
 
 

 

3 

noiembrie - Susținera unor lecții demonstrative în cadrul Cercului 

Pedagogic din școala noastră 

- Predarea literei N-înv.Covaliu Anton-cl.preg. 

- Litera L de mână și de tipar-înv.Apostol Bogdan-cl I 

- Scăderea cu împrumut de la ordinul zecilor și al sutelor-

înv.Apopei Gabriela-cl.a-II-a 

- Proiect educațional” Să cunoaștem trecutul glorios al 

poporului nostru” 10-21 noiembrie 

 

Toți membrii 

comisiei 

 
 
Pavăl Marcela-
bibliotecara școlii 



- Proiect educational-”Cine a fost Mihail Sadoveanu” 

-  

 

4 

decembrie -   Proiect educational “Tradiții și obiceiuri la români” 06-

22 decembrie 

- Serbări școlare-”Vine,vine Moș Crăciun” 

-Proiect educațional-”Importanța  Unirii” 

-Proiect educațional-”Din suflet pentru suflet” 

-Elaborarea testelor finale 

-Încheierea situației școlare 

 

 

Toate cadrele didactice 

 
 
 
 
 
 
Prof.Maftei Dragoș 

5 ianuarie -Analiza situației la învățătură pe primul semestru 

-Modalități de îmbunătațire a actului instructiv-educativ 

-Proiect educațtional Mihai Eminescu “Luceafărul poeziei 

românești 

-Proiect educațional Mica Unire 

-Concurs Școlar Comper Limba română și matematică 

Resp.comisiei 

 

Toți învățătorii 

 

 

 

Începând cu data de 11 martie 2020, din cauza pandemiei și a intrării României în starea de 

urgență, modalitatea de desfășurarea a orele de curs s-a realizat on-line, fiecare învățător 

folosind diferite aplicații (Messenger, Whatsapp, Zoom,Classroom,Meet etc.) pentru a putea 

parcurge întreaga materie. 

 Trecerea la învățarea on-line a fost o surpriză și a constituit o provocare chiar și pentru 

cei mai adaptabili profesori. Utilizarea platformelor și aplicațiilor a însemnat un proces de 

învățare pentru profesori, elevi și părinți. Predarea on-line presupune flexibilitate în învățare 

și aduce rezultate clare. Condiția de bază impusă în procesul de învățare este posedarea unui 

calculator, telefon performant, tabletă și o conexiune la internet. Nu toți elevii dispun de 

6 februarie -Proiect educațional Să citim pentru mileniul III 

-Proiect educațional o alimentație sănătoasă 

-Concurs școlar Cel mai bun cititor 

Toate cadrele 

Bibl.Pavăl Marcela 

7 martie -Proiect educațional  Simfoniile primăverii 

-Serbări școlare 8martie-Ziua femeii 

 

 

Toți învățătorii 

8 aprilie -Tradiții și obiceiuri pascale 

-Școala de acasă-aspeecte pozitive și negative 

Toți învățătorii 

9 mai Săptămâna “Școala altfel”-teme 

Stop traficului de persoane 

-  Atelierul Primăverii 

- Teatru de umbre 

- Prevenirea îmbolnăvirii cu Coronavirus 

- Excursie virtuală  la muzeele din ţara noastră 

 

Toți învățătorii 



aceste mijloace de comunicare. Învățarea on-line completează învățarea clasică, dezvoltă 

autonomia și curiozitatea, transformă tehnologia într-un aliat pe termen lung și permite 

copiilor să învețe în ritmul propriu. Învățarea on-line are multe avantaje ( crearea propriului 

program, felxibilitatea timpului, lucru de la distanță, accesarea informațiilor de mai multe ori, 

distribuirea rapidă a materialelor didactice, folosirea conținuturilor interactive, existența feed-

back-ului), dar și dezavantaje (dificultăți în ulitizarea tehnologiei, lipsa comunicării 

reale/fizice, conexiune slabă la internet, lipsa mijloacelor tehnologice, dificultăți în evaluare). 

 Internetul este foarte util în învățare; pentru cei mici tehnologia este foarte atractivă, 

iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

Temele menţionate au fost pregătite cu multă responsabilitate de învăţătorii şcolilor 

unde s-au desfăşurat activităţile. Activităţile metodice au constat în susţinerea de lecţii 

demonstrative şi referate, precum şi dezbateri pe baza materialelor prezentate.  

Activităţile demonstrative au scos în evidenţă particularităţile modului de lucru a 

învăţătorilor la clasă, utilizarea metodelor activ-participative moderne centrate pe elev. Toţi 

membrii comisiei metodice au participat activ, manifestând interes şi receptivitate pentru buna 

desfăşurare a activităţilor stabilite. 

Relațiile cadru didactic-elev: 

 Relațiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare și 

înțelegere, afectivitate 

 Elevii sunt încurajați în dorința de autodepășire, atitudine pozitivă față de 

studiu, punctualitate, ținuta decentă, conduita morală 

 Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, 

dorința de afirmare și autodepășire 

 Interacțiunea profesor-elev influențează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul 

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

sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare învăţător a ales 

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

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

sincere, familiaritate), precum și a unui climat angajat (control sistematic al temelor, 

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

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

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

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

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

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

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

 Pentru a facilita comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive,  activităţi 

pe grupe şi echipe de elevi. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o 

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi 

echipa managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la 

nivel de clase, la care au participat şi cadre didactice, consultaţii în cadrul comisiei metodice.   

A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o 

comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

 S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu 

care au fost organizate activități extracurriculare. 

Fiecare învăţător a realizat o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru 

fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi 



proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi 

finală, portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ. 

Formarea continuă a personalului didactic a constituit şi constituie un segment 

important al activităţii metodice la nivelul învățământului primar. Formele de organizare sunt 

diverse: perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, 

concretizate prin: sesiuni de comunicări, simpozioane, stagii periodice de informare 

ştiinţifică; cursuri pentru completarea studiilor organizate de instituţiile de învăţământ 

superior. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă 

cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATE  EDUCAȚIONALE 

 

1. Biblioteca-”O lume a cărților” –toți elevii ciclului primar sunt beneficiari acestui 

accord .În cadrul parteneriatului cu biblioteca s-au desfășurat o serie de activități 

interesante accentul căzând pe cunoașterea în profunzime a operelor lui 

Sadoveanu ,Creangă,Eminescu precum și achiziționarea deprinderilor de citit-

scris.Au avut loc concursuri atractive,s-au recitat poezii,s-a realizat o expoziție de 

desene și lucrări. 

2. Parteneriat cu biserica Pogorârea Sfântului Duh-în colaborare cu această 

parohie s-a desfășurat un program amplu de colinde la care au participal elevii 

școlii precum și majoritatea cadrelor didactice din comună coordonați de preotul 

Ursuțu Marcel. 

3. Proiect de parteneriat educational cu Editura Kreativ-în cadrul acestei 

colaborări se evidențiază un număr mare de elevi care achiziționează diverse 

cărți pentru a-și îmbogăți cunoștințele. 

4. Grădinița Specială Fălticeni-s-a desfășurat proiectul educational Fanteziile 

toamnei constând într-o expoziție de lucrări.S-au selectat câte 3 lucrări din 

fiecare clasă și s-au obținut câteva premii. 

5. Căminul de bătrâni Solca-în cadrul acestui parteneriat s-a prezentat un program 

de colinde și s-au oferit daruri  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE 

 

 

Să ne cunoaștem comuna-drumetie-septembrie 

Realizarea unor activitați de ziua mondială a educației-octombrie 

Fanteziile toamnei-expoziție de lucrări-octombrie 

Activitate culturală-Cine a fost Mihail Sadoveanu-noiembrie 

Program de cântece patriotice dedicate Zilei de 1 Decembrie,poezii cu tentă 

patriotică ,expoziție de lucrări-noiembrie 

Serbări școlare-decembrie,martie 

Program de colinde-susținut la bisericile din sat,la ISJ Suceava ,la Redacția Crai 

Nou,la Ocolul Silvic ,la primărie-decembrie 

Simfoniile primăverii 

 
 

 

 

 

PUNCTE TARI 

- Lecții deschise susținute de profesorii din catedra noastră în prezența sefului de 

comisie; 

- Proiectarea activității didactice în conformitate cu programele școlare; 

- Respectarea proiectării activităților instructive-educative; 

- Comunicarea eficientă între membrii catedrei și conducerea școlii, între profesori și 

elevi; 

- Pregătirea continua a elevilor pentru concursurile școlare; 

- Implicarea cadrelor didactice în proiecte locale, naționale și internationale; 

- Perfecționarea continua a cadrelor didactice; 

Activități extracurriculare și extrașcolare de calitate; 
 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa softurilor educaționale: materiale audio-video create pentru disciplinele noastre; 

- Utilizarea insuficientă a lecțiilor în sistemul AEL; 

- Lipsa de implicare a unor elevi în procesul instructive-educativ 

Superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 

 

OPORTUNITĂȚI 

- O echipă bună care poate fi stimulată ușor; 

- Crearea unor programe pentru grupe de excelență; 

- Potențial pentru crearea unor softuri educaționale; 

- Orientarea către proiecte  și parteneriate la nivel național și internațional; 

- Perfecționarea metodfelor de lucru cu elevii; 

 

 

RESP.CM-PROF.ÎNV.PRIMAR-HAMZEU MARIUS 

 

 

 

 

 



 

Raport de activitate 

Comisia Metodică 

Limbă și Comunicare 

Semestrul II, an școlar 2019-2020 

 

Componența comisiei: 

1.Prof.dir. Ursuțu Nicoleta- lb. română 

2.prof. Nechita-Larion Ovidiu- lb. română 

3.prof. Acatrinei Mihaela- lb. română 

4.prof. Tomegea Gabriela-lb. engleză 

5. prof. Macoviciuc Roxana- lb. engleză 

6.prof. Popovici Cristina-lb. franceză 

 

 Obiectivele generale, conform planului managerial al comisiei metodice:   

 Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare ; 

 Utilizarea eficientă a metodelor şi a instrumentelor de evaluare, atenție sporită pentru 

cele folosite sau care pot fi folosite în cadrul activității online ; 

 Obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şcolare şi la Evaluarea Națională; 

 Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor Comisiei metodice ; 

 Îmbunătățirea calităţii bazei materiale ; 

  Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi 

cadrelor didactice şi valorizarea acestora (parteneriate, expoziţii de proiecte ale 

elevilor, sesiuni de comunicări ştiinţifice).  

 

 

 

 

 

 Asigurarea fluxului informaţiei de specialitate s-a realizat conform planificării 

activităţilor comisiei prin însuşirea şi aplicarea curriculum-ului şcolar pentru anul 

şcolar 2019-2020, prin participarea la consfătuirile cadrelor didactice pe specialităţi, 

prin analiza programelor şcolare valabile pentru anul în curs şi prin prezentarea unor 



soluţii pentru elaborarea planificărilor anuale şi semestriale. Astfel, s-au elaborat în 

timp optim, planificările anuale şi semestriale şi s-a obţinut parcurgerea  

conţinuturilor de învăţare‚ în termenii stabiliţi prin planificările calendaristice  și 

conform măsurilor luate în urma trecerii în regim online.  

 Urmărirea sistematică a progresului şcolar s-a realizat prin administrarea de teste 

periodice: predictive, formative şi sumative şi prin introducerea formelor alternative 

de evaluare: portofoliul şi proiectul. O deosebită atenţie s-a acordat elaborării, 

implementării şi evaluării testelor iniţiale, în urma cărora s-a redimensionat 

activitatea didactică. 

 

 În semestrul II al anului școlar 2019-2020, Comisia Limbă și Comunicare a desfășurat 

numeroase activități ce au fost posibile datorită intervențiilor competente ale cadrelor 

didactice, intervenții bazate pe: 

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;  

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative cu un 

character compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Utilizarea unor metode de lucru și de evaluare online, folosind diferite platform și 

instrumente puse la dispoziție de acestea; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;  

4. Dorinţa de îmbunatăţire a relației de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- 

cadru didactic;  

5. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure înțelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme. 

 

 

DOMENII/ MONITORIZARE 

1.Organizarea și proiectarea unui curriculum personalizat în funcție de colectiv, dar și în 

funcție de standardele de referință, s-a concretizat în întocmirea macroproiectării și a 

proiectării didactice pe conținuturi de învățare, conform procedurilor de implementare a 

programei școlare. 

2.Pregătirea continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructive-

educative concretizate în susținerea de lecții demonstrative  și referate, concursuri școlare, 

seminare online, webinare, etc. 

3.Perfecționarea continuă prin activități educative cu un impact pozitiv în rândul elevilor 

(proiecte aducative) și prin participarea la cursuri de formare și înscrierea și susținerea 

inspecțiilor pentru grade didactice.       



 

Activități metodice desfășurate în cadrul Comisiei Metodice 

Limbă și Comunicare 
NR Peri-

oada 

Conţinutul activităţii Profesorul 

responsabil 

1 ianuarie - Evaluarea activităţii pe semestrul I 

-Moment  dedicat lui Mihai Eminescu prin 

desfășurarea proiectului educaţional:  Eminescu: 

voievodul nostru stelar 

 

Toți membrii 

 

Prof. Limba română 

 

 

 

2 

februarie 

 

- Proiectarea didactică semestrială 

- Desfăşurarea fazei locale a Olimpiadei de limba şi 

literatura română 

- Șezătoarea folclorică 

Toate cadrele didactice 

Prof. Limba română 

 

Prof. Acatrinei Mihaela 

 
 

3 

 

martie 

 

 

 

 

- Cerc pedagogic limba franceză 

- Activitati pentru Ziua Internationala a Francofoniei 

- Concurs   Cangurul lingvist 

 

 

- Trecerea la predare-învățare-evaluare online de la 

11 martie 

Prof. Popovici Cristina 

 

Prof. Tomegea Gabriela 

și Macoviciuc Roxana  

Toți membrii 

 

 

4 

aprilie - Stabilirea activităților pentru Săptamâna Școala 

Altfel în regim online 

Toți membrii 

 

 

5 

mai - Desfășurarea activităților din cadrul Săptămânii 

Școala Altfel 

Toți membrii 

 

6 

 

iunie 

- Încheierea situației școlare 

- Evaluarea activităţii pe semestrul II 

 

Toți membrii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte activități  

Acorduri de 

parteneriat 

Prof.Acatrinei Mihaela 

Acord de parteneriat nr.20/16.06.2020 cu Centrul de resurse Educationale , 

Buftea sem II 



Prof. Tomegea Gabriela 

parteneriat cu asociația eLiberare, Nr. 573/20.05.2020 

 

Concursuri și 

olimpiade 

Prof. Nechita-Larion Ovidiu: participare la etapa locală a Olimpiadei  de 

Limba și literatura română; 

- Participarea la etapa I a concursului COMPER din 23 ianuarie cu un 

număr de 14 elevi dintre care 10 au obținut diplome cu premiile II,III și 

mențiune; 

Înscrierea la etapa a II a a concursului COMPER din 12 martie a 21 de elevi 

 

Prof. Tomegea Gabriela 
- Concursul  Cangurul Lingvist- - Adeverință nr. 10483/ 02.06.2020 

eliberată de IDEE 

     Prof. Macoviciuc Roxana 

Concursul  Cangurul Lingvist- - Adeverință nr. 10483/ 02.06.2020 eliberată 

de IDEE 

Activități de 

formare 

Prof. Tomegea Gabriela 

- a susținut inspecția specială pentru gradul didactic II   

- Certificat Virtual classroom techniques, by Iulia Lehner, eliberat de 

International House Bucharest, Teaching Training Centre 

Prof. Acatrinei Mihaela 

Adv. Nr.21/16.06,2020 de utilizare a platformei educationale de invatare 

Cadre didactice.ro. 

Prof. Popovici Cristina 

A organizat activitate de cerc pedagogic la limba franceză în luna martie 

 

 

Simpozioane și 

conferințe 

 

Prof. Acatrinei Mihaela 

- la Simpozionul International Lesson planner, between tradition and 

innovation,  

-A publicat un proiect didactic in Lesson planner, between tradition and 

innovation, inregistrată la BNR cu ISBN 978-973-0-32145-6 Bucuresti 

2020 

- Seminarul didactic international Ghid metodologic,Modele de proiecte 

didactice, organizat de CRE, Bucuresti. 

Alte activităţi Prof. Acatrinei Mihaela 

A realizat o miniprogramă  pentru o disciplină opţională la clasa a VI aB-

Literatura prin teatru și film.La clasa a Va elevii au ales optionalul Lectura 

și abilitățile de viață, optional aprobat de minister, pentru care am realizat 

planificarea materiei 

 

 

 

Prof. Nechita-Larion Ovidiu și Prof. Acatrinei Mihaela 

Pregătire suplimentară-1 oră/săptămână cu elevii clasei a VIII a A pentru 

ex. de Evaluare Națională în perioadele 13 ianuarie-11 martie și 2-12 iunie 

la școală; 

 

Toți membrii 

Au  susținut activități specifice săptămânii ,,Școala Altfel” 



 

 

ANALIZA SWOT A CATEDREI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI 

- Lecții deschise susținute de 

profesorii din catedra noastră în 

prezența sefului de comisie; 

- Proiectarea activității didactice în 

conformitate cu programele școlare; 

- Respectarea proiectării activităților 

instructive-educative; 

- Comunicarea eficientă între 

membrii catedrei și conducerea 

școlii, între profesori și elevi; 

- Perfecționarea continua a cadrelor 

didactice; 

- Activități extracurriculare și 

extrașcolare de calitate; 

PUNCTE SLABE 

- Lipsa softurilor educaționale: materiale 

audio-video create pentru disciplinele 

noastre; 

- Utilizarea insuficientă a lecțiilor în 

sistemul AEL; 

- Goluri în cunoștințele elevilor de clasa 

a VIII-a; 

- Superficialitatea unor elevi în realizarea 

temelor scrise;  

- Insuficienta participare la seminare, 

webinare pentru îmbunătățirea 

activității online 

OPORTUNITĂȚI 

- O echipă bună care poate fi 

stimulată ușor; 

- Crearea unor programe pentru 

grupe de excelență; 

- Potențial pentru crearea unor softuri 

educaționale; 

- Orientarea către proiecte  și 

parteneriate la nivel național și 

internațional; 

- Perfecționarea metodelor de lucru 

cu elevii; 

- Posibilitatea de a realiza activități 

practice; 

AMENINȚĂRI 

- Programe supraîncărcate  

- Cadre dicactice cu responsabilități 

multiple; 

- Programul școlar încărcat 

- Desfășurarea activității online 



 

Raport de activitate 

Comisia Metodică 

Matemetică și științe 

An școlar 2019-2020 

           

 

  Componența comisiei: 

 

 

 

 

 

 

 

 OBIECTIVE GENERALE: 

1. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ .MĂSURI 

DIDACTICO-ORGANIZATORICE 

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COGNITIVE 

3. PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII DIDACTICE DE SPECIALITATE 

4. REALIZAREA OBIECTIVELOR ATITUDINALE 

ACŢIUNI – STRATEGII – MĂSURI 

 1. PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ .MĂSURI 

DIDACTICO-ORGANIZATORICE 

- Dezbaterea programelor scolare, modificări ale acestora  si stabilirea strategiilor de 

aplicare. 

- Analiza rezultatelor obtinute de elevi la testele initiale 

- Dezbaterea si aprobarea planurilor manageriale anuale si semestriale 

- Stabilirea tematicii sedintelor comisiei 

- Intocmirea planificarilor anuale si semestriale în conformitate cu programele şcolare 

1. Solcanu Vasile Matematica 

2.Robu Geta Matematica 

                    3. Nechita Larion 

Cristiana 

Fizica/chimie 

       4. Loghinoaia Irina Chimie/biologie 

    5. Tibichi Mihaela Ed. tehnologica/Ed. plastica 

6. Acatrinei Vasiliu Cristinel 

Petrica 

TIC 



- Planificarea recapitulării materiei pentru elevii claselor      a-VIII-a în vederea obţinerii de 

rezultate bune la  examenele naţionale din anul 2020. 

- Pregătirea elevilor claselor a VI a în vederea Evaluării Naționale 2020 

- Proiectarea lecţiilor, documentarea metodică şi ştiinţifică, adecvarea strategiilor didactice 

la capacităţile de învăţare ale elevilor. 

- Dezvoltarea capacităţii de explorare şi comunicare punându-se accent pe calitatea 

informaţiilor 

- Elaborarea programului de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţe în 

vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare 

- Parcurgerea ritmică a materiei în conformitate cu planificările făcute 

- Planificarea testărilor, alcătuirea testelor, corectarea testelor elevilor din clasele a VIII-a 

pentru o evaluare obiectivă 

2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COGNITIVE 

- Formarea şi dezvoltarea sistemului raţional 

- Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin însuşirea limbajului specific fiecărui obiect de 

studiu 

- Diversificarea conţinuturilor în scopul formării laturii informative şi a orientării către licee  

- Compatibilizarea cunoştinţelor cu vârsta elevului şi cu experienţa anterioară a acestuia 

- Realizarea legăturilor intradisciplinare prin crearea de metode matematice ale unor 

fenomene abordate la alte discipline 

- Prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă în scopul stimulării motivaţiei în studiul 

matematicii cât şi a celorlalte obiecte de studiu 

- Asigurarea unei continuităţi la nivelul experienţei didactice în predarea matematicii, fizicii, 

chimiei, biologiei și informaticii 

- Dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală, logică, algoritmizată 

- Urmărirea competenţelor generale şi specifice cuprinse în programele şcolare 

- Dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală şi în echipă, a capacităţilor de a formula 

probleme şi a imagina algoritmi de rezolvare 

- Dezvoltarea motivaţiei învăţării printr-o abordare atractivă şi legată de concret a temelor 

din curriculum 

3. PERFECŢIONAREA PREGĂTIRII DIDACTICE DE SPECIALITATE 

 

- Dezbaterea în cadrul comisiei a metodologiei formării continue a personalului didacti 

- Informari ştiinţifice periodice privind specialitatea  

- Întocmirea şi dezbaterea de referate pe teme de specialitate 

- Susţinerea de lecţii deschise 

- Elaborarea de teste pentru evaluările curente şi sumative 

- Participarea la activităţile cercurilor pedagogice 

- Susţinerea de lucrări, referate metodico-ştiinţifice organizate în şcoală, Casa corpului 

didactic, Insp. Şcolar 

4. REALIZAREA OBIECTIVELOR ATITUDINALE 

 

- Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi a unui spirit de obiectivitate şi imparţialitate 

- Dezvoltarea curiozităţii faţă de studiul matematicii şi a celorlalte obiecte printr-o abordare 

atractivă a temelor propuse 

 

 

 

 

ACTIVITATEA COMISIEI DE MATEMATICA SI STIINTE 



 

ACTIVITATEA COMISIEI DE MATEMATICA ȘI ȘTIINȚE 

TEMATICA SEDINȚELOR  
AN ȘCOLAR 2019 – 2020 

 
SEPTEMBRIE         - Consfatuirile cadrelor didactice, noutăți 

                                 -Stabilirea calificativelor  în urma autoevaluării 

        2019                - Ședința privind întocmirea dosarului comisiei metodice, și stabilirea 

responsabilului comisiei. 

                                                                                                             R : Membrii comisiei 

 

OCTOMBRIE      - Analiza activității comisiei metodice de matematica si științe  din anul școlar 

precedent. 

           2019          -Dezbaterea si aprobarea planului managerial al comisiei         

                              - Testarea inițială, analiza rezultatelor si stabilirea masurilor ce se impun 

                              - Stabilirea masurilor necesare pentru obținerea unor rezultate cât mai bune 

la examenele naționale cu elevii claselor a –VI -a și a VIII-a 

                             - Noile programe școlare, cu sugestii metodologice,  pentru disciplinile: 

matematică, fizică, chimie, biologie, educație tehnologică, informatică și 

TIC, pentru  clasa a VII-a - dezbatere 

                            - Folosirea intuiției în noua programă de gimnaziu la matematică – referat : 

Solcanu Vasile  

            R : Membrii comisiei   

 

NOIEMBRIE       - Activitate de cerc pe zonă la educație tehnologică tinută de pro. Țibichi 

Mihaela:   

2019               -Lecție deshisă la clasa a VII-a: ”Materiale textile-Atelierul de 
creație”- Realizare de                                   produse simple 

                                -Analiza Regulamentului specific de organizare și desfășurare a 

olimpiadei din aria curriculară „TEHNOLOGII” (Educație tehnologică și aplicații 

practice) și a noilor programe de concurs. 

                                  -Analiza noii programe de clasa a VII-a la Ed. Tehnologică- 

dezbatere  

 

        

                                                                                                            R : Membrii comisiei 

DECEMBRIE       - Analiza parcurgerii ritmice a materiilor de studiu de catre profesorii din  

cadrul comisiei,  in concordanta cu planificarile intocmite 

      2019               -Prezentarea programelor școlare de nivel gimnazial, la biologie, care  au 

intrat în vigoare începând cu anul școlar  2017-2018- referat de prof. 

Loghinoaia Irina 

                          - Participarea la cercurile pedagogice pe semestrul I – discutii pe marginea 

materialelor         prezentate              

                                                                                                                     R :Membrii 

comisiei 

 
 
IANUARIE           -  Asupra unor probleme de loc geometric utilizate în gimnaziu           
        2020                           - Olimpiada locală  



                                  -Noua programă de fizică  -referat de Nechita- Larion  Cristiana                                                                                               
                                                                                                                                                  R :   
Membrii comisiei 
 
FEBRUARIE        - Analiza rezultatelor elevilor la olimpiade- fazele locale  
    2020                 -  Analiza activităţii comisiei pe semestrul I   și revizuirea planului de 

activitate al comisiei pe semestrul al- II -lea 
                                -Optimizarea pregătirii elevilor pentru examenele de Evaluare Națională 
                                 
                                        R : Membrii comisiei 
 
 MARTIE                 

     2020               -    Dezbatere pe tema: Dezvoltarea competențelor prin lecția de matematică  
                    - Prezentarea unor tipuri de itemi utilizați în lucrarea semestrială  

                                                                                                                     R :   Membrii comisiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista premii concursuri matematica:  

Premii concursuri  Matematică,  an școlar: 2019-2020 
         Elev pregătiți de profesor Solcanu Vasile 

”Memorialul David Hrimiuc”, Gura Humorului, concurs international, cu participarea 

lotului olimpic al Republicii Moldova 

Airinei Gabriel Vlad, clasa a VII-a : mențiune  

 

”Memorialul Ștefan Dârțu”, Vatra Dornei, concurs național 

 

      Airinei Gabriel Vlad, clasa a VIII-a : mențiune  

Concursul ”Mate 3”, Suceava, concurs interjudețean 

 

Airinei Gabriel Vlad, clasa a VIII-a : premiul al III-lea  

Concursul ”Olimpiada satelor”, concurs național 

a) Etapa locală , Fălticeni 

     Airinei Gabriel Vlad, clasa a VIII-a : locul I 

b)   Etapa județeană , Gura Humorului 

.Airinei Gabriel Vlad, clasa a VIII-a : premiul I, calificat la faza națională de la Cluj 

care nu s-a mai ținut. 

Profesor Solcanu  Vasile:  



- A participat la Simpozionul Național de Matematică ”Dan  Brănzei”, de la Vatra 

Dornei 

- A ținut lecție la Centrul de Excelență, Suceava 

- A fost profesor însoțitor și evaluator la: 

- Memorialul ”David Hrimiuc”(concurs internațional), Gura Humorului, 

- Mamorialul ”Ștefan Dârțu” (concurs național), Vatra Dornei 

- Concursul ”Mate3” (concurs interjudețean), Suceava 

-  „Olimpiada satelor”, concurs național, etapele locală și județeană 

Profesorul de informatică Acatrinei Cristinel a creat platforma Classroom a școli cu 

ajutorul căreia s-au desfășurat activitățile online cu elevii. 

. 

  

 

RESPONSABIL COMISIE: 

                          Prof. Vasile Solcanu 

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII 

COMISIEI METODICE  „OM  ŞI SOCIETATE” 

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

 

I.   OBIECTIVE  URMĂRITE: 

În anul şcolar 2019-2020, comisia metodica "Om şi societate" şi-a desfăşurat 

activitatea conform proiectului managerial şi a planificării stabilite, având ca obiective 

prioritare următoarele :  

- Proiectarea activităţilor didactice în concordanţă cu noul curriculum;  

- Predarea şi evaluarea centrate pe elev, utilizând metode activ - participative  

- Pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare ; 

- Aplicarea unor proiecte pentru ajutorarea şi integrarea copiilor cu probleme de 

învăţare în comunitatea şcolară şi locală ; 

- Evocarea evenimentelor importante din istoria neamului şi a comunităţii locale 

- Dezvoltarea sentimentului patriotic, cultivarea spiritului de toleranţă .  

 

II. ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE: 

Profesorii din cadrul comisiei și-au elaborate documentele de planificare, proiectare 

și evaluare după indicațiile primite în cadrul Consfătuirilor cadrelor didactice. Toți membrii 

comisiei au analizat planurile cadru și programele școlare în vigoare. În proiectarea 



activităţilor s-au respectat programele şcolare şi normele de elaborare a documentelor de 

proiectare. După o analiză a curriculumului şcolar au fost elaborate documentele şcolare: 

proiectarea calendaristică, proiectarea pe unităţi tematice în funcţie de achiziţiile anterioare, 

particularităţile de vârstă şi nevoile elevilor. 

În proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare s-au utilizat resurse TIC (calculator, 

site-uri, videoproiector, filme), stabilindu-se strategii didactice optime. Proiectarea 

activităților extracurriculare a urmărit să coreleze obiectivele curriculare, cu nevoile și 

interesele elevilor, dar și cu planul managerial al unității. 

În cadrul comisiei au fost propuse şi susţinute  următoarele activităţi: 

 - Memoria Holocaustului – activitate susţinută de prof. Mitocariu Nicăi Dănuţ în 9 

octombrie. Au participat elevii claselor a VII-a şi a VIII-a. 

 - 25 Octombrie – Ziua Armatei, prof. Heciu Ovidiu a prezentat elevilor în ambele 

structuri ale şcolii, importanţa acestei zile pentru Armata română şi pentru România. 

1 Decembrie –Ziua Naţională a României. Importanţa şi semnificaţia acestei zile 

deosebite pentru poporul român a fost prezentată elevilor de  prof. Mitocariu - Nicăi Dănuț. 

În colaborare cu Primăria, Căminul Cultural, am participat la activităţile dedicatei zilei 

de 1 Decembrie, la Monumentul din faţa Căminului Cultural au fost depuse coroane,  a fost 

comemorat momentul şi susţinut un program artistic de  cântece patriotice. 

24 Ianuarie „Unirea Moldovei cu Ţara Românească”. Momentul a fost evocat, fiind 

prezentate importanţa şi  semnificaţia acestei zile de către prof. Mitocariu-Nicăi Dănuţ. 

9 Mai – Ziua independenţei, sfârşitul războiului(1939-1945), Ziua Europei, precum şi  

Ziua Eroilor au fost comemorate prin materiale ataşate pe grupurile claselor ambelor structuri 

de prof. Mitocariu-Nicăi Dănuţ. 

 

I. LECȚII  DEMONSTRATIVE: 

Toți membrii comisiei au demonstrat seriozitate și promptitudine în participarea la 

activitățile desfășurate în cadrul cercului pedagogic și în cadrul comisiei metodice. În cadrul 

comisie s-au susținut următoarele activități: 

1. Lecţie demonstrativă - Geografie, cl. a V-a „ MIŞCĂRILE PĂMÂNTULUI”, 

Prof. Heciu Ovidiu 

 

II. INFORMAȚII REFERITOARE LA PARCURGEREA MATERIEI, 

REZULTATE ȘCOLARE, PROMOVABILITATE ȘI PROGRESUL/ REGRESUL 

ÎNREGISTRAT DEELEVI 



Din informările comisiei privind ritmicitatea notării, parcurgerea materiei și 

monitorizarea absențelor s-au constatat următoarele: 

1. Parcurgerea materiei 

 - fiecare cadru didactic și-a realizat planificarea unităților tematice în curs, acordând 

o atenție deosebită parcurgerii materiei la fiecare disciplină; 

- planificările unităților de învățare au fost reactualizate permanent pentru a permite 

parcurgerea tuturor conținuturilor; 

I. Rezultate școlare 

- notare elevilor s-a realizat ritmic, ceea ce înseamnă că evaluarea rezultatelor școlare 

(care reprezintă o componentă importantă a procesului de învățământ) s-a efectuat conform 

programei școlare; 

- numărul de note a fost corelat cu numărul de ore alocat disciplinei în planul de 

învățământ; 

- promovabilitate/progresul și regresul înregistrat de elevi 

- testele inițiale au avut rolul de a orienta și optimiza învățarea, ele devenind reper 

pentru adaptarea procesului de învățământ la nivelul de pregătire al elevilor; 

 

II.  PARTICIPĂRI ȘI PREMII LA CONCURSURI/ OLIMPIADE ȘCOLARE – 

PARTENERIATE 

1.  Acord de parteneriat cu JA România, pentru  implementarea gratuită a 

programelor Junior Achievement,– prof. Mitocariu Nicăi Dănuţ 

2. Proiect educaţional „ CARAVANA PRIETENIEI”, în parteneriat cu  Şcoala 

M. Sadoveanu  Fălticeni  ,– prof. Mitocariu Nicăi Dănuţ 

III. PARTICIPAREA LA CERCURI PEDAGOGICE, PROGRAME DE  

FORMARE. 

Membrii comisie au participat la activitățile cercurilor pedagogice, dar și la cele 

organizate la nivelul comisie sau școlii.  

IV. SESIUNI DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE, SIMPOZIOANE, 

ARTICOLE/PUBLICAȚII. 

1. Participare la  Simpozionul Național „Inițiative didactice”, Ediţia a IV-a,  

cu lucrarea  „ASIGURAREA SUCCESULUI ȘCOLAR PRIN PARTENERIAT  

ȘCOALĂ -FAMILIE”.   prof. Mitocariu Nicăi Dănuţ 

 

Datorită situaţiei cauzate de pandemia de SARS-COV19 



Participări la webinare 

 - participare la ,,Conferinţa internaţională educaţie online,, 55 de webinare şi sesiuni 

Facebook Live, prof. Mitocariu Nicăi Dănuţ 

 - participare în calitate de membru active la proiectul “ PLATFORME 

EDUCAŢIONALE ONLINE”, prof. Mitocariu Nicăi Dănuţ 

 

V. COLABORAREA CU PĂRINȚII ȘI COMUNITATE  ALOCALĂ 

Parteneriatul Școală - Familie și-a definit dimensiunile reale în cadrul unor activități 

comune, la care părinții au avut o participare directă, o ocazie propice în scopul 

conștientizării și implicării în formarea și dezvoltarea profilului personalității propriului 

copil. 

Activitatea comisiei a evidenţiat :  

  PUNCTE TARI  

  • Cadre didactice bine pregătite şi responsabile ;  

• Proiectarea activităţilor didactice s-a făcut conform planificărilor calendaristice şi 

anuale şi a programelor şcolare .  

• Majoritatea activităţilor au fost planificate şi realizate în acord cu dorinţele copiilor ;  

 PUNCTE SLABE  

 • Nu întotdeauna cunoştinţele dobândite la Cultură civică şi Religie s-au reflectat 

printr-un comportament civic din partea elevilor ;  

• Slaba participare la olimpiadele şcolare Istorie - Geografie ; 

OPORTUNITĂŢI  

 Folosirea eficientă a resursei umane şi a materialelor didactice ; 

 Utilizarea eficientă a metodelor care să dezvolte gândirea elevilor şi valorifice 

propria experienţă .  

 AMENINŢĂRI  

 Lipsa motivaţiei elevilor pentru anumite discipline de învăţământ ;  

 Îngăduinţa şi inconstanţa corpului profesoral în a sancţiona actele de indisciplină a 

elevilor 

 

 

Responsabil Comisie metodică, 

Prof. Mitocariu Nicăi Dănuţ 
 



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA IN CADRUL COMISIEI  

DIRIGINTILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

Smestrul I si II 

      

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 

- documentele comisiei puse la      

dispoziţia tuturor membrilor acesteia; 

- toți diriginții au prelucrat la clasă 

Regulamentul de Ordine Interioară, 

Statutul elevului; 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat 

şi implicat în creşterea coeziunii clasei 

şi rezolvarea situaţiilor tensionate de 

tip elev-elev,  

-  profesorii diriginţi sunt cadre 

didactice titulare; 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în 

activităţi extraşcolare cu clasa, pe care 

o manageriază ; 

- aproape toți diriginții s-au preocupat si 

implicat în cunoașterea stilurilor de 

învățare și promovarea acestora în 

rândul profesorilor de la clasă 

- în majoritatea cazurilor s-au 

manageriat eficient situaţiile de 

indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile 

implicate, implicarea şi consilierea 

părinţilor, au fost înștiințați părinții în 

PUNCTE SLABE 

 

- nu toate lecţiile au un conţinut 

informaţional variat şi formativ; 

- nu întotdeauna a fost sprijinit efortul 

intelectual al elevilor, organizarea 

învăţării nu a fost întotdeauna 

motivată; 

- nu toți diriginții au elaborat 

planificările la timp şi nu au fost  

preocupaţi de însuşirea modificărilor 

din noile programe şcolare. 

- lipsa spațiului și supraaglomerarea 

elevilor cu activități școlare împiedică 

desfășurarea unor activități 

extrașcolare. 

- puţine cadre didactice sunt implicate 

în viaţa clasei în afara orelor predate 

la disciplina respectivă ; 

- lipsa de comunicare în unele cazuri, 

între diriginți.  

 



tote cazurile de indisciplină, aplicarea 

sancţiunilor conform ROFUIP, ROI și 

Statutului elvului). 

- fiecare membru al comisiei are 

responsabilităţi precise; 

- responsabilităţile membrilor comisiei 

sunt axate pe domenii importante din 

procesul de învăţământ: formare 

continuă, activităţi culturale, activităţi 

sportive, expoziţii şcolare, concursuri,  

educaţie sanitară etc.; 

- tematica orelor de dirigenție a fost 

elaborată în conformitate cu programa 

școlară și nevoile actuale ale elevilor; 

- temele dezbătute în cadrul comisiei, în 

general  s- au axat pe nevoile actuale 

ale elevilor și au fost apreciate de 

conducerea şcolii şi membrii comisiei; 

- nici un accident rutier care să implice 

elevi ai şcolii; 

- mulţi elevi au manifestat în cadrul 

activităţilor dorinţa de afirmare, 

participare şi implicare în dezbateri şi  

s-au dovedit dornici de a veni cu 

soluţii concrete şi contribuţii 

personale la temele abordate; 

- elevi inventivi , spontani, cu capacități 

intelectuale  ridicate; 

OPORTUNITĂŢI 

- existența unei baze materiale 

moderne, acces la internet, etc,; 

- mulţi elevi cu dorinţă de afirmare; 

- cadre didactice bine pregătite. 

AMENINŢĂRI 

- suprasolicitarea cadrelor didactice, în 

elaborarea unei documentații tot mai 

vaste; 

- timpul tot mai încărcat al cadrelor 

didactice; 

- multe dintre cadrele didactice sunt 

navetiste, Suceava , Fălticeni; 



- dezinteres pentru o parte din elevi 

pentru educație- învățare în general; 

- familii dezorganizate din cauza 

plecării unui părinte sau chiar a 

amândurora în străinătate; 

- lipsa educaţiei în multe familii; 

- dezinteres și sprijin pentru școală  

încă, din partea multor părinți; 

- puțini dintre părinți se implică în 

activitățile desfășurate în cadrul școlii. 

 

 

 

        În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, Comisia profesorilor diriginţi de la Şcoala 

Gimnazială, nr. 1 Bogdăneşti şi-a desfăşurat activitatea conform programelor specifice de 

Consiliere şi orientare la care s-au adăugat, Planul managerial şi planificarea activităţilor 

la orele de diridinție, Programul activităţilor extraşcolare, Programul de măsuri pentru 

prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar, Programul pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei. 

        Am constatat că un mare număr de elevi au fost luaţi în plasament de cetăţenii din 

localitate şi urmează cursurile şcolii noastre. De asemenea domnii învăţători şi profesori 

diriginţi au continuat munca susţinută de adaptare a elevilor în colectivele de elevi în care 

au venit. Astfel tehnicile şi strategiile folosite privind autocunoaşterea, stima de sine, au 

venit în ajutorul diriginţilor pentru caracterizarea colectivelor de elevi. Dintre acestea 

amintim: chestionare, conversaţii, discuţii, pentru cunoaşterea personalităţii copilului. 

         Educaţia civică a elevilor a fost permanent vizată la toate clasele de elevi, atrăgându-

se de către domnii diriginţi şi învăţători atenţia asupra comportamentului în şcoală, familie 

şi în societate. 

         Preocuparea pentru un spaţiu cât mai curat şi frumos a fost în atenţia tuturor cadrelor 

didactice şi a elevilor în cadrul Programului Internaţional Eco-şcoală. 

         Educaţia pentru învăţătură a preocupat permanent toate cadrele didactice, diriginţii și 

cadrele didactice desfăşurând activităţi menite să conştientizeze importanţa studiului 

individual, pregătirea pentru teze şi olimpiade, pentru participarea la concursuri. 

        Preocuparea pentru reducerea absenteismului şcolar, a violenţei în clase, atât a celei 

verbale, cât şi a celei fizice a preocupat fiecare diriginte, profesor şi învăţător. 



Legătura cu părinţii prin înştiinţările trimise în cazurile ivite, prezenţa părinţilor solicitaţi 

la şcoală pentru a cunoaşte situaţia copiilor, mai ales a celor în plasament a întărit şi mai 

mult legătura şcoală-familie. 

        Educaţia rutieră, de protecţie civilă, de educaţie sanitară au stat în atenţia profesorilor 

diriginţi, a domnilor învăţători, astfel că nu s-au înregistrat cazuri de accidente. 

 

    Ca urmare a situației apărute, la date de 11 martie 2020, virusul gripal SARS COV 2, 

activitățile metodice au fost suspendate. 

 

 Activităţi desfăşurate în cadrul Comisiei diriginților - semestrul I : 

 lecţie demonstrativă : 

          clasa a VIII- a A  -“Sărbătorile la români” –  prof.Loghinoaia Irina.                                         

 Workshop:  

”Motivația  învățării” 

                                        prof.Nechita Lorion Cristiana.  

În semestrul al II lea: 

 Lectie demonstratrativă 

- Clasa a V – Cum circulam pe drumurile publice – prof. Nechita Larion Ovidiu 

           

 

 

 

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

 

          În cadrul primei sedinte a Consiliului reprezentativ al părintilor, care a avut loc în 

data de 13.09.2019, au fost desemnati reprezentantii părinților în cadrul Consiliului de 

Administratie,Moșneguțu Mihaela și Apopei Daniela, și s-au purtat discutii pe baza 

sctivităților care se vor desfășura în anul școlar 2019/2020. 

          Părintii au fost solicitati să vina cu propuneri de activități, care să se desfasoare în 

cadrul unității școlare, în care să fie implicați toți factorii educaționali(elevi, parinți, 

profesori, reprezentanti ai comunității locale, etc.). 

                   La începutul anului școlar s-au propus mai multe teme care să includă un 

strâns parteneriat școală –familie, temele propuse  axându-se pe rolul părinților in 

educația copiilor, fiind necesară o implicare activă în programului zilnic al elevului.  



          

PROIECTE ȘI PROGRAMME DESFĂȘURATE ÎN PARTENERIAT 

 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implemen-tare 

Nr.de 

beneficiari 

Parteneri 

”Micul 

creştin” 

-formarea și 

educarea unor 

virtuți creștine și 

cultivarea  

comporta-

mentului moral-

religios; 

Ed.Apostol 

Laura 

Semestrul I,  

an școlar 2019-

2020 

-direct:copiii 

preșcolari; 

-indirect,: 

educatoarea 

preotul, 

părinții; 

Mănăstirea 

Bogdănesti;   

”Dinţi 

frumoşi şi 

sănătoşi” 

-educarea 

copiilor și a 

părinților pentru 

un stil de viață 

sănătos, 

creșterea 

calității propriei 

vieți. 

Ed. Chihaia 

Paula 

Semestrul I, an 

școlar 2019-

2020 

 

 

 

 

 

-direct: 

copiii 

preșcolari;     

 -indirect: 

educatoare, 

părinți, 

asistente 

medicale, 

doctor de 

familie, 

doctor 

dentist. 

Cabinet medical 

individual Dr. 

Oniceanu Mirela; 

Cabinet medical 

stomatologic Dr. 

Costîn Zenaida. 

”Prescolarii 

de azi-școla-

rii de mâine” 

-asigurarea 

continuității 

procesului de 

instruire și de 

educare, cât și 

de adaptare cu 

succes a copiilor 

preșcolari la 

activitatea 

școlară. 

Ed. Holban 

Georgeta 

Semestrul I, an 

școlar 2019-

2020 

-direct: 

copiii grupei 

mari, 

preșcolari, 

-indirect: 

educatoare, 

părinți, 

învățători, 

elevi cl.IV. 

Învățător 

Hamzeu Marius 

Învățătoare  

Plăcintă 

Georgeta. 

 

 

 

 

 

”Cum 

circulăm?” 

 

-transmiterea de 

cunoștințe, 

formarea de 

capacități și 

atitudini 

necesare în 

viață, 

Ed. 

Moşneagu 

Mihaela          

Semestrul I, an 

școlar 2019-

2020 

-direct: 

copiii 

preșcolari; 

-indirect: 

educatoare, 

familie, 

Poliția 

Bogdănești- 

Suceava, 

reprezentată de 

Moțcu Răzvan. 



respectarea unor 

reguli de 

convețuire. 

 

polițist, 

șofer. 

”Prietenii 

cărţii” 

-stimularea 

interesului 

pentru lectura 

individuală și 

colectivă, 

cultivarea 

dorinței copilu-

lui preșcolar de 

a deveni școlar. 

Bibliotecar 

Pavăl 

Marcela 

Semestrul I, an 

școlar 2019-

2020 

-direct: 

copiii 

preșcolari, 

elevii clasei 

pregătitoa-re 

de la Școala 

Gimnazială 

Nr. 1 

Bogdănești;         

-

indirect:educ

a- toare, 

învățătoa-re, 

bibliotecar. 

Școala 

Gimnazială Nr. 

1, Bogdănești,  

G.P:N. Nr.1,2,3 

”Să citim 

pentru 

milenilul III 

–Cartea, 

prietena mea” 

-familiarizarea 

copiilor cu 

cartea, stimula-

rea interesului si 

a dragostei 

copiilor preșco-

lari, pentru 

lectură, 

-dezvoltarea 

competenței de  

comunicare a 

copilului. 

-toate 

educatoare-

le 

Semestrul I, an 

școlar 2019-

2020 

-direct: 

copiii 

preșcolari; 

-indirect: 

educatoare, 

invățători. 

 

Bibliotecarul 

școlii și al 

comunei, 

profesori limba 

română, părinți. 

 

 

Să citim 

pentru 

mileniul III 

În cadrul 

colaborării cu 

Editura Kreativ 

s-a evidențiat un 

număr mare de 

elevi care 

achiziționează 

diverse cărți 

pentru a-și 

îmbogăți 

cunoștințele 

 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr.1 

Bogdănești 

 

 

 

Septembrie 

2019 

 

 

 

50 elevi din 

cele 2 școli 

 

 

 

Școala 

Gimnazială 

Bogdănești și 

Editura Kreativ 

Iași 

 

Culorile 

toamnei 

 

Proiectul a fost 

realizat în 

parteneriat cu 

Gradinița 

specială 

Fălticeni 

Învățătorii 

claselor 

primare 

 

Octombrie 

2019 

 

Elevii 

claselor 

primare 

 

Grădinița 

Specială 

Fălticeni și 

Școala 

Gimnazială 

Bogdănești 



constând într-o 

expoziție de 

lucrări.S-au 

selectat câte 3 

lucrăridin 

fiecare clasă. 

 

 

Cine a fost 

Mihail 

Sadoveanu 

Activitatea a 

fost împărțită în 

două secțiuni: 

1.Realizarea 

unor desene și 

povestirea după 

imagini a operei 

Dumbrava 

minunată 

2.Concurs-Să-l 

cunoaștem pe 

Sadoveanu 

 

Pavăl 

Marcela și 

învățătorii 

claselor 

primare 

 

Noiembrie 

2019 

 

25 de elevi 

 

Școala 

Gimnazială 

Bogdănești și 

Biblioteca 

 

Să cunoaștem 

trecutul 

glorios al 

poporului 

nostru 

 

În colaborare cu 

bisericile din sat  

s-a desfășurat un 

program de 

cântece 

patriotice și 

religioase 

dedicat zilei de 

1 Decembrie. 

 

Pr.prof 

Ursuțu 

Marcel 

 

Directorul 

școlii 

Prof.Ursuțu 

Nicoleta 

 

Decembrie 

2019 

 

Elevii școlii 

Bogdănești 

 

Căminul Cultural 

 

Biserica 

Pogorârea 

Sfântului Duh 

 

Școala 

Bogdănești 

 

 

Tradiții și 

obiceiuri la 

români 

În parohia 

Pogorârea 

Sfântului Duh  

si parohia 

Mihail și Gavril 

a avut loc un 

program de 

colinde. 

Tot un program 

de colinde s-a 

desfășurat la 

Inspectoratul 

Județean 

Suceava ,la 

Ocolul silvic 

Bogdănești,la 

redactia Crai 

Nou precum și 

la primăria 

Bogdănești 

Toate 

cadrele 

didactice 

 

Decembrie 

2019 

 

Elevii din 

ciclul primar 

și gimnazial 

precum și 

diverse 

personalități 

din județ 

 

Biserica 

Pogorârea 

Sfântului Duh 

Biserica Mihail și 

Gavril 

Inspectoratul 

Județean 

Suceava,Redacția 

Crai Nou,Ocolul 

Silvic 

Bogdănești,Prim

ăria Bogdănești 

 



 

Din suflet 

pentru suflet 

 

Această acțiune 

a constat în 

oferirea de 

cadouri  unor 

bătrâni aflați în 

căminul din 

localitatea 

Solca.Programul 

s-a încheiat prin 

intonarea unor 

colinde. 

 

Țoate 

cadrele 

didactice 

din școală și 

elevii 

acestora 

Decembrie 

2019 

 

Aproximativ 

80 de bătrâni 

 

Școala 

Gimnazială 

Bogdănești și 

Căminul de 

bătrâni din 

localitatea Solca 

 



 Proiect de 

parteneriat 

educațional 

Școală – 

Bibliotecă ” 

Minunata 

lume a 

cărților” 

Activități 

tematice cu  

ocazia 

aniversării a 

marilor scriitori 

/ poeți (luna 

octombrie- ”Să 

facem 

cunoștință cu 

Biblioteca 

Școlii,  luna 

noiembrie - 

Mihail 

Sadoveanu,  

luna decembrie 

– ”Fetița cu 

chibrituri” CH. 

Andersen,  luna 

ianuarie – Mihai 

Eminescu) 

Bibliotecară 

– Pavăl 

Maricela 

 Înv. 

Moșneguțu 

Emilia 

2019 -2020   Preșcolarii 

G.P.N. nr 1 

Bogdănești, 

- elevii 

claselor 

primare de la 

Școala 

Gimnazială 

Nr 1 

Bogdănești 

Biblioteca școlii 

– bibliotecară 

Pavăl Maricela, 

Comitetul 

părinților – 

președ. Drilea 

Valentina 

 Proiect de 

colaborare 

instituțională 

”Prietenul la 

nevoie se 

cunoaște” cu 

Poliția 

localității 

Bogdănești – 

agent șef de 

post Poliție – 

Moțcu 

Răzvan 

Activități de 

informare în 

colaborare cu 

Poliția locală 

despre: 

-”Stop 

violență!” 

- ”Stop 

bullying!” 

- ”Stop violență 

cibernetică ( 

virtuală)!, Cum 

să ne apărăm 

sau să cerem 

ajutor privind 

violența 

virtuală” 

-  Reguli de 

circulație 

pietonală 

 1.Șef de 

post Poliția 

Locală 

Bogdănești 

– ag. Moțcu 

Răzvan 

2.director 

școlii prof. 

Ursuțu 

Nicoleta 

3. Înv. 

Moșneguțu 

Emilia 

2019-2020 elevii 

claselor 

primare de la 

Școala 

Gimnazială 

Nr 1 

Bogdănești 

Poliția locală 

Bogdănești – ag. 

șef de post 

Moțcu Răzvan 

 

Comitetul de 

părinți ai cls 

pregătitoare ”A”- 

președ. Drilea 

Valentina 

 Parteneriat 

educațional  

Școală – 

Biserică 

”Lăsați copiii 

să vină la 

mine” – pr. 

- Vizite la 

Biserica din 

comună 

- activități 

tematice cu 

ocazia 

sărbătorilor cu 

Pr. Ursuțu 

Marcel 

Înv. 

Moșneguțu 

Emilia 

2019 - 2020 16 elevi ai 

cls. 

Pregătitoare 

”A” 

Pr.  Ursuțu 

Marcel 

Comitetul de 

părinți ai cls 

pregătitoare ”A”- 

președ. Drilea 

Valentina 

 



 

Ursuțu 

Marcel 

caracter religios 

( sărbătorile de 

iarnă, sărbătorile 

de Paște și alte 

sărbători 

importante) 

  

  Proiect 

educațional – 

social ” 

Împarte – 

Educă – 

Donează” 

prof. 

Ruseanu 

Iulian 

-  donații în scop  

caritabil 

- schimb de 

experiență 

online -  schimb 

de materiale 

didactice 

educative 

Prof. coord. 

Ruseanu 

Iulian   

Înv. 

Moșneguțu 

Emilia 

2019 - 2020 16 elevi ai 

cls. 

Pregătitoare 

”A” 

Comitetul de 

părinți ai cls 

pregătitoare ”A”- 

președ. Drilea 

Valentina 

 Prof. coord. 

Proiect Ruseanu 

Iulian 

Proiect 

educațional ” 

Schimbările 

climatice ne 

afectează pe 

toți” 

Activități de 

familiarizare, de 

conștientizare a 

importanței 

protejării 

mediului 

înconjurător, a 

regulilor de 

reciclare, 

cunoașterea 

efectelor 

globalizării 

Înv. 

Moșneguțu 

Emilia 

18 – 22 nov 

2019 

16 elevi ai 

cls. 

Pregătitoare 

”A” 

Comitetul de 

părinți ai cls 

pregătitoare ”A”- 

președ. Drilea 

Valentina 

Copilarie fara 

frontiere 
 

-ofera elevilor 

posibilitatea sa 

se cunoasca, sa 

relationeze, 

desfasurand 

activitati 

comune cu 

caracter artistic, 

patriotic si 

religios 
 

-Sc. Gimn. 

Nr. 1 

Bogdanesti, 

prof. inv. 

primar 

Holban 

Luminita 

2019- 2021 -60 de elevi  

-10 parinti 

-Sc. Gimn. 

,,Artur Gorovei’’ 

Bunesti, jud. 

Suceava, prof. 

inv. primar 

Dolcean 

Elisabeta 

Titlul programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada 

de 

implemen 

tare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Proiect educațional 

Frumoasa și bogata 

Activități tematice  

Realizarea unor 

Prof. 

Acatrinei 

Octom 

brie 

- 18 elevi 

ai  clasei a 

Părinții elevilor 

Profesori care 



toamnă-șezătoare 

literară ”  

compuneri, eseuri 

despre toamnă 

-expoziție de desene 

-serbare tematică 

-dramatizare Balada 

unui greier mic, de 

G.Topârceanu 

 

 

Mihaela 2019  

 

V a de la 

Școala 

Gimnazială 

Nr 1 

Bogdănești 

Structura 2 

-elevii 

clasei a 

IV+elevii 

claselor 

VI-VIII 

predau la clasă 

Inv.Placinta 

Geta 

Proiect educațional 

Cerc de lectură 

Lecturiada 

 

 

 

Activități tematice  

-octombrie  2019–

realizarea unor afișe 

de promovare a 

lecturii, realizarea 

unui portofoliu 

individual pentru 

cartea preferată 

-lectura unor poezii 

cu tema descrierii 

toamnei/realizarea 

unor compuneri 

-noiembrie 2019-

realizarea unor 

machete după opera 

scriitorului 

M.Sadoveanu 

-decembrie 2019 –

poezii specifice, 

colinde, sceneta 

Nașterea Domnului –

clasa a Va 

Prof. 

Acatrinei 

Mihaela 

2019-2020  

elevii 

claselor 

gimnaziale  

V, VI. VIII 

de la 

Școala 

Gimnazială 

Nr 1 

Bogdănești 

Structura 2 

Prof 

documentarist 

Pavăl Marcela 

Comitetul de 

părinți al 

claselor 

gimnaziale  

Serbare de Crăciun poezii specifice, 

colinde, sceneta 

Nașterea Domnului  

Prof. 

Acatrinei 

Mihaela 

decembrie

2019  

18 elevi ai  

clasei a V a 

de la 

Școala 

Gimnazială 

Nr 1 

Bogdănești 

Structura 2 

Comitetul 

părinților   

 

Acord de parteneriat 

cu 

ȘC.GIMNAZIALĂ 

IOAN CIUREA 

Falticeni, nr 2290 din 

11.XII.2019 

Participarea la 

Concursul 

interjudețean Numai 

poetul… din data de 

1 februarie 2020 

 2019-2020  16 școli 

participante 



  

EVENIMENTE DIN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE DESFĂȘURATE 

DE ELEVII CLASELOR I-VIII 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității de 

timp liber 

Număr de elevi 

participanți 

Număr de cadre 

didactice (părinți 

participanți) 

1 Let,s do it. 30 4 cadre didactice 

2 Ziua Holocaustului 50 4 cadre didactice 

3 Ziua Armatei 100 10 cadre didactice 

4 Carnavalul toamnei 140  10 cadre didactice, 14 

părinți 

5 Săptămâna educației 

globale- ”Schimbări 

climatice” 

165 elevi 11 cadre didactice 

6 Ziua naţională a României- 

ROMÂNIA 

CENTENARĂ 

300 25  cadre didactice 

7 Tradiții și obiceiuri locale 

între generații 

150  20 cadre didactice, 30 

părinți  

 

 

                                                                                       Întocmit, 

Consilier educativ, 

             prof. Heciu Ovidiu 

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA PENTRU CURRICULUM 

  AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

        Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în  anul școlar 2019-

2020  au fost: 

 - elaborarea planului managerial anual şi a planurilor operaţionale semestriale; 

-realizarea planului de activități pentru  anul școlar 2019-2020   

- realizarea / aprobarea documentelor de planificare a activităţii cadrelor didactice şi ale 

comisiilor metodice/catedrelor. 

 -  analiza de nevoi/oportunităţi educaţionale la nivelul educabililor, în ceea ce privește oferta 

CDȘ; 

 - aplicarea unor chestionare de satisfacție pentru elevi, în legătură cu disciplina opțională;  



- controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului 

școlar/semestrului; 

 - actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii şcolare; 

 - elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare - realizat sub 

coordonarea directorului;  

- aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea 

rezultatelor şcolare  

- realizarea ofertei educaţionale - conform procedurii interne; 

 - evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a 

rapoartelor primite de la şefii de catedre; 

 

- realizarea documentaţiei solicitate de MEN, ISJ şi de autorităţile locale;  

- asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) şi programelor şcolare pentru toate 

clasele ; 

 - asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:   

I. Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la: 

 Utilizarea curriculumului naţional  aprobat de MEN pentru fiecare nivel de  

şcolarizare. 

 Consultarea O.M. pentru curriculum tradiţional care stabilesc planurile cadru şi 

programele utilizate, pentru nivelul de învăţământ primar. 

 Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor,instrucţiunilor, notelor 

metodice emise de ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional, 

pentru învăţământul primar. 

 Adecvarea curriculumului la decizia şcolii la structura etnică a populaţiei şcolare şi la 

cerinţele educaţiei interculturale/pentru diversitate. 

Strategia de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind 

de la 

 Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea -proiectarea curriculumului la 

decizia şcolii. 

 Utilizarea unei curricule pentru discipline opţionale,specifice învăţământului 

gimnazial , recunoscute şi promovate de MECTS (ex.: Educaţie pentru sănătate, 

Lectura și abilitățile de viață etc.). 

Dovezile: 

 curriculum opţional 

  fişa de evaluare a opţionalului 

  Oferta educaţională 
  

OPȚIONALE 2020-2021-Scoala Gimnazială Nr.1 Centru 

Lectura  și abilitățile de viață-cl a Va, a VII-a –Centru prof.Ursuțu N. 
Literatura și celelalte arte- a VI-a Centru -prof.Ursuțu N 

Orizontul local- a VIII-a  Centru- prof.Heciu Ovidiu 
 

Scoala Gimnazială Nr.1 Structura 2 

            Orizontul local a V-a, a VI-a,a VII-A a- prof.Heciu Ovidiu  

              Lectura  și abilitățile de viață a V-AB- Prof.Acatrinei Mihaela 



              Literatura și celelalte arte- a VII-B a -Prof.Acatrinei Mihaela 

 

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate 

disciplinele/modulele din curriculum astfel: 

 

 Planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare au fost elaborate de către 

fiecare cadru didactic în funcţie de nevoile reale ale clasei. 

 Unităţile de învăţare conțin planificarea învăţării pe lecţii(competenţele/obiectivele şi 

celelalte elemente din structura unei unităţi au fost precizate pentru fiecare oră);  

  Proiectele unităţilor de învăţare  conţin întotdeauna competenţele/obiectivele 

pentrufiecare tip de lecție(lecţiile de predare, recapitulare ,consolidare,etc. , de 

evaluare de la finele unităţii.  

  În planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare se  respectă  

formularea conţinuturilor din programa şcolară 

 Proiectarea  unităţilor de învăţare s-a realizat prnind de la particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor 

În concluzie:S-a realizat  planificarea corespunzătoare a materiei (conţinuturilor) pentru 

fiecare arie curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din 

programa şcolară.S-a realizat corelarea planificărilor conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei 

discipline din curriculum. 

Dovezile: 

 planificări calendaristice anuale 

 planificări pe unităţi de învăţare 

 

Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev. 

 

 Planificările au fost  bine structurate, dar şi suficient de flexibile, permiţînd 

adaptările şi modificările necesare pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi 

optime de învăţare şi dezvoltare. 

 Atât planificarea anuală, cât şi planificarea unităților de învățare promovează o 

abordare  asupra dezvoltării copilului şi un mod integrat de a abordare a 

curriculum-ului 

II .Realizarea curriculum-ului pornind de la: 

 Respectarea orarului proiectat( respectarea orarului şcolii, respectarea orarului 

proiectat al clasei) 

Dovezile: 

  orarul şcolii 

  orarele claselor 

Utilizarea auxiliarelor curriculare 

Cadrele didactice au utilizat auxiliare curriculare aprobate de MEN, în concordanţă cu 

cerinţele programei şcolare pentru nivelul de învăţământ primar. 

Dovezile: 

 programe şcolare 

 manual 

  auxiliare curricular-la disciplinele la care  sunt programate evaluări naționale-

limba română, matematică, biologie, fizică, dar și la limbi străine. 

  observarea directă 



  listele cu auxiliarele utilizate la fiecare clasă 

Utilizarea manualelor şcolare obligatoriu aprobate de MEN 

S-au utilizat doar manuale şcolare aprobate de MEN. 

  

S-a observat o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative 

şi a feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin: 

 

 Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învăţare. 

 Utilizarea evaluării formative şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de 

învăţare. 

Dovezile: 

 observarea directă prin asistenţe la ore( fisele de asistență realizate de responsabilul de 

comisie metodică) 

 documente de proiectare a materiei 

 discuții cu elevii şi cadrele didactice 

  portofoliul cadrului didactic 

Cadrele didactice au realizat, conform  prevederilor legale în vigoare, programe de 

educaţie diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe educative speciale provenind din grupuri 

defavorizate social sau predispuse la abandon şcolar, pentru copii supradotaţi etc.). 

 

Dovezile: 

 observarea directă prin asistenţe la lecţii( fisele de asistență realizate de responsabilul 

de comisie metodică) 

 programe de educaţie remedială(existente în cadrul portofoliului Comisiei Metodice) 

 planuri de intervenţie personalizate 

 portofoliul cadrului didactic 

 portofoliile elevilor 

Informarea regulată a elevilor şi/ sau a părinţilor acestora privind progresul realizat 

şi rezultatele şcolare s-a realizat prin:. 

Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

 

Informarea regulată a părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 

Dovezile: 

 cataloagele claselor 

 procedura de informare a părinţilor privind rezultatele şcolare 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-arealizat astfel: 

 

 Planificarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente, finale), la nivelul catedrei de 

specialitate şi la nivelul claselor și la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Planificarea activităţilor de evaluare (iniţiale, curente,finale) de către fiecare cadru 

didactic , la nivelul fiecărei clase şi discipline în parte, respectând legislaţia în vigoare. 

 Planificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare specifice nivelului de învăţământ .  

Dovezile: 

 planificările cadrelor didactice 

  programe şcolare, ghiduri 

  instrumente de evaluare 

  descriptori de performanţă 

 indicatori de performanţă 

  standarde de evaluare pentru nivelul de învăţământ primar/gimnazial 



  portofoliul comisiei metodice  

  procedura de evaluare a rezultatelor şcolare 

 În realizarea  activităţilor de  evaluare și Înregistrarea activităţilor de evaluare în 

conformitate cu legislaţia în vigoare s-a avut în vedere: 

 Utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare în 

vigoare. 

 Notarea prin calificative/note a rezultatelor evaluării cunoştinţelor, priceperilor şi 

deprinderilor pentru  fiecare disciplină în parte. 

 Consemnarea calificativelor/notelor obţinute de elevi în documentele şcolare oficiale, 

ca rezultat al mai multor evaluări curente sau ca rezultat al evaluărilor sumative, în 

perioade stabilite de cadrul didactic şi de legislaţia în vigoare. 

 Acordarea calificativului semestrial sau anual la elevii ciclului primar în funcţie de 

progresul sau regresul înregistrat la învăţătură 

  Înregistrarea unui număr de cel puţin două calificative/note  în catalog şi carnetele 

elevilor, pentru fiecare disciplină de învăţământ, studiată în învăţământul 

primar/gimnazial, în funcţie de numărul de ore aferent acesteia în trunchiul comun 

din planul cadru al clasei respective. 

 Identificarea cauzelor şi consecinţelor insuccesului şcolar pentru elevii ciclului 

primar/gimnazial din şcoală şi a măsurilor de ameliorare/ stopare a acestuia, în urma 

consultărilor şi a discuţiilor purtate la nivelul comisiei metodice  şi a comisiei de 

evaluare şi asigurarea calităţii. 

 Diseminarea informaţiilor privind succesul şi insuccesul şcolar al elevilor  tuturor 

categoriilor de beneficiari ai educaţiei (elevi, profesori, părinţi), prin acţiuni şi 

modalităţi diverse. 

 Monitorizarea traiectului şcolar al elevilor prin intermediul unor metode şi 

instrumente interne (cel puţin la nivel de eşantion reprezentativ). 

 Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi identificarea cauzelor 

absenteismului , prin intermediul unor metode şi instrumente interne, la nivelul 

fiecărei clase de elevi, de către cadrele didactice responsabile.  

 Înregistrarea măsurilor specifice aplicate pentru fiecare situaţie problematică în parte, 

de către personalul didactic şi factorii abilitaţi, în documentele de evidenţă internă ale 

şcolii.  

Dovezile: 

 programe şcolare 

 planuri de învăţământ 

  instrumente de evaluare 

  documente şcolare standardizate 

  cataloage 

  carnete ale elevilor 

  registru matricol 

 discuții cu cadrele didactice şi elevii 

 observaţii ale asistenţelor la ore 

 

Existenţa ofertei  educaţionale 

 La nivel școlii se atestă existența  ofertei educaţionale, care se adresează nivelului de 

învăţământ  şi care cuprinde cel puţin: resursele educaţionale (umane şi materiale), existente 

pentru desfăşurarea activităţilor curricular şi extracurriculare,.Acestea sunt incluse în 

programul şcolii. 



      Promovarea ofertei educaţionale către toţi actualii şi potenţialii beneficiari, s-a realizat 

prin intermediul unor:  

• discuții/interviuri cu beneficiarii principali(elevii) dar și cu părinții/ tutorii legali ai acestora. 

 

Oferta educaţională s-a realizat pornind de  la: 

 diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în care funcţiona şcoala,  

  proiectul de dezvoltare a unității de învățământ 

  planul operaţional al școlii 

 dotarea existentă  în școlală  

 personalul didactic existent în unitatea de învățământ 

 III.Performanţele extraşcolare. 

 Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la 

nivelul clasei şi la nivelul unităţii de învăţământ primar, 

 Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul operaţional/ 

planul managerial şi cu oferta educaţională a şcolii.  

 Planificarea activităţilor extracurriculare în acord cu structura etnică a populaţiei 

şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

 Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

desfăşurate cu elevii ciclului primar către toţi factorii interesaţi (cadre didactice, 

părinţi, elevi), în toate etapele derulării acestora. 

 Popularizarea rezultatelor extracurriculare şi extraşcolare ale elevilor, în interiorul 

şcolii şi în comunitate, prin mijloace tradiţionale şi/ sau moderne.  

Dovezile: 

 planul managerial al activităţilor extracurriculare 

 afişaj în unitate 

  CD-uri de prezentare 

  diplome, medalii, trofee, fotografii 

Existenţa înregistrării rezultatelor la activităţile extracurriculare, la nivelul claselor  la nivelul 

şcolii. 

documente de evidenţă internă (procese verbale,rapoarte de activitate, scrisori de mulţumire 

etc.) 

• observaţiile vizitei în şcoală (panouri cu lucrările şi creaţiile elevilor) 

• portofoliile profesionale ale cadrelor didactice 

 

                                                                               Responsabil comisie , 

                                                                         Prof. Acatrinei Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT CEAC 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020  
    1.     INTRODUCERE  
          Şcoala suceveană urmăreşte atingerea la nivel calitativ european, adaptarea şi creşterea 

capacităţii acesteia de a contribui la dobândirea competenţelor cheie de către elevi, în vederea 

realizării accesului acestora pe piaţa muncii.  

        Mediul educaţional trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, 

aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe 

cunoaştere.  

             2. FUNDAMENTARE  
Prezentul document reprezintă analiza activităţii de învăţământ la nivelul Şcolii Gimnaziale 

Nr.1 BOGDĂNEŞTI, judeţul SUCEAVA pe  anul şcolar 2019-2020 

                3. ACTE NORMATIVE  
 Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionalei;  

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei  

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

 Ordin nr. 4925/08.09.2005 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

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

 Ordinul nr. 4801/31.08.2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019;  

 Ordinul nr. 4802/31.08.2010 privind aprobarea metodologiei de organizare şi 

desfăşurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2018-2019;  

 Ordinul nr.5720/20.10.2009 privind Metodologia de formare continuă a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar;  

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

proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

 Ordinul nr. 4247/21.06.2010 – Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Naţional al Elevilor.  

 Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile 

de învăţământ preuniversitar.  

 Ordinul nr. 3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii 

şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar  

 Ordinul nr. 3032/12.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de 

distincţii si premii personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat. 

 

4.COMPONENŢA COMISIEI CEAC: 

 DIRECTOR:prof.URSUTU NICOLETA 

 RESPONSABIL COMISIE:-prof.ŢIBICHI MIHAELA  

                                               

 MEMBRII :-înv.MITOCARIU-NICĂI DANIELA 

                                                         -ed.HOLBAN GEORGETA 



                                                         -prof.NECHITA-LARION CRISTIANA 

 REPREZENTANT AL SINDICATULUI:-prof.HECIU OVIDIU 

 REPREZENTANT AL PĂRINŢILOR:-HOLBAN LUMINIȚA 

 REPREZENTANT AL CONSILULULI LOCAL:-PAVĂL DANIEL 

 

5. Viziune:          ,,NU ÎNVĂTĂM PENTRU O ȘCOALĂ,ÎNVĂTĂM PENTRU VIAȚĂ,, 

6. Misiune:          ,,O  ȘCOALĂ DESCHISĂ PENTRU TOȚI COPII,, 

                                  

                                              Activități desfășurate în cadrul CEAC 

 

 Responsabilul CEAC a finalizat  Raportul Anual de Evaluare Interna  RAEI în luna 

octombrie cu nr.97/09.10.2020 pentru anul școlar 2019-2020;  

 S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul trecut şcolar 2019/2020;  

 S-au introdus toate documentele necesare in aplicația :https//calitate.aracip.eu 

 S-a inițializat RAEI pentru anul școlar 2019-2020 în aplicația : https//calitate.aracip.eu 

 S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza acestora  

Planul de Îmbunătăţire;  

 S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare;  

 Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC;  

 S-au întocmit documentele CEAC (Plan operational, Plan de activităţi, Regulament 

CEAC, organigrame) pentru anul școlar 2019-2020;  

  S-a prezentat membrilor comisiei, responsabilitățile ce le revin în cadrul comisiei;  

  Realizarea structurii documentelor;    

  Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale comisiilor cu 

caracter permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial și anual;  

  Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

  Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC;  

  Analiza descriptorilor de performanţă  structurate pe cele 7 principii, în şedinţa deschisă la 

care au participat majoritatea  responsabililor comisiilor cu caracter permanent;  

  În luna octombrie  s-a desfăşurat monitorizarea cadrelor didactice la care au participat toţi 

membrii CEAC şi în  urma căruia s-au stabilit măsurile de remediere a neclaritătilor în special 

în cazul cadrelor didactice debutante;  

  Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din dosarele catedrelor, acolo unde s-a 

oferit ajutorul din partea responsabillor, şi s-a dat tot concursul în funcţie de programul de 

lucru  şi implicarea personalului CEAC;  

  S-au desfășurat activități de cercuri pedagogice Educație Tehnologică-prof.Țibichi 

Mihaela,Învățători-Clasele 0-IV,inspectii la clasă pentru înscrierea la grade didactice 

prof.Tomegea Gabriela,Nistor Dan lectii demonstrative în cadrul comisiilor metodice,brigadă 

 Activități de renovare,reabilitare ,modernizare și dotare a Școlii Gimnaziale Nr.1 Bogdănești-

centru și structura II localul vechi. 

 Dotarea cu elemente de mobilier modular a 4 săli de clasa,dulapuri pentru depozitarea 

materialului didactic,dotarea grupelor de gradiniță cu jucării și un laptop,cumpărarea de 

dulapuri corespunzatoare departamentului PSI,dotarea spațiilor de cancelarie cu câte un 



computer ,imprimantă conectate la internet pentru buna desfășurare a procesului didactic 

instructiv-educativ,instalarea sistemelor de monitorizare video la Școala Plopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 

BOGDĂNEȘTI -SUCEAVA 

                                                            Total elevi înscriși 

 
                                                            
 

 

 

 

                                                 

 

 

                                                                   Reprezentarea grafică 
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Nr.crt. Nivelul Nr.clase/grupe Nr.elevi înscrisi 

    

1 Înv.Preșcolar 5 129 

2 Înv.Primar 12 202 

3 Înv.Gimnazial 9 155 



                                                      RESURSE UMANE 

 

     

 

 

 

                                              Reprezentare grafică resurse umane 

 

 
 

 

 

      O analiză mai amplă pentru toate aspectele se regăsesc în RAEI  pentru 

anul școlar 2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIAGNOZA MEDIULUI INTERN  ANALIZA SWOT A ŞCOLII 

GIMNAZIALE NR.1 BOGDĂNEŞTI-SUCEAVA  
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                                             ANULUI ŞCOLAR 2019-2020 

 

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
 

 Organizarea şi desfăşurarea 
procesului de învăţământ în 
conformitate cu respectarea 
legislaţiei în vigoare şi cu 
reglementările M.E.C.T.S. cuprinse 
în regulamentele şi metodologiile 
specifice;  

 Încadrarea cu cadre didactice 
calificate, în majoritate cu 
gradele didactice I şi II;  

 Finalizarea RAEI pentru anul 
școlar 2019-2020. 

 Completarea Platformei 
ARACIP cu documentele 
necesare 90%. 
 

 
 Valorificarea interesului local 

pentru integrarea şcolii în 
comunitate;  

 
 Cadre didactice interesate de 

perfecţionare continuă  
 Monitorizarea zilnică a activităţii 

şcolare prin caietul de procese 
verbale; 

 Participare unui număr 
considerabil de elevi la 
concursuri şcolare;  
 

 Desfăsurarea unui număr mare se 
activităşi şcolare şi extraşcolare; 

 Implicarea Primăriei şi a 
Consiliului Local în acordarea 
de mici cadouri pentru copii 
cu prilejul Crăciunului; 

 Readucerea la şcoală a unor elevi cu 
tendinţe de abandon şcolar; 

 Evaluarea şi menţinerea 
Programului ECO-ŞCOALĂ; 

 Susţinerea elevilor capabili de 
performanţă; 

 îmbunătățire a bazei materiale prin 
actiuni de renovare și modernizare 
a clădirilor de la Școala Gimnazială 

 
 Evaluarea subiectivă şi inconsecventă;  

Înregistrarea de rezultate slabe şi de dificultăţi în 
pregătirea elevilor;  
 

 Comunicarea uneori ineficientă între părinţi 
şi şcoală;  

 
Lipsa spaţiilor necesare desfăşurării activităţilor 
didactice într-un singur schimb; 

 Supravegherea mai atentă a elevilor în 
timpul pauzelor; 

Motivarea/stimularea mediocră a cadrelor didactice 
prin politicile salariale curente ; 
 

 Număr tot mai mare de elevi rămaşi 
singuri,în grija bunicilor deoarece părinţii 
sunt plecaţi la muncă în străinătate sau 
divorţaţi; 

Sporul demografic negativ cu implicaţii în 
diminuarea reţelei şcolare; 

 Număr mare de absențe înregistrate de unii 
elevi. 

 o mai bună colaborare a membrilor 

comisiei cu toate cadrele didactice,   si  

părinţi pentru a usura si eficientiza 

munca acestei comisii; 

 lipsa mijloacelor tehnice pentru o mare 

parte din elevi și a internetului în 

condițiile actuale de pandemie COVID-

19; 

 părinții nu pot asigura mijloacele tehnice 

necesare pentru totii copiii de vârstă 

școlară din familie; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr.1-str.1,str.II-localul vechi 
 Darea in funcțiune a localului de la 

Școala Gimnazială Nr.1 Centru. 
 Participarea Corului școlii la diferite 

activități. 
 Implicarea unor cadre didactice in 

desfășurarea multor activități 
extracurriculare organizate la nuvel 
de școală 

 Desfășurarea programului școlar 
într-un singur schimb 

 Asigurarea transportului elevilor cu 
microbuzul 

 Acordarea de rechizite elevilor care 
nu depăsesc plafonul stabilit prin 
lege 

 Amenajarea terenurilor sportive 
 

 
 
OPORTUNITĂȚI 
 

- Disponibilitatea mai mare cadrelor 

didactice  de a sprijini activitatea acestei 

comisii. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMENINȚĂRI 

 
-Volumul foarte mare de muncă din această 

comisie. 
 

 

          O analiză mai atentă şi amplă  reiese din rapoartele de autoevaluare pe Comisiile 

metodice. 

 

 

               ÎNTOCMIT:  

                                                                                                                                                      

RESPONSABIL COMISIE , 

 Prof.ŢIBICHI MIHAELA     

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA 

 

AN ȘCOLAR -2019-2020 

Pe parcursul  anului școlar, cadrele didactice de la Școala Gimnazială  Nr.1 Bogdănești au fost 

informate cu privire la legislația in vigoare privind perfecționarea si formarea continuă a 

cadrelor didactice . 

Planul managerial pentru anul școlar2019-2020 s-a axat pe orientarea demersului didactic șsi 

educațional pe următoarele priorităti strategice : 

        -Cresterea calității si menținerea  actualității cadrelor didactice  

 - Îmbunătățirea constantă a procesului instructiv- educativ- evaluativ; 

- Elaborarea de standarde de predare și evaluare, în vederea atragerii elevilor către școala 

noastră și performanță; 

- Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de învățare –predare; 

La începutul anului școlar s-a prezentat oferta de formare de la Casa Corpului Didactic 

Suceava existând și posibilitatea  unor colaborări și cu alte instituții abilitate în realizarea unor 

cursuri de formare. 

 Toate cadrele didactice din unitatea noastră școlară au participat la consfătuirile 

organizate de ISJ Suceava. 

 În perioada 25.11.2019- 29.11.2019 Școala Gimnazială Nr.1 Bogdanesti a fost  

evaluată  în cadrul inspecției tematice  desfășurată  de  reprezentanți  ai  ISJ Suceava.  

        În  data  de 05. 11.2019  la  Școala Gimnazială Nr.1 Bogdănești s-a desfașurat cercul 

pedagogic al profesorilor  de educație tehnologică  din  zona Fălticeni,  iar pe 29.11.2019 s-a 

desfășurat cercul pedagogic al învățătorilor zona A  Fălticeni. 

 În cadrul Comisiilor organizate la nivelul școlii s-au desfășurat lecții demonstrative, 

mese rotunde sau susținere de referate  cu scopul de a împărtăși din cunoștințele acumulate și 

celorlalți colegi de catedre. 

 Tot  ca activități de perfecționare pot fi considerate și organizarea de activități 

extrracuriculare cu ocatia diferitelor evenimente: 1 Decembrie, Craciunul, activități ce au fost 

organizate în toate structurile Scolii Gimnaziale Bogdănești cu rezultate remarcabile. 

 În calitate de responsabil al comisiei de perfecționare am solicitat cadrelor didactice 

să-și completeze dosarele cu documente care să ilustreze faptul că au participat la cursuri de 

formare atât prin cursuri de formare organizate de CCD și prin susținerea gradelor didactice. 

 La nivelul comisiei s-a realizat o statistică a cadrelor didactice înscrise la definitivat și 

grade didactice. 

 La definitivat s-au înscris: profesor învățământ primar Apopei Gabriela și profesor 

educație fizică și sport Maftei Dragoș. 

 La gradul didactic I sunt înscriși următorii profesori: Nistor Dan-Educație fizică, Înv. 

Placintă Georgeta. 

 Cadrele didactice au fost îndrumate să realizeze planificările conform curricumului, să 

le depună la direcțiune pentru a fi avizate.Au fost solicitate cadrele didactice debutante sa 

desfasoare activitati in colaborare cu directorul unitatii si cu responsabilul de formare si sa 

intocmeasca proiecte didactice pentru activitatile desfasurate . 

       S-a realizat actualizarea bazei de date privind indeplinirea conditiei de formare o data 

la  5 ani prin acumulare de credite in perioada septembrie 2013- 15 iunie 2018 si 

transmisa ISJ Suceava .  

În perioada 11.03.2020 – 12.06.2020  activitatea  cadrelor didactice s-a desfășurat online  

pe platformele  educaționale:  Meet,  Classrom, Zoom, WhatsApp, Messenger. 



În luna februarie 2020 profesor Nistor Dan și profesor învățământ primar Plăcintă 

Georgeta au participat la colocviul pentru prezentarea temei Grad I,  la Universitatea ,, 

Ștefan cel Mare” Suceava. 

Învățător  Moșneguțu Emilia  a absolvit  cursurile  Facultății   ,, Științe  ale educației” din 

cadrul Universității  ,, Ștefan cel Mare”  Suceava,  sesiunea iunie 2020. 

 Sesiunea  definitivat iulie 2020 s-a finalizat cu obținerea definitivatului  de către profesor 

învățământ primar Apopei Gabriela  și profesor educație fizică și sport Maftei Dragoș. 

Gradul II obținut de profesor limba engleză   Tomegea Gabriela,  sesiunea  august 2020.  

 

                                                            Intocmit responsabil comisie, 

                                                                      Placinta Georgeta 

 

 

 

 

Raport de activitate  privind  organizarea  și  funcționarea    

Bibliotecii Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bogdănești 

An  școlar  

 2019 – 2020 

Biblioteca şcolara are un rol esenţial în cadrul şcolii deoarece asigura un real suport în 

realizarea activităţilor didactice şi de cercetare contribuind în acelaşi timp şi la formarea unei 

temeinice culturi generale a elevilor. În  cadrul  bibliotecii  pe  lângă  activitatea  curentă  de  

împrumut  şi  gestionare  a  documentelor  am desfășurat diverse activități ,  având  ca  scop  principal  

atragerea  copiilor  spre  lectură. 

I. INTEGRAREA BIBLIOTECII IN ACTIVITATEA DIDACTICA SI EDUCATIVA 

 După cum urmează: 

 1.ACTIVITATI PEDAGOGICE: 

 - Prezentarea bibliotecii, a regulamentului de ordine interioara claselor 0-4 ; 

 - Înscrierea elevilor la biblioteca cls.  I- Prof.Holbam Luminița; 

- Înscrierea elevilor la biblioteca cls. a I-a Prof. Apostol Bogdan ; 

2.ACTIVITATI CULTURALE : 

- Retrospectiva activităților desfășurate în anul școlar 2018 -2019. Prezentarea calendarului 

activităţilor bibliotecii  pentru anul şcolar 2019-2020 



 

 -  ,, Luna octombrie luna Internațională a bibliotecilor școlare”-  În această lună, împreună cu elevii şi 

cadrele didactice din şcoală am  desfăşurat diverse activităţi dedicate susţinerii şi promovării lecturii 

şi imaginii pozitive a bibliotecii. Pentru stabilirea comorilor din biblioteca noastră, am făcut un 

sondaj, printre elevii care frecventează cel mai des biblioteca. Întrebarea a fost ,, Care e cartea pe 

care ai citit-o in acest an școlar?  Si ai numi-o ,, Comoara din biblioteca~  In final  ,, Cei mai fideli 

cititori ai bibliotecii au fost  premiați cu cate o diploma. 

 

 

 



 

 

- ,, Cine a fost  Mihail Sadoveanu?” –proiect de  activitate extracurriculară  ce  a  cuprins un concurs 

de cunoștințe unde elevii claselor V - VIII au răspuns la un set de întrebări din viața și opera 

scriitorului și au realizat o expoziție de desene inspirate din opera  sadoveniană. 

 



 

 

-,, Nicolae Labiș- scriitorul lunii decembrie”- prezentare power-point viața și opera lui Nicolae Labis, 

expoziție  cărți și recital de poezie. 

 

- ,, Obiceiuri și tradiții la români” – prezentare power-point, interpretare colinde. 

   
 

3.ACTIVITATI DE COMUNICARE : 

 - Întâlnirea cu cadrele didactice  si propunerea comitetului de sprijin al bibliotecii ;  

- Alegerea comitetului de sprijin al bibliotecii; 



 - Întâlnirea cu comitetul de sprijin al bibliotecii – obligații si îndatoriri :  

     - să anunțe ori de cate ori un elev din clasa intenționează sa se transfere la alta școală pentru 

recuperarea căților imprumutate 

    - să verifice periodic fisele elevilor ; 

   - să informeze elevii si diriginții de acțiunea care are loc in școala in colaborare cu biblioteca scolii 

noastre; 

 4.ACTIVITATI DE GESTIONARE A BIBLIOTECII : 

 - Gestionarea spațiului , a funcționarii bibliotecii ( orar de funcționare , planificarea activităților-

zilnic) ;  

- Gestionarea resurselor materiale  ;  

- Gestionarea activităților planificate – zilnice. 

 5.ALTE ACTIVITATI : 

    -Preluarea și distribuirea manualelor școlare; 

   - Preluarea și distribuirea rechizitelor școlare 

- Preluarea si distribuirea produselor din programul corn si lapte ( centralizarea datelor lunar si 

semestrial si transmiterea acestora la Consiliul Județean); 

 6.PROIECTE CARE S-AU DERULAT IN  ANUL  SCOLAR 2019-2020 

 - Proiect derulat pe o perioada de 1 an ,,Minunata lumea cărților” in colaborare cu Comisiile 

metodice ale învățătorilor  și elevii claselor pregătitoare-IV de la Școala Nr.1 și Școala Nr. 2 ; 

Activități derulate în cadrul proiectului: 

Octombrie 

- ,,Popas la  biblioteca scolii”- prezentarea bibliotecii si importanța ei, modul de inscriere, acces si  

modalitatea de împrumut a cărților, întocmirea de fișe pentru elevii din clasa I și clasa a II-a. 

 



 

Noiembrie 

-Proiect de activitate  extracurriculară ,,Cine a fost Mihail Sadoveanu?”- în cadrul proiectului elevii 

claselor pregătitoare – IV au   răspuns la câteva  întrebări  din viața si opera  lui Sadoveanu,  au  citit  

,, Dumbrava minunată” apoi au vizionat și filmul, au realizat  expoziția ,,Dumbrava minunată în ochii 

copiilor”. În final elevii au fost antrenați într-o dezbatere privitoare la Lizuca și aventura ei în 

Dumbrava minunată, înmânându-se câte o diplomă pentru fiecare elev. 

 

 



 

 

Decembrie 

- ,, 1 Decembrie – Împreuna pentru Romania”- în  cadrul  activităţii cadrele didactice  au 

prezentat  elevilor din clasele pregătitoare-IV,  informaţii  legate  de  evenimentele  care  au  

precedat  Unirea,  şi  din  momentul  Unirii, elevii clasei a IV-a  au realizat  câteva  afișe 

informative, iar in final au  interpretat  cântece  patriotice. 

 



 
 

-,, Fetița cu chibrituri~- activitate desfășurată  in colaborare cu  elevii  claselor I – IV. Copiii au citit si 

ascultat povestea ,, Fetița cu chibrituri”, au răspuns la un set de întrebări legate de poveste, au 

realizat o expoziție de desene , iar in final  elevii clasei I si aIV-a  au prezentat   sceneta ,, Fetița  cu 

chibrituri” 

 

 

 

- ,, Te uita cum ninge decembrie”- in cadrul activității  elevii  claselor   pregătitoare – IV au  

recitat  poezii de iarna si  au  interpretat  câteva colinde. 

 



 

Ianuarie 

- Proiect de activitate extracurriculară ,, Eminescu- poetul nepereche”-  in cadrul proiectului li 

s-a prezentat  elevilor  informații si imagini despre autor,  volume de versuri scrise de marele 

poet,  recitarea  unui colaj  de poezii, interpretare unor  cântece pe versuri eminesciene, 

expoziție cu lucrări artistico-plastice realizate de elevi inspirate din poezia eminesciana,  

audiție muzicala 

 

 
 

 



 

 
- Proiect educațional  ,, Sunt mândru ca sunt roman”- în  cadrul acestui proiect  doamnele 

educatoare și  profesorii pentru învățământul primar au prezentat preșcolarilor,  elevilor din 

clasele I-IV,  informaţii  legate de  evenimentele istorice care au dus  la Unirea de la  24 

Ianuarie 1859,  realizarea unei expoziții cu desene inspirate de evenimentele  si imaginile 

prezentate, iar în final au dansat Hora Unirii . 

 

 



 

Februarie 

-,, Ziua Internațională a Cititului Împreună”-  în cadrul activității  elevii  din clasele I, a IV-a si a VI-a  au 

citit  povestea Peter Pan  elevilor de la clasele pregătitoare . Înainte de începerea activității  fiecare 

copil  a primit un ceas de hârtie care a fost prins la mână pentru ași aminti zilnic că este timpul să 

citim la școală, acasă, singuri, împreună cu prietenii, cu frații, părinții, doamna învățătoare. La finalul 

activitatii  toți copii au  primit câte un semn de carte care să le amintească de această activitate. 

 

 

- Activitate educationala Ion Luca Caragiale- in cadrul acestei activitati elevii claselor IV- VIII sub 

indrumarea domnelor profesoare de  limba romana  Ursutu Nicoleta, Acatrinei Mihaela si a domnilor  

profesori  invatamant primar Placinta Georgeta, Hamzeu Marius  ne-au poftit la teatru intepretand 

pe roluri schitele  lui Caragiale, iar in  final  li s-a inmanat cate o diploma echipelor care au participat 

la concursul  ,, Poftiti la teatru!” 



 

 

 

Martie 

- ,, Ion Creanga prietenul copiilor”- in cadrul acestei activitati li s-a prezentat elevilor  

informatii legate despre viata si opera lui Creanga, concurs de ghicitori recunoaste personajul 

sau povestea, realizarea de  desene inspirate din opera lui Creanga. 



 

 

- Proiect de parteneriat pe o perioada de 1 an ,,Prietenii cărtii” în colaborare cu Comisia metodică a 

Educatoarelor  și preșcolarii  de  la  cele  trei grupe de grădiniță; 

În cadrul parteneriatului am desfășurat activitățile: 

Noiembrie 

,, Din tainele cărtilor” – audierea  si citirea unor povesti 

 

Decembrie 

,, Fetița cu chibrituri~- activitate desfășurata  in colaborare cu  elevii  claselor pregătitoare – IV. Copiii 

au citit si ascultat povestea ,, Fetița cu chibrituri”, au răspuns la un set de întrebări legate de poveste, 



au realizat o expoziție de desene , iar in final  elevii clasei I si aIV-a  au prezentat   sceneta ,, Fetița cu 

chibrituri” 

 

 
 

 

• Proiect educațional   desfășurat online pe platformele educaționale MEET  și  ZOOM pe 

perioada vacantei de vara , , Te provoc  sa citești si  in vacantă!”- in cadrul acestui proiect am 

provocat copii de la clasele V-VIII ca in acestă vară să citească o carte, a cărui titlu l-au spus in 

timpul unei intâlniri online, aceștia au putut să provoace si  alți colegi să citească o carte;  



Proiectul a  cuprins  doua etape:  Prima etapă a constat intr-o întâlnire în care copii au spus 

propunerile lor; A doua etapă care  s-a  desfășurat online  la sfârșitul verii, când aceștia au  

spus  impresii despre proiect și mai ales despre cărțile citite; 

Am încheiat un acord de parteneriat  cu Colegiul Tehnic ,, Mihai Băcescu” Fălticeni în cadrul 

proiectelor ,,Iubește si dăruiește”și ,, Educație – valori – modele”. 

 În cadrul parteneriatului am participat la diverse activități organizate  de Colegiul Tehnic        

,, Mihai Băcescu Fălticeni. 

Octombrie 

-  In luna octombrie cu ocazia ,, Zilei Internaționale a bibliotecilor școlare~ elevii Colegiului 

Tehnic ,, Mihai Băcescu”  sub îndrumarea doamnei profesor documentarist au donat cărti  

bibliotecii  scolii noastre. 

 
 

Noiembrie 

- Am participat la conferința ,, Educație – Valori- Modele  si la lansarea de carte   ,, Poeziile 

măicuței~ a  maicii Stavrofora Irina Pantescu  de la  Mănăstirea Voroneț. 

 

 
 

 



 

Decembrie 

” Grupul vocal – instrumental,, Noițele” coordonat de domnul învățător Costîn Ion a 

participat  la spectacolul caritabil ,,Dăruim din suflet”  organizat de Colegiul Tehnic ,, Mihai Băcescu” 

Fălticeni.  

 

 

- Februarie 



Am participat  la  clubul  de storytelling organizat de Casa Corpului Didactic ,, George Tofan~ 

Suceava si desfașurat in cadrul Centrului de Documentare si Informare al  Colegiului  Tehnic 

,, Mihai Bacescu” cu tema ,, Starea de bine”. 

 
În cadrul proiectului ,, Iubește și dăruiește” – elevii  Colegiului Tehnic ,, Mihai Băcescu” sub 

îndrumarea doamnei profesor documentarist Boicu Mattylena  au  donat  jucării Grădiniței Nr.3 

Bogdănești . 

 

 

 

Întocmit, 

Bibliotecar  Pavăl Marcela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informare privind  

monitorizarea și prevenirea fenomenului de violenţă în școli 

 

An școlar 2019-2020 
 
 

1. Lectii/ activitati suport educational pentru elevi desfășurate în cadrul orelor de 

dirigenție  

Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

DIRIGINTE 

 

CLASA 

 

DATA 

1. Copiii au nevoie de diciplină,  Prof. Înv. Pr. Apostol 

Bogdan 

clasa  I a, 

Str. II 

octombrie 

2. Campania Internatională 19 

zile de prevenire a abuzurilor 

si violentei asupra copiilor si 

tinerilor   Stop bullying!,  

Inv. Mosnegutu Emilia 

Inv. Holban Luminita 

Clasa I si 

clasa 

pregatitoare, 

centru 

noiembrie 

3 Modalităţi de gestionare a 

emoţiilor  

Prof. Acatrinei 

Mihaela 

clasa a Va, 

Str. II 

decembrie 

4 Stop traficului de persoane! Prof. Tomegea 

Gabriela 

Prof. Heciu Ovidiu 

Clasele 

pregătitoare- 

VIII 

mai 

 

 

2. Actiuni referitoare la prevenirea violentei, a delicventei juvenile si victimizarea 

minorilor 

 

 “VIAŢA NU ARE PREŢ-traficul de persoane” 

Obiectivele activitatii: -informarea elevilor cu privire la aspectul penal al traficului intern şi 

internaţional de persoane; fapte ce intră în sfera acestei infracţiuni;  

-conştientizarea, atât de către adulţi, cât şi de către elevi, a riscului la care sunt expuşi copiii şi 

adolescenţii  în ceea ce priveşte abuzurile de toate felurile; 

-stabilirea rolului familiei şi cel al cercului de cunoscuţi în prevenirea acestor fapte, dar şi în 

comiterea lor; 

-conştientizarea riscurilor  de a deveni victimă a traficului de persoane, din punct de vedere 

individual, social şi legislativ;  

 

Data: 25.10.2019 

Grup tinta: clasele a VIII, Scoala centru 

Coordonator activitate: prof. Tomegea Gabriela 

 



 “Ziua Internațională a Toleranței” 

                       Obiectivul activitatii: familiarizarea elevilor cu semnificaţia zilei de 16 

noiembrie, Ziua Internaţională a Toleranţei, marcată anual pentru a îndemna omenirea la 

înţelegere și respect reciproc, dialog şi cooperare între culturi, civilizaţii şi popoare, pentru a 

descuraja atitudinile extremiste dominate de violență şi ură. 

                        Data: 16.11.2019 

                        Grup tinta: elevii claselor V-VIII, Str. II 

                        Coordonator activitate: prof. Tomegea Gabriela 

  

 “Ziua Internațională a Nonviolenței în școală” 

În data de 30 ianuarie, în mai multe țări, este marcată  Ziua Internațională a Nonviolenței în 

școli. Această zi are ca obiectiv promovarea ideii de educare a copiilor în armonie, 

solidaritate și respect, toleranță, mesajul principal al acestei zile fiind „Combatem violența 

prin cuvinte magice, dragoste universală, nonviolență și pace - Dragostea universală este mai 

bună decât egosimul, nonviolența este mai bună decât violența și pacea este mai bună decât 

războiul.” 

   Data: 30.01.2020 

                        Grup tinta: elevii claselor V-VIII, Str. II 

                        Coordonator activitate: prof. Tomegea Gabriela 

 

3. Date referitoare la activitățile de consiliere 
 

Fiecare profesor diriginte a realizat întalniri săptamânale cu părinții colectivelor de 
elevi pe care le coordoneaza conform unei planificări întocmite la începutul  anului școlar și 
afișată în fiecare sală de clasă.  

Fiecare profesor diriginte a stabilit o zi din saptămană și un interval orar în care 
parintii i s-au putut adresa in legatură cu evolutia copilului in mediul scolar. După mutarea 
activității în regim online, părinții și elevii au comunicat cu dirigintele fie la telefon, fie in 
întâlniri online pe diferite platforme. 

Fiecare profesor diriginte a convocat prezența părinților la școala de fiecare dată cand 
a crezut de cuviință pentru a-i informa pe acestia despre evolutia scolara a copilului sau a 
atrage atentia asupra unor schimbari nu tocmai pozitive in comportamentul elevului. 
In cadrul sedintelor cu parintii profesorii diriginti au prezentat materiale prin care sa ajute 
parintii sa inteleaga comportamentul agresiv al copilului si sa ajute copilul sa depășeasca acest 
tip de comportament. 

 

4. Tipologia cazurilor de violență înregistrate la nivelul unității școlare  
 

 

 

                                                                                              Întocmit, 

                                                                                  Prof. Tomegea Gabriela

Nr. 

Crt. 

Elevi-elevi Elevi – cadre 

didactice 

Elevi – terți Cadre-didactice- 

cadre didactice 

Violență 

domestică 

 

 

0 0 0 0 0 
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