Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Calea Galaţi nr.61, Brăila

Nr.înreg. 1877/07.09.2017
RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
ÎN ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHU DRAGOMIR”
ANUL ŞCOLAR 2016-2017
1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială
Atât la nivelul şcolii cât şi al compartimentelor, documentele de proiectare a activităţii au fost
întocmite la începutul fiecărei etape pe baza unei analize de diagnoză a activităţii anterioare, prin
raportare la indicatorii de performanţă şi la criteriile de evaluare.
Documentele de proiectare a activităţii pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe:
- Legea 1/2011, legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
- O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de
învăţământ;
- Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.;
- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
- Regulamentul de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale „Mihu Dragomir”.
Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele
curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional
de învăţământ şi pe baza documentelor curriculare oficiale.
Obiectivele generale (pentru toate nivelurile de învăţământ) specifice Şcolii Gimnaziale
„MIHU DRAGOMIR”, au vizat optimizarea întregii activităţi din şcoală în toate domeniile
funcţionale: optimizarea actului managerial; crearea condiţiilor pentru realizarea standardelor
educaţionale şi a finalităţilor pe niveluri de învăţământ; promovarea tehnicilor şi metodelor de
predare-învăţare-evaluare conform exigenţelor reformei; creşterea funcţionalităţii bazei materiale;
aplicarea legislaţiei; operaţionalizarea activităţii; eficientizarea activităţii; identificarea punctelor
slabe, a punctelor tari, a oportunităţilor şi ameninţărilor; stimularea şi motivarea morală şi materială
a personalului şi a elevilor; creşterea gradului de implicare; optimizarea competenţelor şi
dezvoltarea acestora; cultivarea şi dezvoltarea spiritului de echipă; utilizarea negocierii ca mijloc
de optimizare a activităţii; asigurarea fluxului informaţional şi eficientizarea comunicării; atragerea
opiniei publice, a comunităţii în vederea sprijinirii unităţii; popularizarea şcolii; extinderea şi
eficientizarea parteneriatului educaţional.
Acţiunile prioritare propuse pentru anul şcolar 2016-2017 au fost:
 Consolidarea coeziunii colectivului și stimularea lucrului în echipă;
 Creşterea calităţii proceselor instructiv-educative pentru realizarea unei educaţii legate de
nevoile societăţii, dorinţele elevilor şi ale părinţilor;
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Acordarea unei atenţii deosebite elevilor cu cerinţe educative speciale, fie prin educaţie
pentru performanţă, fie prin educaţie remedială;
 Implicarea comisiei pentru asigurarea calităţii în educaţie în realizarea unei evaluări
obiective şi eficiente adecvate cerintelor societății;
 Creșterea performanțelor la examene naționale și concursuri școlare;
 Demararea lucrărilor pentru construirea unei săli de sport;
 Implementarea proiectelor aprobate Erasmus+
1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii
1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor a fost realizată în concordanţă cu
prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor s-a făcut având în vedere competenţa profesională,
aptitudinile şi calităţile organizatorice ale cadrelor didactice.
1.2.3. Au fost efectuate un număr de 43 de asistențe la clasă, cu preponderență în semestrul al IIlea, calificativele obținute fiind un Bine și restul Foarte bine.
1.2.4. Organizarea timpului.
Activitatea de instrucţie şi educaţie s-a desfăşurat în două schimburi: între orele 8.00 şi
12.00/14.00 - ciclul primar şi clasa a VIII-a, iar între orele 12.00 şi 18.00 - ciclul gimnazial.
Programul directorilor a fost astfel organizat încât a asigurat permanenţă în cele două schimburi.
Au fost asigurate condiţii optime desfăşurării procesului de învăţământ, s-a realizat încadrarea
cu personal didactic calificat. S-au realizat scheme orare echilibrate şi un orar în concordanţă cu
curba de efort intelectual. S-a asigurat o folosire judicioasă a laboratoarelor şi cabinetelor.
În proiectarea activităţilor au fost consultate cadrele didactice, realizându-se apoi un schimb
permanent de informaţii pe tot parcursul semestrului.
1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale.
Directorul, directorii adjuncți şi consilierul pentru proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare
şi-au delimitat atribuţiile din Planul managerial al unităţii şi şi-au întocmit planuri de dezvoltare
personale, în detaliu, pe domenii de activitate, cu obiective şi termene precise. S-a pus un accent
deosebit pe informarea permanentă cu privire la legislaţia şcolară şi financiar-contabilă, pe
participarea efectivă la cercurile pedagogice ale directorilor.
Puncte tari
- realizarea încadrării cu personal didactic calificat
- realizarea schemelor orare echilibrate, în concordanţă cu curba de efort intelectual
- asigurarea condiţiilor de mediu şi materiale necesare desfăşurării procesului de învăţământ
- realizarea si menţinerea unui climat de colaborare la toate nivelurile, propice realizării unui
învăţământ de calitate
- informarea permanentă şi corectă a personalului
- asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor didactice la actul decizional
-s-a demarat si s-a încheiat procedura de achiziție și au început lucrările de construire a sălii de
sport
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- demararea procedurii de obținere a autorizației de securitate la incendiu (PSI/ISU)
- încheirea unor contracte de prestări servicii cu firme specializate în domeniile SCMI, PSI/ISU,
Protecția și securitatea muncii
-s-a început implementarea proiectelor aprobate Erasmus +
-s-au emis deciziile privind componența echipelor de proiect
-s-au desfasurat activitatile prevazute în calendarul fiecarui proiect Erasmus +
-pentru fiecare proiect Erasmus + am gazduit prima întâlnire transnatională.
Puncte slabe
- popularizarea insuficientă în mass-media si catre Comitetele de parinti a activităţilor desfăşurate
în şcoală şi a activităţilor extracurriculare.
1.4. Activitate de (auto)formare managerială
- Urmărirea permanentă a legislaţiei în domeniul învăţământului;
- Directorul scolii a promovat concursul de ocupare a functiei de director
- Directorii unităţii şcolare au participat la cercurile pedagogice, sedintele de lucru manageriale și
au participat la cursuri de formare privind managementul educațional;
1.5. Evaluare externă
Pe tot parcursul anului școlar feedback-ul institutiilor partenere ISJ, Primaria Braila, CCD,
CJRAE, etc. a fost unul pozitiv.
2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
2.1. Baza materială:
2.1.1. Spaţii pentru învăţământ
 16 săli de clasă – toate dotate cu mobilier în stare bună şi foarte bună
 4 laboratoare (fizică-chimie, biologie, informatică, limbi moderne) –
funcţionale
 4 cabinete (consiliere, sprijin pentru elevi cu CES, metodic, medical)
 1 sală de sport (gimnastică)
2.1.2. Biblioteca
Pentru anul şcolar 2016-2017 au fost asigurate manualele şcolare pentru toţi elevii. Fondul
bibliotecii la sfârșitul anului școlar era de 13168 volume.
2.2. Resurse financiare
2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual
A continuat respectarea prevederilor bugetare stabilite în funcţie de costul per elev pentru
salarizare conform normativelor, pentru perfecţionarea cadrelor didactice, pentru bursele elevilor
conform procentului repartizat şcolii noastre, pentru reparaţii curente ale unităţii, pentru cheltuielile
de întreţinere şi gospodărire, pentru achizitionarea de pupitre pentru laboratoarele de informatică
si limbi moderne. S-au realizat lucrări de reparații și înlocuire de mobilier școlar pentru 4 clase si
s-a realizat cabinetul de socio-umane.
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2.2.2. Identificarea resurselor, inclusiv extrabugetare
Sursele extrabugetare au provenit din sponsorizări (părinţi, Asociaţia “Mihu Dragomir”,
parteneri în diferite proiecte).
3. RESURSE UMANE
3.1. Personal didactic
3.1.1. Încadrarea cu personal didactic:
- la ciclul primar: 15 cadre didactice, din care 15 sunt titulari ai şcolii. Din cei 15 învăţători, 10
au gradul didactic I , 4 gradul didactic II și definitiv 1.
- la ciclul gimnazial: 27 de cadre didactice, din care 23 sunt titulari ai şcolii, 2 cadre didactice
sunt detaşate şi 2 sunt suplinitori calificaţi. Din cei 27 de profesori 15 au gradul didactic I, 10 au
gradul didactic II, 2 au gradul didactic definitiv.
În anul şcolar 2016-2017, formarea şi perfecţionarea continuă a avut următoarele direcţii
de acţiune:
 difuzarea permanentă a informaţiei ştiinţifice de specialitate, psihopedagogice,
metodica predării şi de cultură generală (consfătuiri, catedre sau comisii metodice, cercuri
pedagogice);
 pregătirea temeinică în domeniul evaluării rezultatelor învăţării;
 elaborarea unor proiecte, modele, instrumente necesare promovării unui învăţământ cu
prioritate formativ-educativ;
 pregătirea şi susţinerea unor lecţii, activităţi şcolare sau extraşcolare;
 organizarea şi desfăşurarea unor activităţi formativ-educative extraclasă sau şcoală;
 participarea cadrelor didactice - învăţători şi profesori - la acţiunile metodice şi de
perfecţionare, atât în școală, cât și la nivelul instituțiilor abilitate;
 înscrierea cadrelor didactice la programe de formare şi dezvoltare continuă.
În conformitate cu planul managerial pentru acest an şcolar, membrii Comisiei pentru
perfecţionare şi formare continuă au realizat următoarele activităţi:
1. Actualizare permanenta a mapei virtuale de documentare cu legislaţia în vigoare privind
perfecţionarea şi formarea cadrelor didactice, calendarul activităţilor de perfecţionare, precum şi
toate documentele transmise de către ISJ cu privire la acest domeniu.
2. Actualizarea baze de date privind perfecţionarea prin grade didactice şi cursuri de formare .
3. Participarea cadrelor didactice ale unităţii la următoarele cursuri de formare:
În anul școlar 2016 - 2017 următoarele cadre didactie au susținut inspecții pentru obținerea
gadrelor didactice și le-au obținut:
- Diana Bazon- istorie, IS grad I - sesiunea 2017
-Cîrîc Geanina Mariana – istorie, IC2 grad I – sesiunea 2018
-Largeanu Florica - profesor învățământ primar, IC1 grad I – sesiunea 2020
- Bunea Mihaela – profesor învățământ primar, IC1 grad I – sesiunea 2020
- Goliță Mirela Eugenia – institutor, IC2 grad I – sesiunea 2018
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- Tănase Ramona – educație fizică, IC1 grad I – sesiunea 2020
- Turcu Mihaela – limba română, IC1 grad II – sesiunea 2019
- Neacșu Liliana – limba engleză, IC2 grad I – sesiunea 2018
3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă.
Documentele comisiilor metodice au fost riguros întocmite. Responsabilii acestora dovedind
capacitate de planificare şi organizare. S-au preocupat de informarea cadrelor didactice în legătură
cu precizările şi noutăţile prezentate la consfătuiri, cercuri metodice, la mesele rotunde, întâlnirile
metodice ale inspectorilor cu persoanele de contact ale şcolii.
Planul de activitate al comisiilor evidenţiază un interes al cadrelor didactice pentru activitatea
metodică și științifică în școală. Se recomandă o mai mare varietate de activități.
Planificările cadrelor didactice respectă normele MECS în vigoare, schemele orare,
planificarea pe unităţi de învăţare.
Cadrele didactice se preocupă de calitatea demersului didactic astfel încât, acesta să fie
atractiv, participativ, stimulativ, motivant şi, nu în ultimul rând, consiliator în stabilirea viitorului
traseu profesional.
Creativitatea în proiectarea şi abordarea unităţilor de învăţare se axează pe metode şi activităţi
de învăţare centrate pe elev. Tehnicile de evaluare diversificate şi stimulative induc o relaţie
profesor - elev adecvată.
3.2. Elevi
3.2.1 Efective elevi
Clasa
P
I
II
III
IV
Total primar
V
VI
VII
VIII
Total gimnaziu
Total şcoală

Nr. elevi la 31.08.2017
70
77
79
95
75
396
84
79
70
64
297
693

Nr. clase
3
3
3
3
3
15
3
3
3
3
12
27

3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa.
Numărul absenţelor înregistrate la sfârșitul anului școlar 2016 – 2017:
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a) ciclul primar: s-au nregistrat 1477 de absenţe, din care 1036 nemotivate si 441 motivate;
b) ciclul gimnazial: s-au nregistrat 3080 de absenţe, din care 1514 nemotivate si 1566
motivate.
3.2.3. Cauze ale absenteismului.
Între cauzele absenteismului am depistat dezinteresul unor elevi pentru învăţătură, educaţia
şi supravegherea deficitară din partea părinţilor şi/sau profesorilor. Există un număr redus de elevi
care au un număr mare de absenţe, majoritatea provenind din familii dezorganizate, cu părinţi
plecaţi din ţară sau din centrul de zi.
3.2.4. Rezultate la învăţătură.
Promovabilitate:
a) ciclul primar: 98,77% promovabilitate – 4 repetenți;
b) ciclul gimnazial: 93,93 % promovabilitate – 16 elevi repetenți.
Rezultatele la examenele naționale:
- promovabilitate 100%: un număr de 6 note de 10 la limba română și 2 note de 10 la matematică,
2 elevi având media 10 la examene.
3.3. Încadrarea cu personal didactic auxiliar
Bibliotecar
Secretar şef
Administrator de patrimoniu
Administrator financiar
Informatician

1 normă
1 normă
1 normă
1 normă
1/2 normă

3.4. Încadrarea cu personal nedidactic
Muncitor
Îngrijitor
Paznic

1 normă
4 norme
2 norme

4. PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
4.1. Articole presă
In primul semestru al acestui an scolar, scoala noastra a fost prezenta in presa locala datorita
performantei elevei Eleftheraki Despoina, 8C, care a obtinut la Olimpiada Internationala a
Elenismului premiul III.
De asemeni, in 21 decembrie 2016, in Obiectiv-vocea Brailei a aparut articolul ,,“DESSDemocratic European School for Success”, proiect Erasmus Plus coordonat de Scoala Mihu
Dragomir” care prezinta conferinta de lansare a acestuia.
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Și alte articole din Obiectiv-vocea Brăilei au remarcat performanțe ale școlii precum:
realizările echipei de volei băieți a școlii (28 februarie 2017), locul II la OLAV – Delighiosu
Lavinia (19 mai 2017), elevii care au obținut medii de zece la examenele naționale –Ciucașu Andra
și Dogărescu Elena (1 septembrie 2017), dar și evenimente precum concursul școlar ”Peisajul de
pe strada mea” (7 iunie 2017).
4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV
4.1. Calitatea procesului instructiv-educativ – Activitatea comisiilor metodice - Anexa 1
4.2. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare – Anexa 2.
4.3. Activitatea CEAC – Anexa 3
4.4. Activitatea de formare a cadrelor didactice – Anexa 4
4.5. Activitatea proiectelor de parteneriat strategic între scoli Erasmus+ ”Home Alone” și
”DESS”- Anexa 5
5. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR. CALITATE, EFICIENŢĂ
5.1. Secretariat – Anexa 6
5.2. Biblioteca – Anexa 7
5.3. Contabilitate, administrație – Anexa 8
6. CONCLUZII
Atmosfera din unitatea şcolară este propice pentru realizarea unui învăţământ de calitate,
relaţiile dintre personalul didactic şi elevi sunt bune, elevii – în marea majoritate – au un
comportament civilizat şi se raportează unul la celălalt ca membrii egali ai comunităţii.
Şcoala are scopuri, politici, proceduri şi planuri de dezvoltare care indică o direcţie bună de
dezvoltare, comunitatea şcolară le nţelege şi le pune n practică.
În şcoală există numai personal didactic calificat, într-o proporţie foarte mare titular, cu o
pregătire ştiinţifică şi metodică atestată de gradele didactice obţinute şi de activităţile metodicoştiinţifice susţinute.
Şcoala asigură o comunicare bună cu părinţii, aceştia primind informaţii despre activitatea
şcolii, sfaturi bune în ceea ce-i priveşte pe copiii lor, modul în care progresează, precum şi
potenţialul lor.
Managementul este eficient la toate nivelele, şefii de comisii au obiective clare care sunt în
concordanţă cu planul de dezvoltare al şcolii.
Echipa managerială se interesează permanent de trasarea şi menţinerea direcţiei bune de
dezvoltare, cooperează eficient cu Consiliul de Administraţie şi cu personalul didactic.
Director,
Prof. Ioana Zlavog

Director adjunct,
Prof. înv. primar Tutuianu Alina
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Anexa 1
RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTOARELOR
CLASELOR PREGATITOARE- 2016-2017

A. Managementul ariei curriculare

1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe semestrul II al anului şcolar 2016/2017, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus
următoarele obiective:
 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii
activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; învăţarea
muncii cu calculatorul);
 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul comisiei metodice;
 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 Colaborarea şcoală-familie.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a
continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de
MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activparticipative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate
pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de
sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific
vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la
sfârşitul ciclului primar.S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în
planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi
autoinstruire să fie centrată pe elev.
În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi
dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia
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flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice
, modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în
grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor
elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi
colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite,
de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind însoţite
de descriptorii de performanţă. În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele
prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare,
s-au dezbătut teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au organizat
drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare
orelor de abilităţi practice. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de
învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor.
Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc
dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model.
Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care acuprins: planuri cadru
pentru fiecare clasă , programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii model pentru
fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare etapială, sumativă şi
standard, portofolii tematicela diferite discipline de învăţământ precum şi o bază de date în format
electronic.

2. Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( intalniri de lucru, interasistente,
relatia invatator-profesor, relatia invatator-invatator, invatator-echipa manageriala,
comunicarea din cadrul catedrei)

Relatiile cadru didactic-elev:




Relatiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare si
intelegere, afectivitate
Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine pozitiva fata de
studiu, punctualitate, tinuta decenta, conduita morala
Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc,
dorinta de afirmare si autodepasire

Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din clasa,
cadrul didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin atitudinile
sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare învăţătoare a ales şi
9
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selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest lucru a condus la
mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere,
familiaritate).
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea unei
comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate.
Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev.
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 nivelul
fiecarei clase.
În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă
împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.
A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o
comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.
S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care
au fost organizate activitati extracurriculare.

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor
curriculare

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la
resursele de învăţare.
Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. În fiecare clasa
a existat în permanenţă un calculator pe care au fost construite lecţii în diferite programe fiind
folosite cu eficienţă la clasă.Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de
învăţămât. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii au
fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.
Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.
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B. Eficacitatea educationala
1. Proiectarea si promovarea ofertei CDS
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia
planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic.
2. Sistemul de evaluare
a. Strategii/criterii de evaluare utilizate
S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor
familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru
propriul proces de învăţământ.
Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică
asupra a tot ceea ce au asimilat elevii.

C. Managementul calităţii
Plan de îmbunătăţire a calitatii activ. didactice
1. Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de evaluare a
cadrelor didactice, intalniri de lucru)
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă este
necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună iar
activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum.
Evidenţiem consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare
şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate
sporită a actului didactic.
Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.




s-a creat un climat favorabil învăţării
s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare să lărgească interesul elevilor în sensul
construirii de relaţii bune în şcoală.
s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al
dascălilor
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părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de
învăţământ
sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi
s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor
s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă,
sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt
s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor din
şcoală

2. Optimizarea strategiilor de evaluare




s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi
s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor
la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în
funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar)
s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare
de evaluare

Responsabil Comisie Metodica,
Inv.Danaila L.

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR CLASELOR I A,B,C
AN ŞCOLAR 2016- 2017
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Comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus să concretizeze , prin activități specifice,
obiectivele propuse în Planul managerial și în programul de activități aprobate în cadrul comisiei
la începutul anului școlar 2016 - 2017.
1. Pentru sporirea eficienței actului didactic s-au realizat următoarele activități:
 Stabilirea componenţei catedrei şi a responsabilului comisiei.
 Analiza activității comisiei metodice din anul școlar 2015-2016 ;
 Studierea Planului-cadru de învățământ și a programelor școlare , precum și a noutăţilor
cuprinse în Programa școlară pentru clasa I ;
 Întocmirea schemelor orare şi a orarelor claselor
 Întocmirea planificărilor anuale şi calendaristice. Avizarea lor de către responsabilul
Comisiei metodice şi a directorului şcolii
 Elaborarea curriculum-ului adaptat, a planificărilor ;
 Transmiterea către cadrele didactice a informaţiilor furnizate de conducerea şcolii, ISJ,
cu privire la aspecte ce vizează ciclul primar;
 Propuneri de activități/termen de realizare/responsabilități pentru anul școlar 2016-2017;
Puncte tari:

-

Toți învățătorii au predat la timp orarele, planificările calendaristice , cunosc
noutățile cuprinse în noile Programe școlare;
Planificările au fost individualizate în funcție de colectivul de elevi pe care îl
conduce fiecare învățător;
Activităţile instructiv – educative s-au desfăşurat în săli de clasă dotate cu
mobilier adecvat vârstei scolare mici, materiale didactice variate care corespund
cerinţelor actuale.

2. S-a urmărit apoi integrarea eficientă a evidenţelor şi documentelor şcolare în activitatea
instructivă-educativă. Pentru acest obiectiv învățătorii s-au preocupat de:
 Completarea corectă a cataloagelor și carnetelor de elev
 Cunoaşterea modului de utilizare a documentelor şcolare şi consemnarea zilnică în
condica de prezență a subiectelor lecţiei
 Completarea corectă a situaţiei şcolare la sfârşit de semestru ;
 Pregătirea individuală a membrilor comisiei prin întocmirea proiectelor unităţilor de învăţare,
a planurilor şi a schiţelor de lecţie ;
Puncte tari:

-

-

Toți învățătorii au completat corect cataloagele și carnetelor de elev , cunosc
modul de utilizare a documentelor şcolare şi consemnarea,în condica de prezență
a subiectelor lecţiei înainte de începerea orelor . De asemenea, au completat corect
situațiile școlare la sfârșit de semestru I.
Pe tot parcursul semestrului toți învățătorii s-au pregătit individual prin
întocmirea proiectelor unității de învățare/ a schițelor de lecție precum și a fișelor
de lucru folosite la fiecare lecție;
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3. Un alt obiectiv urmărit pe parcursul anului școlar trecut a fost evaluarea elevilor cu scop
de orientare și optimizare a procesului de învățare. În acest sens , în luna octombrie
 S-au stabilit și aplicat evaluările inițiale, baremele și descriptorii de performanță;
 S-au analizat rezultatele obținute și s-a discutat modalitati de recuperare si dezvoltare;
 S-au inițiat programelor/măsurilor remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare;
Puncte tari:

-

-

-

Toți învățătorii și-au organizat judicios evaluările inițiale, formative, dar și
sumative ( la sfârșit de semestru)– cu stabilirea unor programe de recuperare,
ameliorare și dezvoltare;
Menționez faptul că pe tot parcursul semestrului - elevii de la clasa I au fost notați
ritmic, aprecierea făcându-se prin calificative corespunzătoare numărului de ore
/ disciplină. Calificativele provin din evaluări orale, scrise, probe practice
individuale, în perechi, în grup sau în echipă.
De asemenea punctez dorinţa fiecărui învățător de a consilia părinţii în
problemele care îi preocupă, dar şi în problemele pe care aceştia nu le sesizează,
în cadrul orelor de consiliere, realizându-se o analiză constantă ,periodică a
progresului fiecărui elev în parte;

4. În urma verificării documentelor și a asistențelor la oră s-au constatat următoarele:
Puncte tari:
-

-

-

-

Se valorifică suficient interdisciplinaritatea / transdisciplinaritatea și pot
afirma că elevii elevii din ciclul primar cunosc tehnici de învăţare eficientă,
creativă, intuitivă.
De asemenea, elevii claselor I stăpânesc deprinderile elementare de calcul, de
utilizare a terminologiei specifice operaţiilor aritmetice, de rezolvare a
problemelor, de receptare a mesajului oral şi scris, de comunicare orală şi scrisă;
Controlul sistematic şi riguros al activităţii independente atât din clasă cât şi a
temelor pentru acasă- realizat de către toți învățătorii- îi determină pe elevi să-şi
formeze un sistem ordonat de muncă;
De asemenea atingerea performanțelor elevilor în domeniul lecturii s-a realizat
și prin derularea parteneriatului cu Bilioteca scolii, precum și prin
desfășurarea unor activități extracurriculare.(”Biblioteca Judeteana – Panait
Istrati).

5. Comisia metodică a învățătorilor s-a preocupat în permanență de formarea continuă și
autoperfecționarea cadrelor didactice. Astfel în semestrul I :
 La nivelul Comisiei s-au susuținut dezbateri, lecții demonstrative, prezentări
teoretice, exemple de bună practică :
 Tratarea diferentiata in insusirea cititului si a scrisuklui la clasa I – referat - prof inv.
primar - LARGEANU FLORICA ;
 Sezatoare literara - Carnavalul toamnei –
prof.inv.primar:TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
14
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 Activitate interdisciplinară realizată în parteneriat cu părinţii – Sa mancam sanatos!
– prof.inv.primar – TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 ,,Din suflet dăruim...,,-donaţie jocuri şi jucării către copiii nevoiaşi TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 Serbare şcolară – ,,In intampinarea lui Mos Craciun” TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 ,,Luceafărul poeziei româneşti,,-sezatoare literara - prezentare PPT, colaj cântece şi
poezii TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 Expozitie de lucrari artistico-plastice de toamna,de iarna” TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 Proiect interjudetean –Printre florile anotimpurilor- activ. luna nov. (realizarea unui
panou cu lucrari artistice – Flori de toamna – colaborator -prof.in.primar –
TULUMIS VIOLETA;
 Proiect judetean- Atelier de hand made pentru suflet – realizare de felicitari,targ cu
vanzare – prof.inv.primar – TULUMIS VIOLETA;
 Participarea cu elevii la lansarea proiectului ERASMUS+ program artisitic –
prof.inv.primar – TULUMIS VIOLETA;
 Participarea la concursul judetean,,Eveselie si e cant ” in calitate de coordonator prof.inv.primar – TULUMIS VIOLETA;
 Evaluator concursul,,Eminescu in versuri si culoare”editia a IV-a - prof.inv.primar –
TULUMIS VIOLETA;
 Evaluator concursul,,Orasul meu,orasul tau” editia a III-a in colaborare cu
Biblioteca Judeteana – Panait Istrati– prof.inv.primar – TULUMIS VIOLETA;
 Organizatoare Concursul National,, COMPER ETAPA I” - prof.inv.primar –
TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 Simpozionul national – Istoria noastra vazuta prin ochiicititorilor romani –
participare cu referatul,,Predarea istoriei intre traditie si modernitate - prof inv.
primar - LARGEANU FLORICA ;
 Inscriere la gradul didactic I - prof inv. primar - LARGEANU FLORICA ;
 Referitor la promovarea imaginii scolii in comunitate prin participare si rezultatele
elevilor la olimpiade, concursuri competitii, activitati extracurriculare si extrascolare,
pot mentiona faptul că:
- S-a organizat și derulat la nivelul școlii, de către doamnele învățătoare Tulumis
Violeta,Largeanu Florica,Mocanu Ionela Concursul Național Comper- Etapa I.
- S-au obținut rezultate deosebite :
- Matematică: 10 elevi – 100 de puncte;
- Limbă și comunicare: 16 elevi – 100 de puncte; (prof.inv.primar – Tulumis
Violeta)
- Matematică: 2 elevi – 100 de puncte;
- Limbă și comunicare: 1 elev – 100 de puncte; (prof.inv.primar – Largeanu Florica)
- Matematică: 4 elevi – 100 de puncte;
- Limbă și comunicare: 12 elevi – 100 de puncte; (prof.inv.primar –Mocanu Ionela)
 De asemenea rezultate deosebite cu elevii echipajului concursului,,Eveselie si e cant” ,
îndrumati de d-na Tulumis Violeta ,s-a obținut premiul III:
15
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-

Eleva Patelea Maria – Lisandra – clasa IA;
Eleva David Alexandra – Ioana – clasa IC;

A. Comisia metodică a învățătorilor s-a preocupat în permanență de formarea continuă și
autoperfecționarea cadrelor didactice. Astfel în semestrul II :
 La nivelul Comisiei s-au susuținut dezbateri, lecții demonstrative, prezentări
teoretice, exemple de bună practică :
 Să împărtăşim din realizările copiilor! -‘’Martisoare ”-mini-colaj de cantece si poezii;
expozitie colaje, desene si compozitii literare, felicitari, ,,Mama mea e o minune! ‘’ –
TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 ,,Lectura - Povestea si personajul preferat” – sceneta; Prezentare Power-Point- secvente
de lectie - prof.inv.primar – MOCANU ;
 Referat – Cartea si importanata lecturii la ciclul primar - prof.inv.primar – TULUMIS;
 ,,PRIMAVARA IN OCHI SI SUFLET DE COPIL,, FLORI DE PRIMAVARA Activitate realizată în parteneriat cu părinţii; Activitate realizată în parteneriat cu
părinţii;
 Activitati practice – desene,colaje realizate in colaborare cu parintii - prof.inv.primar
- TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 Organizator – editia a V- a a concursului judetean interdisciplinar ”Popas in lumea
cartilor” – TULUMIS V.
 Asistent – concurs judetean interdisciplinar”Popas in lumea cartilor” – MOCANU I.
 Organizator la nivelul scolii – Concurs National”Micii exploratori” –
TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 Organizator Concurs National”Comper Comunicare,Matematica” – etapa judeteana
II,nationala – TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 Proiect judetean ”Copiii si natura” – realizat in parteneriat cu Liceul Pdagogic
D.P.Perpessicius – creatii in versuri,proza,amenajarea spatiului verde in curtea
scolii,afise cu pasari – TULUMIS V.
 Proiect interjudetean”Printre florile anotimpurilor” realizat in parteneriat cu Liceul
Pdagogic D.P.Perpessicius – colaje,desene,martisoare,felicitari – TULUMIS V.
 Proiect judetean ”Atelier handmadepentru suflet – Trimite un copil in vacanta! – 3 elevi
au castigat o excursie la Galati – clasa a II – a indrumati de dna Martin Mioara,iar
copiii din centrul maternal ” Alexandra”au primit banii in urma vanzarilor de obiecte
realizate in cadrul proiectului – TULUMIS V;
 Proiectul judetean” Braila in miniatura – organizator – in parteneriat cu Primaria
Municipiului Braila si Scoala Gimnaziala DR. Luca – LARGEANU F.
 Simpozion judetean”Mai aproape de natura” – TULUMIS V.
 Simpozion national”Eficienta factorilor educatividin perspectiva relatieiscoala- familie
- comunitate” – TULUMIS V;
 Curs ”Formarea utilizatorilor de aplicatie” – TULUMIS V.
 Curs ”Management si consiliere pentru cariera didactica” – TULUMIS V;
 Sesiunea de formare”Schimband practicile in cadrul proiectuluide parteneriat strategic
ERASMUS+Democratic
European
Schools
for
succes
Dess”
–
TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
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 Evaluator Concurs judetean de Limba si literatura romana”Micii campioni” –
TULUMIS;
 Evaluator Concurs National ”Micii exploratori” – TULUMIS,MOCANU;
 Evaluator Concurs National”Comper” – TULUMIS,LARGEANU,MOCANU;
 Propunator subiecte – concurs judetean”Popas in lumea cartilor” – TULUMIS;
B. Referitor la promovarea imaginii scolii in comunitate prin participare si rezultatele
elevilor la olimpiade, concursuri competitii, activitati extracurriculare si extrascolare, pot
mentiona faptul că:
-

-

-

-

-

-

S-a organizat și derulat la nivelul școlii, de către doamnele învățătoare Tulumis
Violeta,Largeanu Florica,Mocanu Ionela Concursul Național Comper- Etapa a II
– a si Etapa NATIONALA.
S-au obținut rezultate deosebite :
Matematică: 13 elevi - PREMIUL I;
7 elevi - PREMIUL II;
4 elevi – PREMIUL III;
Limbă și comunicare: 12 elevi –- PREMIUL I; (prof.inv.primar – Tulumis
Violeta)
8 elevi - PREMIUL II;
5 elevi – PREMIUL III;
Matematică: 7elevi - PREMIUL I;
1 elev – PREMIUL III;
Limbă și comunicare: 1elev - PREMIUL I; (prof.inv.primar – Largeanu Florica)
4 elevi - PREMIUL II;
2elevi – PREMIUL III;
Matematică: 7 elevi – PREMIUL I;
1 elev - PREMIUL II;
7 elevi - PREMIUL III;
Limbă și comunicare: 11 elevi – PREMIUL I; (prof.inv.primar –Mocanu Ionela)
4elevi - premiul II;

La ETAPA NATIONALA COMPER COMUNICARE s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
- 2 elevi - premiul I
- 1 elev – premiul II
- 1 elev – premiul III
- 1 elev – mentiune (prof.inv.primar – TULUMIS)
- 4 elevi – premiul I;
- 3 elevi – premiul II (prof.inv.primar – MOCANU)
La ETAPA NATIONALA COMPER MATEMATICA s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
-

2 elevi -premiul I; (prof.inv.primar – TULUMIS)
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- 1 elev – premiul I; (prof.inv.primar – LARGEANU)
La concursul judetean ” Parada costumelor neobisnuite” – premiul I – Patelea
Maria – clasaIA;
La concursul judetean” Carnavalul personajelor indragite” – premiul II –
Ilicea Bianca – clasa IA;
La concursul national ” Micii exploratori” s-au obtinut urmatoarele rezultate:
23 elevi – premiul I;
- 1 elev - premiul II; (prof.inv.primar – TULUMIS)
 12 elevi –premiul I;
 2 elevi – premiul II;
- 2 elevi – premiul III; (prof.inv.primar – Largeanu Florica)
 20 elevi - premiul I;
 2 elevi – premiul II;
 2 elevi – premiul III; (prof.inv.primar – MOCANU)
Puncte tari:
-

Toate actvitățile s-au derulat conform graficului;
Toți învățătorii au participat activ la Cercul Pedagogic ;
Toți învățătorii si-au îndeplinit responsabilitățile în cadrul tuturor comisiilor din
școală.

6. Activităţi extracurriculare şi extraşcolare derulate la nivel de catedră, concretizate prin:
 ”Carnavalul toamnei”- sezatoare literara octombrie, 2016;- toți învățătorii;
 ”Să mancam sănătos”- activitate interdisciplinara privind alimentația sănătoasăoctombrie, 2016; toți învățătorii;
 ” Expozitie de lucrari artistico-plastice de toamna,de iarna” ;- toți învățătorii;
 ”Așteptându-l pe Moș Nicolae”- expoziție de lucrări artistico- plastice - toți
învățătorii;
 ”La spectacol”- vizionarea unui spectacol de teatru- Teatrul Carabus - toți
învățătorii;
 ” In intampinarea lui Mos Craciun!”- serbări școlare - decembrie, 2016;- toți
învățătorii;
 ” Luceafărul poeziei româneşti,”- ianuarie 2017- toți învățătorii;
 Proiect interjudetean –Printre florile anotimpurilor colaborator - prof.inv.primar –
Tulumis Violeta;
 Participarea la concursul judetean,,Eveselie si e cant ”- coordonator prof.inv.primar – Tulumis Violeta;
 Concursul National,, COMPER ETAPA I” – colaborator- toți învățătorii;
 Evaluator concursul,,Eminescu in versuri si culoare”editia a IV-a - prof.inv.primar
– TULUMIS VIOLETA;
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 Evaluator concursul,,Orasul meu,orasul tau” editia a III-a in colaborare cu
Biblioteca Judeteana – Panait Istrati– prof.inv.primar – TULUMIS VIOLETA;
 ” Expozitie de lucrari artistico-plastice de primavara,vara” ;- toți învățătorii;
 ”Martisoare - expoziție de lucrări artistico- plastice - toți învățătorii;
 Mama mea e o minune – activitati cu parintii – toti invatatorii;
 ”La spectacol”- vizionarea unui spectacol de teatru- Teatrul Carabus - toți
învățătorii;
 SERBAREA ABECEDARULUI – toți învățătorii;
 Excursie scolara Targu Neamt – TULUMIS V;
CONCLUZII:
PUNCTE TARI :

PUNCTE SLABE

- personalul didactic este calificat în proporţie de 100%;
-relaţiile interpersonale (învăţători –elevi, învăţători –
părinţi, învăţători – învăţători etc.) existente favorizează
crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
-există o bună delimitare a responsabilităţilor învățătorilor
care fac parte din comisia metodică ,
- asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea
învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi
acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea
gândirii creative, logice;
- organizarea unor acţiuni de pregătire suplimentară a
elevilor care ating standarde minime de performanţă la
anumite discipline;
-colaborare strânsă cu psihologul școlii pentru rezolvarea
unor probleme comportamentale sau lucrul cu elevii cu
CES;

-importanța minimă pe
care o acordă unii părinți
activităţii educative
şcolare ;

-implicarea insuficientă,
sau chiar deloc, a familiei
în activitatea de educare a
copiilor;

-starea materială precară
şi nivelul de cultură şi
instruire scăzut ale unor
familii;

- diversitatea activităţilor extracurriculare în vederea
afirmării personalităţii elevilor, clasei şi şcolii;
Întocmit,
Responsabil Comisie metodică,
PROF.INV.PRIMAR,
MOCANU IONELA - MARIANA
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RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A
ÎNVĂȚĂTORILOR CLASELOR I
ANUL ŞCOLAR 2016-2017
1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Toți profesorii pentru învățământ primar de la clasele I:
• Au selectat auxiliare didactice necesare activității instructiv - educative din acest an școlar;
• Au selectat manuale școlare având în vedere procedurile legale în vigoare;
• Au elaborat și au aplicat teste inițiale. În urma centralizări rezultatelor obținute, au elaborat și au
aplicat măsuri ameliorative;
• Au avut preocupări pentru alegerea strategiilor de învățare în funcție de particularitățile
individuale și de vârstă ale elevilor;
• Au pregătit elevii claselor la care își desfășoară activitatea în vederea participării la concursurile
școlare, la care s-au obținut numeroase premii și mențiuni;
• Au elaborat și aplicat teste în vederea realizării evaluărilor sumative la finalul
semestrelor.Rezultatele obținute au fost centralizate și, în funcție de acestea, au fost propuse
măsuri ameliorative .
• Au urmărit notarea ritmică a elevilor de-a lungul celor două semestre..
2. ACTIVITATEA METODICO - ȘTIINȚIFICĂ
• Participarea la activitățile Comisiei metodice;
• Participarea la Cercurile pedagogice ale învățătorilor;
• Susținerea referatelor cu dezbatere , astfel:
SEMESTRUL I
 ,, Abordarea integrata in invatarea stiintelor naturii,, –inv Grigore Stefania, ,, Metode si
tehnici interactive de grup,, -toti membrii comisiei, ,, „Promovarea metodelor activparticipative în însuşirea cunoştinţelor matematice” – inv Martin Mioara , ,, Strategii
didactice interactive,, -toti membrii comisiei

20

Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Calea Galaţi nr.61, Brăila

SEMESTRUL AL II-LEA
 Etapele lectiei de lb. rom diN perspectiva predarii integrate ”– dezbatere-înv Martin
Mioara;
 „Secretul puterii cuvintelor” – dezbatere –înv. Grigore Ștefania;
 „Analiza integrata a textelor literare” – dezbatere-înv. Martin Mioara;
• Asistenţi şi evaluatori în desfăşurarea Concursurilor Comper(înv. Robitu Anamaria, Grigore
Ştefania, Martin Mioara)


Evaluator concurs judetean ,, E veselie si e cant,,- prof inv pr Robitu Anamaria;



Organizator si evaluator al Concursului Județean ,, Popas în lumea lecturilor,,;



Asistenți în organizarea Concursului Județean ,, Popas în lumea lecturilor... ,, -înv.
Grigore Ștefania și înv Martin Mioara;



Evaluator concurs național ,, Comunicare și ortografie,,- prof inv pr Robitu Anamaria ,
înv Martin Mioara si înv. Grigore Ștefania;



Membri ai Comisiei de Evaluare în cadrul desfașurarii Testărilor Naționale ale claselor a
doua – înv. Grigore Ștefania și înv. Martin Mioara;



Cursuri de formare CCD Brăila: ,, Formare utilizator de aplicație,, și ,, Management și
consiliere pentru cariera didactică,,- prof.înv.primar Robitu Anamaria;

3. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
• Desfasurarea de activitati de către elevii clasei a II-a A, îndrumați de prof. înv. primar Robitu
Anamaria Mădălina, in parteneriat cu :
 Liceul Pedagogic din cadrul proiectului interjudetean ,, Printre florile anotimpurilor”
 Liceul Pedagogic din cadrul proiectului Județean ,, Copiii și natura,, , astfel: februarie
2017 ,, Prietenii naturii,, , martie 2017 –activitate de ecologizare și amenajare a spațiului
verde din curtea școlii, aprilie 2017- Sărbatoarea păsărilor, mai 2017- Simpozion
județean ,, Mai aproape de natură,,, iunie2017- Ziua Mediului Înconjurător ;
 Scoala Generala ,, Ion Creanga,, activitati din cadrul proiectului judetean ,, Hand
made pentru suflet” ;
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Excursii școlare-clasa a II-a C-Gârboaveleși Muzeul de Științe ale Naturii Galați;
clasa a II-a A- excursie Târgu Neamț;




Realizare de expoziții (toți învățătorii);
Proiect educațional ,, Eu sunt pui de românaș” - Școală de vară- coordonatori
prof.înv primar Robitu Anamaria, prof.înv. primar Tulumis Violeta, profesor Baltag
Camelia;



organizarea și derularea activităților de consiliere școlară ( toţi învăţătorii);

Responsabil Comisie metodică,
prof. Înv . pr. Robitu Anamaria
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RAPORT DE ANALIZĂ
A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
clasele a III-a
an şcolar 2016 – 2017
Comisia metodică este formată din 3 cadre didactice titulare. Numărul de elevi la clase este
de 95 de elevi.
I. OBIECTIVE PROPUSE
Activitatea didactică şi metodică a urmărit realizarea misiunii şcolii şi creşterea prestigiului unităţii
şcolare în comunitate.
Obiective propuse au asigurat calitatea actului educaţional, fiecare dascăl valorificând la maxim
potenţialul profesional.
Asigurarea calităţii actului educaţional.
Orele s-au desfăşurat conform planificărilor.
Implicarea învăţătorilor în creşterea prestigiului unităţii prin muncă şi colaborare cu părinţi
a fost valorificată în prezentarea ofertei optionale şi atragerea elevilor spre această instituţie, spre
obţinerea de rezultate deosebite.
Asigurarea unui CDŞ diferit în raport de interesele părinţilor şi elevilor. Oferta de optional
limba engleză este prioritară, alături de opţional la matematica, informatica. Diversitatea asigură
calitatea şi unicitatea actului didactic.
Modernizarea bazei didactice, completarea, confecţionarea bazei didactice cu materiale noi
optimizează şi modernizează instruirea.
Accesul la multimedia, folosirea cărţii şi a computerului în clase şi bibliotecă, folosirea la
lecţii, practică pedagogică, alte activităţi a materialului confecţionat este egal cu muncă, trudă paşi
importanţi spre înţelegere şi aplicare.
Nu trebuie neglijat aspectul colaborării cu părinţii în a dona, a sponsoriza obiecte utile în
scopul asigurării eficienţei activităţilor.
Sprijinirea elevilor care întâmpină dificultăţi în activităţi de învăţare, dar şi a celor cu
probleme de comportament agresiv-violent prin activitati de tip remedial desfăşurate cu sprijinul
consilierilor şcolari( mentionez elevii: Vlad Mario Laris, Bocioaca Dragos, Trandafir Denis, Bunea
Laurentiu, Mardar Mihai, Puznava Alexandru).
Modalităţile practice de evaluare au fost un imbold pentru cadrele didactice de a construi
itemi diversificaţi pentru testele de evaluare şi de a participa la concursul Comper cu bune rezultate.
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Inţelegerea copiilor cu probleme de migraţie a părinţilor, de trai în medii defavorizate, dascălii
fiind „părinţi”, împărtăşind experienţa şi altora, căutând să evite eşecul şcolar.
II. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE CONFORM PLANULUI MANAGERIAL
În acest sens, în semestrul I al anului şcolar 2016-2017 în cadrul Comisiei metodice a
învăţătorilor s-au planificat şi desfăşurat următoarele activităţi:
- sedinta de analiza a raportului de activitate al comisiei din anul anterior;
- aplicarea si discutarea rezultatelor testarilor initiale;
- sustinerea referatului: «Rolul familiei si al scolii privind lectura», referat sustinut de Surdeanu
Constanta
-Dezbatere pornind de la referatul «Metode interactive de predare -evaluare » sustinut de doamna
Stroe Steluta
-Excursie la Centrul muzeal Ecoturist Delta Dunarii din Tulcea, -vizitarea fabricii de dulciuri ANGELO din comuna Greci , judetul Tulcea,
-o iesire la o pizzerie;
-vizitarea muzeului de istorie din Braila,
- organizat si sustinut activitatea Cercului pedagogic in luna noiembrie la clasele a III-a;
-Concurs Comper la limba romana si la matematica, ETAPA I;
-Concurs de desene Liceul Pedagogic, „ Eminescu vers si culoare”;
-vizita la biblioteca judeteana Panait Istrati;
-efectuarea recensamantului;
-organizarea Clubului de lecturala clasa a III-a B in luna octombrie, editura ART;
- Activitate deschisa cu parintii- moment artistic dedicat zilei de 1 Decembrie – dna. Surdeanu ;
- s-au organizat lunar sedintele cu parintii,
- s-a desfasurat vizionarea unor piese de teatru ;
- Dna. Craciun a sustinut un scurt moment artistic la Ziua Scolii cu elevele Bichescu si Ilicea
Maria ;
-S-a participat la unele activitati din proiectul Erasmus + Home Alone.
-Programe artistice-serbări şcolare ( serbarea de sfarsit de an Stroe);
-Drumetie in Gradina Publica -31 mai si 13 iunie;
-Participarea la concursul Comper la toate cele doua etape( aprilie si mai), inregistranduse
rezultate deosebite.Mentionez ca la etapa nationala pentru Comunicare s-au obtinut un premiu
intai (Ilicea Maria), locul doi (Ciuperca Alexandru si Ilinca Bichescu);
-participarea la cursul de perfectionare organizat in cadrul proiectului Erasmus+ (in aprilie).
-Referat: ” Rolul lecturii în desfăşurarea procesului instructiv – educativ la ciclul preşcolar
(modalitati de stimulare a lecturii) sustinut de Craciun Anghelusa;
-Referat: ” Modalitati de evaluare interdisciplinara la primar ” Stroe Steluta
- membri in comisia de corectare a evaluarile nationale specifice claselor a IV-a la sfarsitul anului
scolar
- s-a participat la supraveghere la concursul „ Popas in lumea cartilor”
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-am participat la concursul: „Eminescu , vers si culoare”, organizat de Scoala Mihai Eminescu (sa obtinut o mentiune la clasa a III-a B)
III. APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE
ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR
Obiectivul general al comisiei metodice a vizat contribuţia învăţătorilor cls. a III-a la
dezvoltarea instituţională a scolii prin remedierea punctelor slabe, stimularea excelenţei, într-un
cuvânt contribuind la creşterea prestigiului unităţii şcolare din care facem parte.
Continuând tradiţia am valorificat activitatea la clasă prin utilizarea metodelor interactive
de învăţare-predare prin cooperare.
Menţionez acţiunile practice, precum drumetiile si serbările şcolare
Promovând conceptul de educaţie incluzivă / socială – colegii au realizat referate ştiinţifice,
Activităţile propuse s-au desfăşurat original şi creativ, conform graficului stabilit, fiind relevante
pentru dascăli şi colectivele didactice.
Punctul „forte” îl reprezintă implicarea dascălilor în acţiuni care să faciliteze succesul la
acţiunile naţionale de evaluare preconizate de legislaţie.
Astfel, au fost propuse teste, fişe de lucru, exemple practice, iar rezultatele la concursuri
sunt semnificative.
Menţionez participarea numeroasă la Concursul Naţional „Comper” (elevii au obţinut
menţiuni, dar şi premiile I, II şi III)
Monitorizare activităţilorpropuse a permis schimbul de idei, cunoaşterea colectivelor, coeziunea
afectivă, lupta pentru succesul şcolar.

ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI
METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
Aspecte pozitive

Aspecte negative

- participare activă la viaţa şcolii şi creşterea
prestigiului scolii;

- existenţa unui deficit de manual noi şi a unui
surplus de auxiliar;

- CDŞ – original, creativ;

- un adevărat „război” al editurilor;

- alegerea unor forme plăcute şi flexibile de
desfăşurare a activităţilor;

- costurile prea mari ale unor concursuri;
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Aspecte pozitive

Aspecte negative

- colaborarea în întocmirea documentelor şcolare, a
demersurilor didactice;

- aspecte sporadice de absenteism şi
comportament violent verbal, fizic al elevilor;

- existenţa în şcoală a unor consilieri

- lipsa spaţiului pentru cabinet metodic.

- oportunitatea unor colaborări cu CCD, IŞJ
Biblioteca Judeţeană ;
- existenţa bibliotecii şcolii, a cabinetelor multimedia
/ informatică;
- emulaţie şi competiţie în pregătirea elevilor pentru
concursuri;
- relaţiile interumane bazate pe respect;
- coeziune afectivă între colegi;
- plăcerea de a colabora cu părinţii elevilor,
profesorii;
- autoperfecţionarea;
- creaţia liberă, neîngrădită de bariere.

V. MĂSURI PROPUSE
PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE
Activităţi de păstrare şi transmitere în bune condiţii a manualelor transmisibile, prin
recondiţionarea celor uzate şi educarea copiilor de a „respecta” lucrurile, mai cu seamă CARTEA;
- O mai atentă selecţie a concursurilor şi a auxiliarelor didactice;
- Urmărirea parcursului individual al copilului şi atenuarea aspectelor negative prin
folosirea oportunităţilor: medic / consilier / psiholog / itinerant / familie / învăţător;
- O mai atentă colaborare cu Muzeul Judeţean, Teatrul de papusi, bibliotecile, etc.
- Găsirea / crearea unui spaţiu pentru un cabinet metodic;
- Lucrul în echipă pentru a iniţia proiecte, pentru a crea „banca de itemi”, pentru a veni în
sprijinul elevului;
- Modernizarea metodelor şi a resurselor materiale ale şcolii;
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- Implicarea în proiecte sau crearea de proiecte.
VI. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE
- Crearea de „colective” de lucru pe domenii în raport cu talentul, aptitudinile fiecăruia.
- Găsirea de soluţii de a fi şi după şcoală alături de elevii superdotaţi sau cei care necesită
sprijin;
- Valorificarea experienţei didactice prin publicaţii metodice;
- Perfecţionarea continuă prin deschidere spre tot ce e în folosul succesului personal şi
profesional;
- Respectul pentru munca fiecăruia şi conduita etică în relaţiile profesionale;
- Lupa cu inerţia, comoditatea şi automulţumirea;
- Acceptarea noului.

Responsabil:
Prof. Pt. Înv. primar Stroe Steluta
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COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
CLASELOR a IV-a
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
2016 - 2017
Comisia metodică a învăţătorilor claselor a IV-a şi-a desfăşurat activitatea în semestrul al
II-lea conform planului managerial ce a vizat următoarele obiective:
 Optimizarea conducerii operaţionale la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor
 Centrarea curriculum-ului pe formarea de competenţe cheie şi personalizarea ofertei
curriculare în acord cu nevoile şi aşteptările beneficiarilor
 Creşterea calităţii serviciilor educaţionale
 Cultivarea respectului pentru performanţa înaltă şi excelenţă
 Asigurarea unei oferte educaţionale individualizate bazată pe egalitate şi echitate
 Creşterea importanţei activităţilor educative şi extraşcolare în vederea formării armonioase
a personalităţii elevilor
 Evaluarea periodică a personalului didactic, conform fişelor de evaluare, în vederea
obţinerii calificativului anual
Activitatea comisiei metodice a respectat planul activităţilor acesteia urmărind indicatorii de
performanţă, respectându-şi responsabilităţile acesteia, dar şi pe cele la nivelul colectivului.
 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale)
Planificarea şi proiectarea unităţilor de învăţare s-au realizat în concordanţă cu planurile cadru
şi programele şcolare. Planificarea este personalizată şi reflectă specificul clasei la care se lucrează
ţinându-se cont de dezvoltarea psihică a colectivului şi de nivelul de cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi. Resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de învăţare în parte
făcându-se posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp şi stabilirea unui plan remedial
dacă este cazul. Activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole, cu
sistematizare, recapitulare, evaluare.
 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activparticipative
În semestrul al II-lea, fiecare învăţător a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ
conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, aplicându-se metode şi
procedee activ-participative.
Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învăţării, s-au derulat programe
de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative
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centrate pe competenţele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi
natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară
şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
În cadrul şedinţelor comisiei metodice s-au dezbătut teme de actualitate, care facilitează
optimizarea desfăşurării procesului instructiv-educativ:
 în luna septembrie s-a realizat o analiză a activităţilor comisiei metodice desfăşurate în
anul şcolar anterior. Tot în cadrul acestei întruniri s-au evidenţiat noutătile apărute la acest
nivel în urma consfătuirilor şi au fost elaborate subiectele, obiectivele şi descriptorii de
performanţă ale evaluărilor iniţiale.
 în luna octombrie au fost analizate rezultatele evaluărilor iniţiale, s-a realizat planificarea
activităţilor din „Săptămâna altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” şi a fost prezentat
referatul cu tema „Şcoala şi familia – parteneri educaţionali în societate” de către d-na
învăţător Bunea Mihaela
 în luna noiembrie d-na învăţător Ţuţuianu Alina a prezentat referatul cu tema „Modalităţi
de tratare diferenţiată a elevilor” şi modele de fişe de lucru pe diverse teme, iar d-na
învăţător Teodor Ruxandra a prezentat referatul cu tema „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă
ale elevilor”
 în luna decembrie doamnele învăţătoare au organizat o şezătoare care a avut ca scop
evidenţierea rolului educativ al folclorului şi contribuţia acestuia la perpetuarea
spiritualităţii; elevii au pregătit un program artistic de cântece şi dansuri populare
 în luna ianuarie doamnele învăţătoare s-au întâlnit pentru a elabora subiectele, obiectivele
şi descriptorii de performanţă ale evaluărilor semestriale
 în luna februarie au fost promovate metode activ-participative în însuşirea cunoştinţelor
specifice disciplinelor geografie şi istorie prin prezentarea unor proiecte didactice,
exemple de bune practici. Deasemenea au fost analizate rezultatele evaluărilor semestriale
 în luna martie, d-na Teodor Ruxandra a prezentat un proiect de lecţie la disciplina Muzică
şi mişcare în cadrul căreia a îmbinat competenţe specifice a două discipline Muzică şi
mişcare şi Joc şi mişcare
 în luna mai a fost dezbătută tema „Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării”
şi au fost prezentate metode alternative de evaluare. În cadrul acestei şedinţe, doamnele
învăţătoare au prezentat raportul pe clasă privind rezultatele obţinute de elevi la Evaluarea
Naţională – Limba şi literatura română şi Matematică. Au fost analizate greşelile frecvent
întâlnite, subiectele ce au pus probleme elevilor, cunoştinţele ce au fost însuşite de toţi
elevii, cunoştinţele ce ar trebui reluate de unii elevi. Au fost stabilite măsuri de remediere
pentru elevii care au obţinut rezultate mai puţin bune.
 Pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare;
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Elevii claselor a IV-a au participat la diverse concursuri la care s-au remarcat prin rezultate
bune şi foarte bune:
- Concursul Naţional Comper-Comunicare şi Comper-Matematică
- Concursul judeţean de Matematică şi Ştiinţe 10 pentru 10
- Concursul judeţean „Micii Campioni”
- Concursul judeţean de matematică „Să ne întrecem cu micuţul Gauss!”
- Concursul „Micii Bălceşti”
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
La nivelul claselor a IV-a s-au desfăşurat următoarele activităţi extracurriculare:
- Expoziţii de lucrări - “Bogăţiile toamnei”, “1 Decembrie, Ziua Naţională a României”, “Luceafărul poeziei
româneşti”
- “Magia sărbătorilor de iarnă”, „Ne pregătrim de sărbători” – realizare de podoabe de brad, realizare de
colaje
- „Vremuri din trecut şi din prezent” – prezentare PPT, prezentarea unor obiecte istorice
- “Hai să dăm mână cu mână!”
- “Jocuri de iarnă”
- “Şcoala în sărbătoare” - activităţi dedicate zilei şcolii – dans modern – clasa a IV-a A, dans
popular – clasa a IV-a C
- Expoziţii de lucrări / realizare de produse – “Pentru tine, mama mea!”,
- “Micul pieton”
- “Natura - prietena mea”
- “La mulţi ani, Europa!”, “Eu şi familia mea”
- “1 Iunie – Ziua copilului”
- Excursie Brăila – Târgu Neamţ
Perfecţionare:
Toate cadrele didactice au participat la Cercurile pedagogice ale învăţătorilor desfăşurat la Liceul
Teoretic “Ana Aslan” Brăila și Şcoala Gimnazială “Nedelcu Chercea” Brăila.
Doamnele învăţătoare Teodor Ruxandra şi Bunea Mihaela sunt înscrise la examenul pentru
obţinerea gradului didactic I.
Proiecte educaţionale:
- Proiect de parteneriat educaţional cu grădiniţa “Negruţ” - “Pas cu pas spre viaţa de şcolar”
- Proiect educaţional “Şi eu pot”- coordonator Teodor Ruxandra
- Proiect: „Cărţi pentru voi” - realizare de cărţi de matematică sau română pentru cei mici – coordonator
Teodor Ruxandra
- Proiect tematic „Prin fereastra timpului” desfăşurat în perioada 23 – 29 noiembrie, programul „Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”
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- Proiect de parteneriat educaţional grădiniţă – şcoală “Pas cu pas spre viaţa de şcolar”
- Proiect educaţional “Şi eu pot”- coordonator d-naTeodor Ruxandra; activitate Sportul distractiv
si desene pe asfalt
 Colaborarea cu părinţii
Colaboararea şcoală-familie a funcţionat bine la nivelul fiecărei clase, cei mai mulţi dintre
părinţi implicându-se real în viaţa şcolii şi oferind ajutor ori de câte ori a fost nevoie. Pentru a
menţine relaţia familie-şcoală, doamnele învăţătoare au organizat întâlniri lunare, au planificat ore
de consiliere, au informat permanent părinţii în legătură cu evoluţia şcolară a elevilor, iar acolo
unde au existat situaţii- problemă au găsit împreună modalităţi de remediere.

Întocmit,
Responsabil C. M.
prof. înv. primar Bunea Mihaela
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RAPORT DE ACTIVITATE
Pentru anul şcolar 2016-2017
Comisia metodică Limbă şi literatura română
Componența comisiei:
Durbacă Gabriela Valentina titular, grad II, responsabil comisie
Ţârdea-Teșcan Daniela Elena, titular, grad II
Turcu Mihaela titular, definitivat
Comisia metodică Limbă şi comunicare şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi
educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la
evaluarea naţională.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate
pe :
1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;
2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu
caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă;
3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elevcadru didactic;
5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre
furnizoare de educaţie;
6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi
aplicarea lor în teme.
Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu :

MISIUNEA ŞI POLITICA educativă a organizaţiei noastre de a furniza un program de învăţare
eficient care să asigure evoluţii individuale şi de grup bazate pe calitate şi durabilitate;
DOMENII/ MONITORIZARE
Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi in
funcţie de standardele de referinţă s-a concretizat în:



Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare,
conform procedurilor de implementare a programei scolare;
Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare;
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1. PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiveducative concretizate in :
ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC
Lecţie deschisă
Olimpiada de limba şi literatura română etapa pe şcoală
În anul scolar 2016-2017, CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ a avut în
centrul activităţii obiective precum :
- discutarea programei si a bibliografiei ;
- elaborarea testelor initiale
- selectarea manualelor ;
- alegerea auxiliarelor
- asigurarea unui bogat material documentar;
- evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor care au sustinut Evaluarea
Nationala la disciplina Limba si literatura română si susţinerea unei simulări lunare (clasele a
VIII-a).
În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale în sistemul educaţional,
analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a măsurilor ce se
impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apare în procesul instructiv-educativ.
In anul scolar 2016-2017, Comisia de Limba si Comunicare si-a desfasurat activitatea conform
programelor de specialitate si a planificarilor calendaristice individuale, documente vizate si
aprobate de către directorul instituţiei şi de către responsabilul comisiei metodice.
In anul scolar 2016-2017, Catedra de Limba şi literatura română a avut în centrul activităţii
obiective precum :


corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale MECTS, ISJ Brăila şi ale ŞCOLII
GIMNAZIALE MIHU DRAGOMIR



asigurarea circulaţiei informaţiei de specialitate



discutarea programei şi a bibliografiei



realizarea planificărilor şi a unităţilor de învăţare, proiectare didactică
33

Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Calea Galaţi nr.61, Brăila



selectarea manualelor



asigurarea unui bogat material documentar



alegerea unor auxiliare cât mai complexe şi atractive



evaluarea permanentă şi pregatirea suplimentară a elevilor care sustin examene la
disciplina limba şi literatura română



Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a elevilor şi a părinţilor în privinţa
progresului şcolar realizat



realizarea unui club de lectură împreună cu editura ART



participare la proiecte şi simpozioane culturale



formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării constante a
metodelor active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate



continuarea procesului de formare a cadrelor didactice de specialitate, prin participarea la
diferite cursuri de formare şi prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor din fişa postului

La începutul anului şcolar, în luna septembrie prof. Durbacă Gabriela Valentina a participat
la Consfătuiri. S-au aplicat evaluari initiale la toate clasele, semnalându-se greşelile frecvente. S-a
realizat analiza SWOT în urma căreia s-au propus şi urmarit măsuri de ameliorare. S-au aplicat
permanent elevilor evaluari formative si sumative. S-au organizat si desfasurat programe de
pregătire suplimentară pentru elevii claselor a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea noţiunilor,
în vederea sustinerii Evaluarii Naţionale şi pregătire suplimentară pentru concursuri şi olimpiade
şcolare.
Întreaga activitate a profesorilor de limba română a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor
curriculumului şcolar specific învăţământului gimnazial, prin raportare directă la particularităţile
colectivelor de elevi.
Dacă în clasele a V-a şi a VI-a obiectivele generale urmăresc în mod deosebit capacitatea
elevilor de lecturare şi de înţelegere a textelor studiate, de comunicare şi de exprimare corectă în
limba română, în clasele a VII-a şi a VIII-a se dezvoltă competenţe de sintetizare şi de argumentare,
precum şi crearea unor valori şi atitudini. Totodată prin literatură, considerată o artă a cuvântului,
se dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se realizează conştientizarea propriei dentităţi
culturale a acestora.
Am conceput si realizat activitati instructiv-educative variate, nuanţate în raport cu
diferenţele dintre elevi. Ne-am adaptat activitatea şcolară prin conţinutul ei şi prin programul de
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lucru, intereselor şi aptitudinilor elevilor, particularităţilor lor de vârstă, în funcţie de nivelul clasei
(sarcini de lucru diferenţiate, fişe de lucru). Am folosit forme de organizare a activităţii diferite: pe
grupe, în echipe, frontal sau individual. Am facilitat activitatea independenta a elevilor si am
alternat activitatea în grup, de cooperare, cu munca individuală, lucrarile de muncă independentă
efectuate în clasă sau acasă având un grad de dificultate variabil.
Datorită valenţelor formative pe care le deţin metodele contemporane activparticipative
(asigurarea uni demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare, valorificarea şi stimularea
creativităţii şi imaginaţiei elevilor, dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare, crearea cadrului
favorabil pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite), le-am utilizat în procesul instructiv:
Expunerea, Conversaţia, Observarea, Exerciţiul, Jocul de rol, Procesul literar, Floarea de lotus,
Explozia stelară, Blazonul, Metoda mozaicului, Metoda turnirului între echipe, Metoda
brainstorming, Metoda cubului, Metoda ciorchinelui, Cadrane, Frisco.
Am realizat lectii din perspectiva transdisciplinară, întrucât transdisciplinaritatea este
adecvata pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală oricărui stil de învăţare, dar şi
interdisciplinară – lecţii la clasa a IV-a, prof Durbacă Gabriela Valentina, lecţia Povestea
ghiocelului de Iulia Hasdeu, dar şi în cadrul opţionalului Personajul literar-abordare
interdisciplinară. Interasistenţă la clasa a V-a A prof. Turcu Mihaela Lecţia Subiectul Exprimat
susţinută de d-na prof Durbacă Gabriela Valentina. D-na prof. Turcu Mihaela a susţinut Inspecţie
pt Grad II. D-na prof. Durbacă Gabriela Valentina a susţinut în februarie Colocviu pentru admitere
la grad I.
La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii
profesorilor din catedră. Aceştia au participat la examenele de corigenţă.. In luna septembrie 2016
profesorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit atât planul managerial, cat
şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte didactice.
Totodată au fost elaborate teste iniţiale pentru elevii claselor V-VIII, aplicate până la 1 octombrie
2016 (prof. Durbacă Gabriela Valentina). În primele două săptămâni ale anului şcolar, s-a asigurat
procurarea manualelor şcolare. Au fost prezentate diverse culegeri de exerciţii şi eseuri necesare
pregătirii elevilor pentru examenul de Evaluare Nationala. Elevii claselor a VIII-a au achiziţionat
culegerea „Evaluare Nationala 2016”. Aceasta cuprinde modele de subiecte foarte apropiate de
structura celor de la examen.
În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, au fost realizate
scheme grafice referitoare la probleme ortogafice şi morfologice, teste de progres şi mai multe
modele de subiecte de teză semestrială.
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Săptămânal, s-au organizat ore de pregătire pentru elevii claselor a VIII-a, pentru eficientizarea
pregătirii acestora pentru examen. S-au utilizat strategii didactice care asigură caracterul aplicativ
al învățării și formării competențelor specifice și s-au utilizat eficient resursele materiale din
unitate. S-au format deprinderi de studiu individual și în echipă. S-a asigurat transparența criteriilor
de evaluare, s-au prezentat rezultatele părinţilor şi elevilor. Aplicarea unor metode active în vederea
însușirii corecte de către elevi a normelor de ortografie și punctuație, a deprinderilor de lectură
interpretativă, a gândirii critice, a capacității de a realiza texte nonliterare, a cultivării constante a
gustului pentru lectură; intensificarea activității cu cartea în rândul elevilor, a activităților de
evaluare sumativă și formativă. Toţi elevii au realizat portofolii cu compuneri de tip argumentativapartenenţa la genuri şi specii, exprimarea opiniei, compuneri narative, compuneri descriptive,
schemele compunerilor.
În săptămâna Să ştii mai multe, să fii mai bun- 17-21.10.2016 s-au desfăşurat următoarele
activităţi:
Clasa a v-a A

Copilăria în ecranizări –prof.Marian Adriana
Support for the inclusion of children with
special educational needs –SEN into
mainstream schools – an integrat approach
Bucureşti-prof. Durbacă Gabriela Valentina

Clasa a v-a B

Confecţionare machete – Toamna Prof.
Teşcan Daniela

Clasa a v-a C

Poveştile copilăriei Prof. Turcu Mihaela,
Grama Vasilica

Clasa a VI-a A

Copilăria în ecranizări şi literatura universală,
prof. Turcu Mihaela, Lajos Laura

Clasa a VI-a B

Copilăria în ecranizări- David Coperfield
versus Amintiri din copilăriei paraleleasemănări, deosebiri prof. Marian Adriana,
Teşcan Daniela

Clasa a VI-a C

Support for the inclusion of children with
special educational needs –SEN into
mainstream schools – an integrat approach
Bucureşti-prof. Durbacă Gabriela Valentina
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Scenetă Home Alone –prof Zamfirache
Luminiţa
Clasa a VII-a A

Vizionare film Midnight in Paris –discuţii,
motive interculturale prof. Marian Adriana,
Durbacă Gabriela Valentina

Clasa a VII-a B

Imaginea toamnei în literatura română –
discuţii despre teme şi motive-compuneri,
desene- emoţii şi sentimente trezite de peisaje
autumnale prof. Teşcan Daniela

Clasa a VII-a C

Prof Turcu participare proiect Erasmus

Clasa a VIII-a A

Imaginea toamnei în literatura română –
discuţii despre teme şi motive-compuneri,
desene- emoţii şi sentimente trezite de peisaje
autumnale prof. Teşcan Daniela

Clasa a VIII-a B

Exerciţii de improvizaţie scenică, dezvoltare
verbală-nonverbală, interacţiune personală,
prof. Turcu Mihaela, prof. Marian Adriana

Clasa a VIII-a C

Participare Support for the inclusion of
children with special educational needs –SEN
into mainstream schools – an integrat
approach Bucureşti-prof. Durbacă Gabriela
Valentina

Puncte tari
Activităţile care au presupus vizionare de filme artistice adecvate nivelului clasei au trezit interesul
elevilor – au presupus ascultarea filmului în limba engleză, traducerea şi înţelegerea replicilor, a
mesajului, temei şi motivelor.
Activităţile de confecţionare de machete au avut ca obiective realizare unor produse prin activităţi
interdiscilplinare, interactive care au trezit interes elevilor şi au dezvoltat colaborarea în echipă şi
spiritul de competiţie.
Exerciţiile de interpretare scenică au presupus forme de comunicare verbală-nonverbală,
interacţiune personală.
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Clasa a VI-a C a realizat o scenetă Home Alone, text scris de prof. Durbacă Gabriela Valentina,
tradus prof. Zamfirache Luminiţa
Puncte slabe - Nu au fost
Oportunităţi - Realuarea acestor teme şi în anul şcolar viitor.
Evaluarea rezultatelor învăţării
Am prezentat elevilor la fiecare evaluare, obiectivele si criteriile acesteia, planul
de evaluare. Am aplicat cele trei forme ale evaluarii: initiala, continua si sumativa.
Am elaborat teste predictive la limba româna pentru clasele: a V-a, a VI-a, a VII a și a
VIII-a, teste care au avut o structura unitara, au fost precedate de doua saptamâni de recapitulare si
au fost structurate în doua parti, prima parte cuprinzând itemi de tip obiectiv si semiobiectiv,
(referitori la lexic, morfologie si sintaxa, precum si itemi care vizau întelegerea textului) iar partea
a doua cuprinzând un item de tip subiectiv ce a constat în redactarea unei scurte compuneri.
Itemii au fost formulati în concordanta cu obiectivele evaluarii, continuturile evaluarii si
standardelor de performanta.
Scopul evaluarii nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoasterea nivelului real al
elevilor. Am întocmit tabele pentru fiecare clasa din care a reiesit nivelul de cunoastere la care se
situa fiecare elev la începutul anului scolar, astfel încât am avut un punct de plecare în planificarea
activitatilor de învatare, aprofundare si recuperare. Am elaborat un plan de masuri remediale pentru
problemele identificate ca urmare a aplicarii testului initial, plan pe care l-am urmarit pe tot
parcursul semestrului. Am comunicat individual elevilor si parintilor rezultatul obtinut la testarea
predicitiva de la limba româna. Am folosit diverse instrumente de evaluare, unele dintre acestea
fiind: referate (Curiozitati ale limbii române – clasa a V-a, Importanta citirii cartilor – clasa a VIIa, Citate celebre despre carte si biblioteca – clasa a V-a). Atât la clasele a V-a cât si la clasele a
VI-a, a VII- a, a VIII- a, am folosit frecvent fise de lucru diferentiate.
In cadrul activitatilor metodice si educative, membrii catedrei au participat la activităţile
cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continua de a se perfectiona si de a se alinia la
exigentele societatii actuale. :
D-na prof. Durbacă Gabriela Valentina a prezentat la Cercul pedagogic Un model de opţional
interdisciplinar, un model de bune practici – Caietul elevului ce însoţeşte opţionalul
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PERSONAJUL LITERAR – abordare interdisciplinară: desen, literatură, educaţie tehnologică,
consiliere, dar şi forma finală a opţionalului lucrat la Atelierul de lucru din cadrul cercului
pedagogic Figuri istorice în literatura română. D-na prof.Turcu Mihaela a prezentat un power
point despre proiect Erasmus + Home Alone.
Participare proiect Erasmus + Home Alone: deplasare Polonia; realizare film prezentarea scoliidna Turcu Mihaela, redactare scenetă Home Alone-realizată în perioada Să ştii mai multe, să fii
mai bun împreună cu d-na prof. Zamfirache Luminiţa şi prezentată pe 8 noiembrie 2016 la Ziua
Şcolii
Participare proiect Erasmus + DESS-dnele Turcu Mihaela, Durbacă Gabriela Valentina.
În perioada 18-19. 10. 2016, prof. Durbacă Gabriela Valentina a participat la Bucureşti la un
seminar organizat de Comisia Europeană a MENCŞ -Support for the inclusion of children with
special educational needs –SEN into mainstream schools – an integrat approach.
D-na prof Durbacă Gabriela Valentina a realizat subiecte pentru olimpiada de limba şi literatura
română faza pe şcoală, prof. Teşcan Daniela a fost prof. asistent. Toţi membrii comisiei au fost
profesori evaluatori. Au participat următorii elevi:
OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ “ IONEL
TEODOREANU”
FAZA PE ŞCOALĂ
Clasa a V-a
BACIU G. ROBERTO-CRISTIAN

100

GHEORGHIU L.S. DARIA-IOANA

100

TEODORU G.E. IULIA

100

OLARU M.M. IUSTIN

97

CHIRCU I. IULIANA

90

TURCU E. BIANCA-FLORENTINA

85

SÂRBU M. OANA-ELEONORA

80

IORDACHE I.D. ANDREEA

70

TUDOSE E. ADRIANA

60

BEŞLIU G. ALEXANDRU IONUŢ

58

ADAMIŢĂ M. DRAGOŞ GABRIEL

50
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DELIGHIOSU D. ANDREEA LAVINIA

50

IGNĂTESCU D. MARINA

48

Clasa a VI-a
MUSTEAŢĂ V. LAURA ANTONIA

100

VLAICU N. ANDREEA-GEORGIANA

100

Clasa a VII-a
CHIRSANOV M. IULIA-VIORICA

110

VARTOLOMEI M. LUANA-MARIA

110

CANCIU C. MARIA-ALEXIA

100

NEGOIŢÂ ANA

100

Clasa a VIII-a
Dogărescu Elena

105

Săvescu Iuliana

100

Tudorică Bianca

100

Dumitru Lavinia

100

Oprescu Cosmin

90

Pintilie Florentina

90

Lemnaru Bogdan

67
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La etapa locala, prof. Durbacă Gabriela Valentina şi Turcu Mihaela au fost profesori asistenţi. Toţi
membrii comisiei au fost profesori evaluatori. Un elev Dogărescu Elena a fost absent. S-au calificat
pentru etapa judeţeană unsprezece elevi.
La olimpiada de lingvistică – etapa judeţeană au participat elevii: Delighiosu D. Andreea Lavinia,
Popa L. Denisa Florentina, Baciu G. Roberto – clasa a V-a, Cristian Chiujdea G. Cristian – clasa a
VII-a. Eleva Delighiosu D. Andreea Lavinia a obţinut menţiune cu 89p – prof. Turcu Mihaela
La olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă – OLAV au fost înscrişi la etapa judeţeană elevii:
Delighiosu D. Andreea Lavinia, Teodoru G.E. Iulia – clasa a V-a, Vlaicu N. Andreea Georgiana –
clasa a VI-a, Chirsanov M. Iulia Viorica, Vartolomei M. Luana Maria – clasa a VII-a, Dumitru
Lavinia – clasa a VIII-a. Eleva Deligiosu D. Andreea Lavinia a obţinut premiul I -calificare etapa
naţională. Profesori asistenţi la etapa judeţean OLAV Durbacă Gabriela Valentina şi Turcu
Mihaela.
Menţiune la Olimpiada de lingvistică etapa judeţeană şi Premiul al II-lea la nivel naţional Delighiosu Lavinia Andreea clasa a V-a C
Olimpiada de limba română – trei menţiuni la nivel judeţean: Robert Baciu clasa a V-a A,
Chirsanov Iulia Viorica şi Negoiţă Ana Maria clasa a VII-a A

PROIECTE CULTURALE
1. Proiect de parteneriat educaţional cu Grădiniţa nr. 56 NEGRUŢ având ca temă Educaţia prin
joc şi joacă şi texte literare a fost lansat 23.XII.06, proiect coordonat de prof. Durbacă Gabriela
Valentina, Teşcan Daniela, bibliotecar Rusu Tudoriţa - ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHU
DRAGOMIR, Prof. Şerban Voica, Neagu Adriana Mirela, Bălan Violeta-Rodica - Grădiniţa nr. 56
NEGRUŢ.
SCOPUL PROIECTULUI:


Familiarizarea copiilor cu specificul activităților desfășurate în cadrul clasei de elevi, în
vederea unei adaptări optime la regimul școlar.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:


Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități comune.



Asimilarea de către preșcolari a unor reguli de conduită individuală și colectivă.
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Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin scenetele propuse.



Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată.



Conștientizarea rolului noului adult – învățătorul.



Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare
viitoare.



Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă.

Prof . Durbacă Gabriela Valentina a prezentat sceneta PROCES LITERAR D-L GOE, clasa a VIa C, IEDUL CU TREI CAPRE, clasa a V-a A
Prof. Teşcan Daniela a prezentat sceneta Soacra cu trei nurori, clasa a VI-a B
2. Pe 7.XII. 2016, s-a desfășurat prima activitate Emoție de toamnă– concurs de creații literare,
din cadrul Proiectului Județean Literatura română – comoara sufletului nostru.
Activitatea s-a bucurat de înscrierea la concurs a unui numar de 96 de lucrări. Din filele
toamnei, elevii din școlile partenere, sub coordonarea următoarelor cadre didactice: bibliotecar
Baicu Mihaela, prof.Lepădatu Nicoleta, prof.Bădica Maria, prof.înv.primar Lazăr Emilia, prof.
Borcan Lenuța, prof. Ion Nicoleta de la Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu”; prof. Durbacă
Valentina, prof. Teşcan Daniela, prof. Turcu Mihaela și bibliotecar Rusu Tudoriţa de la Scoala
Gimnazială “Mihu Dragomir”, prof. înv.primar Stanislav Elena - prof. înv primar Nehoianu MariaMagdalena Prof. înv primar Caragață Luminița, prof. înv.primar Vlad Silvia Nicoleta, prof. Milea
Maria, prof. Vasiliu Valentina și institutor Pipirigeanu Florica, Școala Gimnazială,,I.L.Caragiale;
bibliotecar Chirsanov Lenuța, prof.îndrumător Șerban Ștefan, prof. înv. primar Lacurezeanu
Veronica, prof. Ștefan Maria Școala Gimnazială ,,AS Pușkin” ; prof. Dumitraşcu Roxana, prof.
Irimia Ramona și prof. Bădica Monica de la Şcoala Gimnazială Dudeşti, judetul Brăila, au adunat
desene, poezii și compuneri. Și-au exprimat sensibilitatea și culorile sufletului lor în zilele
călduroase ale toamnei.
Cu migală juriul format din prof. Durbacă Valentina, prof. Teşcan Daniela, prof. Turcu
Mihaela și bibliotecar Rusu Tudoriţa au jurizat lucrările alegând următoarele premii
PREMIUL I
1

Anton Maria Roberta

Școala Gimnazială”I,L.Caragiale”

a IV-a

2

Delighiosu Lavinia

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”

a V-a

3

Mihai Mihaela Rafaela

Școala Gimnazială Dudești

a VIII-a

4

Lazăr Ana Maria

Școala Gimnazială “A.S.Pușkin”

a VI-a

PREMIUL II
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1

Perianu Romina

Școala Gimnazială”M. Koglniceanu”

a IV-a

2

Petrov Claudia

Școala Gimnazială”A. S. Pușkin”

a IV-a

3

Mazuru Bianca

Școala „Mihail Kogălniceanu”

aIV-a

4

Turcu Bianca Florentina

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”

a V-a

5

Lazăr Ana Maria

Școala Gimnazială”A. S. Pușkin”

a VI-a

6

Balaban Denisa

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”

aVII-a

7

Ivanov Ana

Școala Gimnazială „A.S.Pușkin”

a VI-a

8

Dimidov Raisa

Școala Gimnazială „A.S.Pușkin”

a VI-a

PREMIUL III
1

Rusu Andra

Școala Gimnazială”I,L.Caragiale”

a IV-a

2

Sârbu Oana Eleonora

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”

a V-a

3

Petrescu Corina

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”

aV-a

4

Tudor Bianca

Școala
Gimnazială”
Kogălniceanu”

5

Zaharia Roberta

Școala Gimnazială “Mihu Dragomir

Mihail a VI-a

aV-a

Premierea a avut loc miercuri, 07.12.2016, într-o atmosferă de sărbătoare.
Cele mai frumoase creaţii au fost selectate pentru expoziţia din cadrul Şcolii Gimnaziale
“Mihu Dragomir”.
Moş Nicolae… Şcoala de şoferi „GERUM”, Brăila a răsplătit premianţii cu cărţi şi dulciuri.
● A treia activitate din cadrul proiectului Literatura română - comoara sufletului nostru,
21.03. 2017, a avut loc la Școala Gimnazială “A.S. Pușkin”- prezentarea in imagini a unor lecturi
din povestirile lui Ion Creangă, unde elevii școlii noastre au obținut următoarele premii:
Premiul I: Mirea Ciprian, Ghinea Monica, Bunescu Adina Andrada
Premiul II: Emma De Lai, Gherasim Gabriel
Premiul III: Ghiță Alexandra Bianca
Elevii claselor V-VIII, în număr de 48, s-au înscris la Clubul de lectură al Editurii Art, prof.
Durbacă Gabriela Valentina, Teșcan Daniela. Lectura suplimentară a elevilor este
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valorificată prin rezumate, eseuri de exprimare a opiniei, eseu prin care recomandă unui elev
o lectură care l-a impresionat.
Concurs Pledoarie pentru lectură organizat de ISJ Brăila, Biblioteca Judeţeană PANAIT
ISTRATI, Liceul Teoretic MIHAIL SEBASTIAN- prof. Durbacă Gabriela Valentina, Turcu
Mihaela
Proiect cuprins în CAEJ, poz.48
Secţiunea creaţie literară, premiul al II-lea Teodoru Iulia, clasa a V-a, prof. Durbacă Gabriela
Valentina, Turcu Bianca, clasa a V-a, prof. Turcu Mihaela
Menţiune, Chirsanov Iulia, clasa a VII-a prof. Durbacă Gabriela Valentina
Secţiunea ESEU, premiul al III-lea, prof. Durbacă Gabriela Valentina
Proiect Joc şi joacă de ziua copilului, clasa a V-a C, prof. Turcu Mihaela
Spectacolul luminii, Grădina Publică, clasa a VIII-a B, prof. Turcu Mihaela
Festivalul ANA BLANDIANA, secţiunea interpretare, locul II, Orologiul fără ore, eleva Ghiţă
Bianca, clasa a VI-a B, prof. Teşcan Daniela
Prof. Durbacă Gabriela Valentina a susţinut Colocviu în vederea susţinerii gradului didactic I.
Prof. Turcu Mihaela a susţinut inspecţie pentru gradul II.
Pe tot parcursul anului şcolar s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate conform
programei scolare si a standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare
diferentiate si fise de lucru individuale, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-li-se fiecăruia
şansa de a se implica în actul de predare-învaţare-evaluare. Pentru elevii claselor a VIII-a s-au
organizat simulări cu modele de Evaluare Naţionale realizate de profesorii şcolii sau subiecte venite
de la ISJ Braila.
Membrii comisiei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de
predare-învăţare-evaluare,în scopul săvârşirii unui învăţământ de calitate şi a unui demers didactic
de excepţie, inovator, care să aducă performanţe şcolare deosebite în viitor.
La examenul de Evaluare Națională s-au obținut următoarele rezultate:
Nr. elevi
înscriși

Nr. elevi
prezenți

49

49

5.00 5.99

< 5.00
-

-

6.00 6.99
1

Rezultate
7.00 8.00 7.99
8.99
7

13

9.00 9.99
22

10
6

Procent
100%
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ANALIZA SWOT
OPORTUNITĂŢI:
• S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi şi
mai hotărâţi spre reuşită;
• Existenţa unor interese comune in ceea ce priveste intentionalitatea profesionala, poate
promova si consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile,punctate de
performanţe.
• Participări la cursuri de perfecţionare şi Simpozioane, cercuri pedagogice cu modele de
bune practici, inspecţii pentru grade didactice
• În cadrul activităţilor de formare toţi membrii comisiei prof. Durbacă Gabriela
Valentina, Teșcan Daniela, Turcu Mihaela au urmat cursul de Mentor
•

prof Durbacă Gabriela Valentina, Teşcan Daniela au urmat cursul de Formator organizate
de Zece +.

• Prof Durbacă Gabriela Valentina, Turcu Mihaela au urmat cursul Asigurarea calităţii în
educaţie.
• Formare utilizatori de aplicaţie – Concret prof. Durbacă Gabriela Valentina, Turcu
Mihaela
• Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale
la disciplinele din programele de examene naţionale - . Durbacă Gabriela Valentina
• Forum Magister – Conferinţa Şcoală şi familie-nevoia de comunicare, prof. Turcu
Mihaela
• Interasistenţe, inspecţii pentru monitorizarea activităţii de pregătire a elevilor de clasa a
VIII-a, inspecţii şcolare pentru grade didactice
• 3Articole publicate în Rev. Şcoala Brăileană de prof. Durbacă Gabriela Valentina
• În perioada 18-19. 10. 2016, prof. Durbacă Gabriela Valentina a participat la Bucureşti la
un seminar organizat de Comisia Europeană a MENCŞ -Support for the inclusion of
children with special educational needs –SEN into mainstream schools – an integrat
approach
Puncte tari:
- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile
predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor
de predare;
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- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se
adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi
înţelegerii conţinutului specific;
- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;
- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi
formative;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea
metodelor moderne de evaluare;
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
- rezultate bune la concursurile şcolare
Puncte slabe:
- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;
-nesustinerea de lectii în AEL;
- goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a VIII-a;
- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise;
La sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi: clasa a V-a –7elevi, clasa a VI-a – 9 elevi, clasa a VII-a –
6 elevi, clasa a VIII-a – 7 elevi.
Responsabil Comisie Metodică,
Prof. Durbacă Gabriela Valentina
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Raport de activitate anual al Comisiei Metodice de Limbi Moderne
Anul scolar 2016-2017

Componenta comisiei:
Limba engleza:
- Marian Adriana, titular
- Lajos Laura-Cristiana, titular
- Neacsu Liliana,titular
- Zamfirache Luminita, suplinitor
Limba franceza
-

Zlavog Ioana ,titular
Grama Violeta , detasat
Zamfirache Luminita, suplinitor

Toti membrii comisiei au respectat programa scolara, normele de elaborare a documentelor de
proiectare, precum si adaptarea acestora la particularitatile clasei; s-au implicat in activitatile de
proiectare a ofertei educationale la nivelul unitatii si au folosit TIC in activitatile de proiectare. Sau folosit materiale auxiliare diversificate si s-au proiectat unele activitati extracurriculare corelate
cu obiectivele curriculare.
S-au utilizat strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarii
competentelor specifice si s-au utilizat eficient resursele materiale din unitate. S-au format
deprinderi de studiu individual si in echipa. S-a asigurat transparenta criteriilor de evaluare,
rezulatelor activitatilor de evaluare.
S-au utilizat strategii didactice care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarii
competentelor specifice prin activitati ce vizeaza dezvoltarea tuturor celor patru deprinderi de
limba straina: vorbit, ascultat, citit, scris. S-au utilizat teste si materiale la nivelul celor
internationale (teste Cambridge pentru fiecare nivel).
Membrii catedrei au desfasurat o parte din lectii în laboratorul de limbi străine, atât pentru
dobândirea competenţelor de înţelegere orală şi scrisă, cât şi a celor de producere orală şi scrisă
(exploatarea cântecului, exerciţii de gramatică on-line, prezentări PPT pentru elemente de cultură
şi civilizaţie, dar şi de gramatică etc). De asemenea s-au folosit resursele TIC pentru crearea fişelor
de lucru şi a testelor de evaluare scrisă, pentru găsirea unor documente autentice etc.
Pentru stimularea elevilor s-a folosit jocul didactic, s-au desfasurat ore in laboratorul de
informatica si de limbi straine pentru cercetarea sau aprofundarea cunostintelor. Astfel elevii au
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intocmit portofolii care contin fise de lucru, lucrari scrise, proiecte realizate in urma cercetarilor
proprii etc.
Luna Septembrie:
- s-au aplicat testarile initiale, s-a realizat analiza swot a rezultatelor obtinute de elevi in cadrul unei
sedinte de catedra;
- activități specifice cu ocazia ”Zilei Internaționale a Limbilor Străine” . D-na prof. Marian a
sustinut activitatea intitulata “From marshes to London- Anglia in sec. al XIX-lea portretizata de
Charles Dickens in “Marile sperante” la clasa a VIII- a B . D-na prof Grama V. a prezentat powerpoint-uri cu informatii despre aceasta zi in limbile romana, engleza si franceza. D-na prof Lajos
a prezentat o serie de joculete interactive de pe site-ul official in care s-au prezentat informatii
relevante despre Uniunea Europeana, despre marile capitale europene, despre valorile si culturile
din diferite tari europene etc . D-na prof. Zamfirache a indrumat o eleva de la clasa a VI-a sa recite
poezii in limba italiana. D-na prof. Neacsu Liliana a sustinut in cadrul activitatii “The European
Day of Languages” activitatea cu titlul “Say hello to the world” urmate de discutii libere, rezolvare
de quizzuri etc.
Luna octombrie:
-

Organizare de concursuri si interviuri in cadrul proiectului Erasmus “Home Alone” pentru
stabilirea elevilor participanti la mobilitatea in Polonia – prof. Lajos, prof. Turcu, prof.
Neacsu

-

Sustinerea de lectii ce au abordat tematica specifica serbarii de Halloween de catre toti
membrii catedrei de limba engleza, adaptate particularitatilor de varsta ale elevilor,
prezentare de PPT-uri, jocuri si poezii, puzzles, completare de texte. D-na prof. Lajos a
sustinut aceasta activitate la cls a V-a C unde s-a organizat si un concurs de Halloween in
care s-au premiat cele mai reusite costume si cele mai bune prezentari ale costumelor. Elevii
au participat la jocurile „Mumie la minut”, „Imbraca sperietoarea”etc.
In cadrul Scolii Altfel, d-na prof. Grama Vasilica a susținut activitatea „Le chien dans la
poche” la clasa a -V-a C. Activitatea si-a propus să-i introducă pe copii în minunata lume a
poveștilor, şi să-i familiarizeze cu poveștile în limba franceză.

-

Luna noiembrie
- 25 Noiembrie 2016- in Scoala Gimnaziala “MIhu Dragomir” d-na prof. ZLAVOG
IOANA MIHAELA , GRAMA VASILICA si ZAMFIRACHE LUMINITA au sustinut
cercul pedagogic de limba franceza ptr. gimnaziu pe semestrul I avand urmatorul
program:
- -Exemple de jocuri didactice clasificate pe competente(sustinut de d-na prof.Zlavog
Ioana)
- -Activitati multimedia –atelier de lucru(d-na. prof .Grama Vasilica)
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-

-Activitati <<brise-glace>>-(d-na. prof .Grama Vasilica)
-Cuvinte ,,passepartout’’-jocuri didactice(d-na prof. Zamfirache Luminita )
-Exemple de fise pedagogice de lucru (d-na prof. Zamfirache Luminita )
-,,Pas cu pas’’-aplicatie on-line pentru invatarea limbii franceze(d-na prof. Grama
Vasilica)
-Diseminarea proiectului Erasmus +,,Home alone’’(d-na prof. Zlavog Ioana)

Luna decembrie:
Pentru olimpiadele de limba engleza ,faza pe scoala, membrii comisiei au intocmit subiecte.
La concursul national „Public Speaking”, elevul Efteme Stefan de la clasa a VII- a A s-a
calificat la etapa judeteana sub indrumarea d-nei prof. Marian A.
Luna februarie:
La Concursul Judetean „Toate panzele sus”- editia a VII-a, organizat de Sc. Gimn. „Radu
Tudoran, elevele Petrescu Corina si Turcu Bianca de la clasa a V-a C au obtinut Mentiune, in luna
februarie 2017, sub indrumarea d-nei prof. Lajos Laura
Luna martie:
-d-na prof. Grama Vasilica a realizat activitatea „ Ziua Francofoniei” cu toate clasele din
școală . Elevii au realizat afișe, desene, postere , au vizionat filme si prezentări PowerPoint despre
Franța, au audiat cântece în limba franceză,au lucrat fise si teste pe tema francofoniei .
- sustinerea lectiei demonstrative „Tolerance now and then”de catre d-na prof. Lajos Laura,
cu clasa a VIII-a A in cadrul proiectului „Home Alone”
- D-nele prof. Lajos Laura si Grama Vasilica, în calitate de coordonatori, evaluatori şi
organizatori ai Simpozionul Naţional „Cei 7 ani de acasă” , au realizat activitatea aplicativa ”Din
suflet, pentru mama !” cu copiii claselor a III-a B, a VIII-a A, B, C, elevii realizand creații literare,
eseuri şi felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a femeii. Tot în cadrul acestui proiect , cele doua d-ne
prof. au publicat articole cu tema „Importanta celor 7 ani de acasă”.
Luna aprilie:
- D-nele prof. Lajos Laura si Grama Vasilica, în calitate de coordonatori, evaluatori şi
organizatori ai Simpozionul Naţional „Importanţa activităților extrașcolare în învățământul
preuniversitar”, au realizat activitatea aplicativa ” Bucuriile Iepurașului” cu copiii claselor a IV-a A,
si C, elevii realizand desene si felicitări cu specific pascal. Tot în cadrul acestui proiect , cele doua dne prof. au publicat articole cu tema „Rolul şi importanţa activităților extracurriculare”.
- D-na prof. Grama Vasilica a participat în calitate de coordonator, evaluator şi organizator, la
Proiectul Educațional International „Educaţie fără frontiere” realizand activitatea aplicativa „ Zâmbet
de copil” ,cu elevii clasei a V-a C. Elevii au realizat desene pe tema „Copilăria şi jocurile ei”. Tot in
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cadrul acestui proiect, a participat in calitate de coordonator al revistei școlare şi a publicat articolul
„Copilăria”.
- d-nele prof. Marian Adriana, Lajos Laura si Neacsu Liliana au efectuat ore de pregatire suplimentara
pentru olimpiadele fazele pe localitate si judet, la faza judeteana a Olimpiadei de limba engleza eleva
Moraru Cosmina – VII B a obtinut premiul al II-lea , sub indrumarea d-nei prof. Neacsu Liliana, iar
la clasa a VIII-a elevii Ciucasu Andra –premiul I, Dogarescu Elena si Dumitru Lavinia- premiul al IIlea, Tudorica Bianca si Valeanu Mircea- premiul al III-lea, la clasa a VII-a Negoita Ana –premiul I,
Popescu Paul, Chiujdea Cristian, Cocias Bianca- premiul al II-lea, Canciu Maria, Badiu Loredana,
Balaban Denisa, Ciutacu Robert, premiul al III-lea, Vargaluta Laura, Nedelcu Iulia, Nicolau Andradamentiuni, sub indrumarea d-nei prof. Marian Adriana.
Luna mai
- d-na prof. Neacsu Liliana a sustinut inspectia IC2 pentru gradul didactic I sesiunea 2016 – 2018;
-la concursul judetean “Challenging the 8th graders”, eleva Tudorica Bianca a obtinut premiul al IIIlea iar eleva Ciucasu Andra a obtinut mentiune sub indrumarea d-nei prof. Marian Adriana.
- La Concursul Judetean Interdisciplinar in limba engleza „The best in all- the best of all”, un echipaj
format din 4 elevi, 2 de la clasa a III-a B ( Bazon Mihnea, Buzea Ioana) si de la clasa a IV-a C (Guta
Bianca, Chivu Maria) de la Scoala Gimnaziala „Ion Bancila” din 18 mai 2017, au obtinut locul al IIIlea pe judet.
- d-na prof. Lajos Laura a participat la Festivalul National Interdisciplinar „Copilaria- un univers
magic” la sectiunea concurs de eseuri in limbile romana, engleza si franceza cu elevii Buzea Ioana (
III –a B), Oprisan Alexandro ( IV-a C), Ambrose Iuliana ( VIII-a A) , Banica Ramona (VIII-a C),
- d-na prof. Lajos Laura a participat in calitate de coordonator de elevi la Concursul Simpozion
National Best English Speaking Teens ( B.E.S.T.) cu un nr de 6 elevi, eleva Delighiosu Lavinia
obtinand mentiune.
-la examenul bilingv, au promovat toti cei 19 elevi participanti, sub indrumarea d-nei prof. Marian
Adriana si Lajos Laura.
Luna iunie:
- La nivelul şcolii, doamnele profesoare Lajos Laura, Grama Vasilica, Zamfirache Luminița, Turcu
Mihaela au coordonat Proiectul Educațional ” Joc şi joaca”, scopul proiectului constand in
familiarizarea copiilor cu jocurile copilăriei şi exersarea acestora în curtea şcolii.
- Elevii Luchian Marc a promovat nivelul Cambridge YEL iar Visan Oana nivelul KET la examenele
pentru competente lingvistice internationale, sub indrumarea d-nei prof. Marian Adriana
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ACTIVITATI LA NIVELUL SCOLII SI JUDETULUI
- au facut parte din Comisia de Organizare si desfasurare a concursului National de Discurs Public
in limba engleza, in lunile decembrie si ianuarie 2017, Lajos L, in luna decembrie prof. Marian A;
- pregatirea elevilor pentru concursul national „Public Speaking”, sub indrumarea d-nei prof.
Marian A si Lajos L.
- d-na prof. Zamfirache -a participat in calitate de profesor asistent in cadrul pretestarii
Cambridge ,organizata la Scoala Mihai Eminescu,in parteneriat cu EUROPEAN
EXAMINATIONS CENTER BUCURESTI in data de 18 decembrie 2016;
- pregatirea elevilor pentru olimpiada de limba franceza prin lucru suplimentar a elevelor Marinescu
Andreea si Romanet Iulia din clasa a VII a B, sub indrumarea d-nei prof. Zamfirache Luminita
- in perioada martie –mai 2016 , d-nele prof Neacsu Liliana si Lajos Laura au planificat si au sustinut
Cursul de limba engleza pentru adulti din cadrul proiectului Erasmus + “Home Alone”
- d-na prof. Grama Vasilica a funcționat în calitate de metodist ISJ Brăila şi a efectuat inspecții pentru
definitivat şi inspecții de tip RODIS cadrelor didactice din județ.
- participarea d-nei prof. Neacsu Liliana ca profesor asistent si a d-nei prof. Lajos Laura ca profesor
evaluator la Olimpiada de Limba engleza la faza locala si pe judet si la proba de verificare a
cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2017-2018 in clasele a IX-a cu predare
in regim bilingv in luna mai 2017, organizat de ISJ Braila;
-prof. Lajos Laura a participat la workshop-urile Cambridge English : „Welcome to the Wider World
of English Teaching”, organizat de ISJ Galati in colaborare cu Okian –Pearson ELT Romania in
luna mai si la Forumul Educational Magister – editia a V-a, luna mai, in Galati.
Responsabil comisie,
Prof. Lajos Laura
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ANALIZA ACTIVITĂŢII
CATEDREI DE MATEMATICĂ
AN ŞCOLAR 2016-2017
Componenţa catedrei:
Popa Octavia, Hagipapas Cleopatra, Mazalu Ionuț
1. ACTIVITĂŢI ÎNDEPLINITE
- Participarea la consfătuirile şi cercurile pedagogice organizate de CCD şi de ISJ;
- În cadrul cercului pedagogic al profesorilor de matematică din 18.11.2016 doamna prof. Popa
Octavia a prezentat un material referitor la “Strategii de rezolvare a subiectelor de la Olimpiada
Natională de Matematică, clasele V-VIII”.
-Participarea la activităţile metodice ale catedrei : analize, dezbateri, formulari de subiecte pentru
simulări și olimpiada de matematică.
- Analiza rezultatelor obtinute de elevii claselor a VIII-a la simulările Evaluării Nationale
completează activitatea de pregătire a elevilor pentru E.N. 2017
- Pregatirea elevilor în vederea participarii la Olimpiadele si Concursurile de matematică.
- Sustinerea orelor de pregătire cu elevii clasei a VIII –a conform unei planificări a materiei
pentru Evaluarea Naţională
-Participarea profesorilor de matematica la sedintele cu parintii tuturor claselor
-Participarea la Concursul National “Lumina Math”: au participat doi elevi , iar Popescu Paul din
clasa a VII-a A a obtinut mentiune.
-Organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Matematică-etapa pe scoala, etapă la care au
participat 54 elevi și s-au calificat la etapa locala 19 elevi. La etapa pe localiate, au participat cei
19 elevi si s-au calificat la etapa judeteana 5 elevi: Adamita Dragos si Turcu Bianca (care a
primit medalie de bronz din partea SSMR Braila) de la clasa a V-a , Gonciar Theodor, Rosca
Gabriela si Soca Alexandra de la clasa a VI-a.

2. Proiecte nerealizate
-Organizarea concursului ”10 pentru 10” editia a VII-a 2017 pentru clasele a V-a și a VI-a.

SEF DE COMISIE METODICA,
Prof. Octavia Popa
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Raport asupra activităţii desfăşurate de membrii Comisiei Ştiinţe şi Tehnologii

In sem I al anului şcolar 2016-2017 comisia a fost formată din următorii profesori:
Disciplina fizica: Mocanu Rodica şi Antoniu Aurelia,
Disciplina chimie: Enea Viorica şi Antoniu Aurelia
Disciplina biologie: Şuchea Gina,
Educatie tehnologica: Baltag Camelia.

În sept. 2016 în urma şedinţei comisiei, a fost propus şi votat drept responsabil al comisie dna
Enea Viorica.
Tot în sept. am întocmit dosarului comisiei metodice, am analizat programele şcolare pentru
finalizarea planificărilor anuale şi semestriale; am dezbătut şi aprobat planul managerial şi
planificarea activităţilor pe sem I. dar şi activităţile cu care vor participa membrii comisiei la
acţiunile din „Săptămâna Şcoala Altfel” desfăşurată în perioada 17.10.2016.
În această lună dna prof Baltag a participat la actiunea desfăşurată la nivel national “Let’s do it
Romania”.
Au fost date testări iniţiale la toate disciplinele(mai puţin fizică şi ed. tehnologică) aferente
comisiei metodice pentru toate clasele; au fost realizată analiza rezultatelor şi stabilirea măsurilor
de remediere/ameliorare, toate postate pe situ-l şcolii.
In perioada noiembrie –dec. s-a facut analiza notarii ritmice şi s-a constatat că elevii au
suficiente note
la disciplinele încadrate în această comisie.
Pentru participarea elevilor la concursuri pe discipline, aceştia au participat la ore suplimentare
de pregatire după un program afişat şi cunoscut de toţi elevii.
Toate cadrele didactice au participat la sedinţele Cercurilor metodice la nivelul şcolii şi la
nivelul judetului.
În dec. dnele prof. Enea şi Şuchea au realizat subiecte şi au organizat etapa pe şcoala a
olimpiadelor pe discipline. La chimie s-a calificat eleva Tudorică Bianca clasa a VIII a B.
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În 21 ian la disciplina biologie,. s-au organizat etapa pe localitate, în urma căreia s-au calificat
elevii: Popescu şi Chirsanov de la clasa aVIIa A; etapa judeţeană urmând a se desfăşura în martie.
Etapa pe localitate a olimpiadei de chimie se va organiza în feb.
Proiecte
In vederea realizării modelelor de teste pentru eleii cu nevoi special, dna Enea a propus
colegilor spre analiză formatul în care să fie realizat testul sumativ şi modele de astfel de
activităţi care se pretează pentru aceşti elevi. In perioada ian- feb. profesorii vor realiza o
program adaptată nevoilor acestor elevi, dupa care vom realiza testele.
În dec. dna prof. Baltag a realizat pe şcoală concursul “Cel mai frumos bostan”, urmat de
prezentarea acestora într-o expoziţie.
Dna prof. Şuchea a înscris şcoala la proiectul coordonat de Societatea Ornitologică din Cluj,
“Şcoli prietene cu natura” .
In sem II al anului şcolar 20016-2017 comisia a fost formată din următorii profesori:
Olimpiade și Concursuri
Toti profesorii comisiei, pentru participarea elevilor la concursurile pe discipline, dar și pentru
depășirea greutăților în înțelegerea noțiunilor, au indrumat elevii, in timpul orelor suplimentare,
de pregatire, după un program afişat şi cunoscut de toţi elevii și părinții.
Dna prof. Mocanu Rodica, în această perioada a a participat cu 2 elevi la olimpiada de fizica, la
clasa a VII a – la faza judeteană.
Dna prof. Antoniu Aurelia, a participat cu elevii la Simpozionul Internațional ”Educație fara
frontiere”
A participat ca evaluator la Olimpiada de chimie –faza judeteana
În 2017 dna EneaViorica.
Olimpiada de chimie, clasa a VIII a.-faza pe localitate, a participat eleva Tudorică Bianca clasa a
VIII a B- s-a calificat dar nu s-a prezentat la faza județeană.
Concursul Național de Chimie “Raluca Ripan” pentru clasele a VII a,
 faza pe școala,și locală: organizare, subiecte, corectare, 8 elevi s-au calificat la faza locala
 la faza judetenă nu s-a calificat nici un elev
Profesor evaluator, la faza județeană a Concursului National “Raluca Ripan”.
Prof. Şuchea Gina
Olimpiada Judeţeană de biologie
- Chirsanov Iulia -Viorica, cls. a VII-a A, Menţiune
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Concursul Judeţean G.E.Palade
- Chircu Iuliana, cls. a V-a A, Premiul III
Concursul Judeţean Micii Naturalişti
- Echipajul: Turcu Bianca V C – Turcu Claudia VI B, Menţiune
- Echipajul: Chircu Iuliana V A – Epure Andrei VI B, Menţiune
- Echipajul: Ciocan Mihaela V C – Roşca Gabriela VI A, Menţiune
Concursul Naţional de desene “Spring Alive”
- Chircu Iuliana, cls. a V-a A, Menţiune
. Participare la Concursul Naţional “Verde, Viaţă, Viitor” (in desfăşurare, rezultatele se primesc
până pe 20.07.2017)
-Secţiunea proiecte: Gheorghiu Daria V A – Teodoru Iulia V A
- Secţiunea desene: Popa Denisa V B
- Secţiunea postere din materiale reciclabile: Artion Irina VI A – Mustaţă Laura VI A
Profesor asistent şi evaluator la Olimpiada judeţeană de Biologie și la Concursul judeţean
“George Emil Palade”
Profesor membru în Comisia judeţeană de revizuire a programelor şcolare la biologie, clasele VI
– VIII.
Prof. Baltag Camelia
- Premiul III- Circu Iuliana, clasa a V-a Olimpiada Județeană de Ed. Tehnologica
- Premiul I - Cocias Bianca-la Simpozionul Judetean „Micii meseriași- o lume care se pierde”,
editia a II-a, in CAEJ, nr. 231 pozitia 35, organizat de Lic. Tehnologic "Grigore Moisil",
- Premiul I- Chirac Marius Concursul Județean "Pasiunea mea, Lic. Panait Istrate - mașinile”
Toate cadrele didactice au participat la sedinţele Cercurilor metodice la nivelul şcolii şi la nivelul
judetului.
In cadrul comisiei
In vederea realizării modelelor de teste pentru elevii cu nevoi speciale, este in curs de realizare o
programă adaptată nevoilor acestor elevi pentur clasa a VII a, dupa care vom realiza modele de
teste.
Proiecte
Dna prof. Mocanu Rodica, andesfazurat activitati extracurriculare cu elevii clasei a VII a Bînre
care se remarca proiectul “ Sarbători de inimă”.
Dna Enea



a fost secretarul Concursuluide Judetean de Matematică și Științe ˮ10 pentru 10”
a organizat, Concursul Județean de machete ˮPeisajul de pe strada meaˮ, concurs aprobat
in cadrul CAEJ la poziția 71.
o A realizat prima întâlnire cu prefesori și elevi din 7 școli. La activitate au
participat și elevii echipei câștigătoarea concursului în 2016.
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o Faza finală a proiectului, concursul propriu-zis, s-a desfășurat în sala Fănuș
Neagu, a Bibliotecii Județene “Panait Istrati”, pe data de 9iunie 2017. La concurs
au participat 66 elevi din 14 echipe . Fiecare participant a primit ca premiu de
participare(sponsorizare Asociației de Părinți “Mihu Dragomir”) o șepcuță cu sigla
concursului realizata de cel de-al doilea sponsor, S.C.Edmund Media Serv SRL,
care a acordat un premiu , reprezentat din rechizite, iar din partea Asociației
ARIN, ghiozdane- premiul I, tricouri-premiul II, iar pentru premiul III , Teatrul
„Maria Filotti”, a oferit bilete la un spectacol, în stagiunea din toamnă.
Dna prof. Şuchea


a înscris şcoala la proiectul coordonat de Societatea Ornitologică din Cluj, “Şcoli prietene cu
natura”. În urma evaluării activităţilor desfăşurate în proiect, Şcoala Gimnazială Mihu Dragomir ,
primeşte plăcuţa de recunoaştere Şcoală Prietenoasă Cu Natura. Elevii participanţi la activităţile
proiectului sunt din clasele VA,B,C; VI B,C
Colaboratori în proiect: Prof. Baltag Camelia (Programul Baterel) şi inv. Grigore Ştefania
(Abilităţi practice).
Prof. Baltag Camelia
 Proiect Județean"Spune NU - Drogurilor "- Concurs Premiul II - Popa Denisa - clasa a VaB
 Concursul Județean de machete "Peisajul de pe strada mea"
- Premiul III- echipa Five Star's - Clasa a VI-a
- Premiul III- echipa Magicienii Timpului - Clasa a V-a
 Participare Proiect "Călătorie în timp", vizită și activitate demonstrativă la Liceul
C.Nenitescu
Cursuri de formare profesionala
Prof. Antoniu Aurelia
 Cursul„ Management și consiliere pentru cariera didactică”- 12 ore
 Cursul de „Mentor”- 60 de ore
Toate cadrele didactice au participat la activitatile de perfecționare din cadrul
proiectului”DESS” desfașurate în școala noastră în perioada vacanței de primăvară.
Acestea au fost activitatile membrilor comisiei în anul școlar 2016-2017, drept care am
realizat prezentul raport de analiză.
Responsabil Comisie Metodica Științe și Tehnologii,
Prof. Enea Viorica
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RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI
METODICE “OM SI SOCIETATE”
2016-2017

In anul scolar 2016-2017, Comisia metodica a avut urmatoarea componenta:
-Bazon Diana-istorie si ed civica
-Cirac Geanina- istorie si ed civica
-Panait Adrian- istorie si ed civica
-Gheorghiu Anisia-geografie
-Voiculet Camelia-religie, responsabil comisie
-Jipa Roxana-religie
1. Membrii Comisiei au desfasurat activitati comune:
-

Au elaborat planificari anuale/ calendaristice specifice profilului disciplinei si documente
de lectie adaptate particularitatilor clasei,utilizand strategiile didactice optime
Au elaborarat documentele de proiectare transcurriculare,interdisciplinare;
folosit TIC în activitatea de proiectare;
au utilizat strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea
competențelor specifice;
Au asigurarat formarea competentelor specifice disciplinelor geografie, istorie, religie si
informatica
Au elaborate curriculum adaptat pentru elevii cu CES.
Au aplicat diferite metode pentru formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă
în vederea formării/dezvoltării competenței de „a învăța să înveții”;
Au participat la cercurile pedagogice de specialitate, la nivel judetean;
Au desfasurat lectii disciplinelor de predare utilizand TIC, softuri educationale de
specialitate,CD al manualelor, table interactive,sa metode modern.
Au realizat de materiale promotionale în vederea promovării unitătii scolare;
Au aplicat testele predictive, am interpretat si comunicat rezultatelor;
Au avut o bună comunicare profesor-elev, utilizarea feedback – ului bidirecțional în
comunicare;
Au promovat autoevaluarea și interevaluarea;
Au utilizat diverse instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de
evaluare unică;
Au pregatit elevii in vederea participarii la olimpiadele scolare la nivel scolar, local,
judetean .

2.Activitati specifice discilinelor scolare si extrascolare:
Geografie:- evaluator la Concursului National de geografie TERRA – etapa judeţeană
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-faza locală, faza judeteană, elevii participanţi premiul I – Negoiţă Ana Maria Elena ( Cls a
VII-a A , premiul III- Olaru Iustin cls a V-a A, Bordea Marian, Teodoru Iulia si Baciu Roberto –
mentiune, s-au calificat la faza natională elevul Olaru Iustin si eleva Negoita Anamaria
- participre Concursul stiintific regional EUROPA, CASA MEA! Cu echipajul format din elevii
: Cosma Narcis, Ionascu Andi si Sima Mihai.
-Participarea cu clasa a VIII-a la Targul de meserii si de licee ( Sala Polivalenta si Mall)
-Participarea cu clasele a VIII-a la activitatea organizata de Primaria Municipiului Braila cu ocazia
Zilei Pamantului.
-Am participat la activitatea organizata de Grupul Scolar “ Grigore Moisil” – Antidrog.
Istorie:- coordinator prof Bazon Diana- al proiectului European ERASMUS+””Home Alone”:
- concurs portofolii in proiectul national ”Istoria noastra vazuta prin ochii cititorilor
romani”, rezultate:referate-premiul III:Turcu Claudia
Personalitati: premiul III: Anghel Mario
Desen: premiul I: Zugravu Gorge
Portofolii: premiul III:echipa scolii noastre
- concurs judetean in proiectul ”Identitate nationala, identitate europeana” cu ocazia zilei de 9
mai, rezultate: locul III - Negoita Ana, 7A, Tudorica Bianca si Oprescu Cosmin, 8B, mentiune Turcu Bianca, 5C
- concursul ”Calatori prin istorie” desfasurat in scoala noastra
- concurs ”Democratie si toleranta” desfasurat in scoala noastra
- Lectii pe tema tolerantei in cadrul proiectului Erasmus+ ”Home Alone”: civica si istorie la
clasele 7A, 7B, 7C, 8B.
-Activitati in colaborare cu comunitatile etnice greaca si lipoveneasca in cadrul aceluiasi
proiect Erasmus+, pe data de 28 mai si, respectiv, 1 iunie, cu comunitatea evreiasca a colaborat
prof. Durbaca Valentina.
-evaluator la Comisia judeteana a Olimpiadei de istorie
-secretar la Concursurile judeteane:’Calatori prin istorie”, „Democratie si tolerant”
-activitate la cercul pedagogic cu lucrarea:”Prezentarea noilor programe la clasa a V,
disciplina istorie”
-participarea la evenimente organizate de biblioteca judeteana,muzeu si alte institutii
Religie:-protocol de colaborare cu Biserica “Sf.Treime”
-participarea la olimpiada de religie, etapa judeteana elevul Chiscaneanu Razva (7,20)si intocmire
subiecte la nivelul scolii.
-organizarea unei scenete religioase de ziua scolii- prof Voiculet C.
-participarea cu clasele a IIIa in excursie in Dobrogea, in perioada Sc Altfel;
-Concursul judetean “Sf Ierarh Nicolae”
- realizare Expoziţia de icoane din cadrul şcolii, cu lucrări realizate de elevii claselor II-VI, elevi
care au fost premiaţi de către Parohia Sfânta Treime cu diplome şi premii cu prilejul duminicii I
din Postul Învierii Domnului adică Duminica Ortodoxiei.
-activitati in cadrul proiectelor europene Erasmus +: Lectie pe tema tolerantei in cadrul proiectului
Erasmus+ ”Home Alone,
-proiectul regional :”Incursiune in Baragan”interdisciplinar, aplicatie in religie-rezultate:Teodoru
Iulia –premiul I; Chircu Iuliana –premiul II; Baciu Robert-–premiul III
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- Concursul Regional ”Lumină şi culoare în sărbătorile pascale”, organizat de Şcoala
Gimnazială”Al.I.Cuza”Brăila: Măcrineanu Silvia VIII A,Matei Mihai 3B,David Rareş 3B,Epure
Gabriela 3B.-Prof. Jipa Roxana si prof Voiculet Camelia- cu rezultatele: Ichim Ana –premiul I;
Voicu Maria - premiul II;
- Concursul national “Praznicul Invierii” organanizat de Scoala”Sf.Andrei”, Brăila(nu am primit
inca rezultatele);
-proiectul National ”Si noi suntem flori”, Concurs pentru elevii cu CES, organanizat de
Scoala”C S Aldea,cu rezultatul :premiul I –Lupu Diana
-proiectul National ”Cei sapte ani de acasa”-cu activitati:simpozion cadre didactice- cu lucrarea
“Importanta celor sapte ani de acasa si educatia crestina”; cu ISSN.;Concurs- Din suflet pentru
mama” cu rezultatele:locul I- Turcu Bianca, Pacala Stefan,Ghinea Maria-poezie; :locul Idesen:Popa Denisa,Sarbu Eleonora,Tudose Adriana,Nichifor Adina; creatii literare: loculI:
Delighiosu Lavinia, Vartolomei Luana, Ivan Madalina, Zaharia Andreea;
-Concurs national cu participare international ”Frumusetea satului romanesc vazuta prin ochii
copiilor”.editia VI(nu am primit rezultatele);
- proiectul educational national :Importanta activitatilor extrascolare in invatamantul
preuniversitar “; sectiunea concurs: premiul I- Ilicea Bianca, Voiculet Maria, Ionita Andra;
Sectiunea simpozion cadre didactice –cu lucrarea “Importanta activitatilor extrascolare in
invatamantul preuniversitar” cu ISSN
-proiectul educational international”Educatie fara frontiera” cu lucrarea “Importanta relatiei
scoala-familie-societate”,prof Voiculet C, la sectiunea simpozion cadre didactice, cu ISSN
- participare la Festivalul international “Lumina sufletelor noastre” la sectiunea concurs cu creatii
literare, sectiunea simpozion cadre- cu lucrarea:”Serbare de Sfintele Pasti” si “Învierea
Domnului,bucurie sfanta si nădejde a învierii noastre”-rezultate in luna octombrie.
3.Perfectionare didactica:
-Curs “Formatori de aplicatie in concret, CCD, Braila - prof Voiculet C
-Curs ”Management si consiliere in cariera didactica; CCD, Braila - prof Voiculet C
- Curs de utilizare TIC- in cadrul proiectului Erasmus+”DESS”-prof Voiculet, prof Gheorghiu
A, prof Jipa R, prof Bazon.
-Curs de mentorat- CCD, Braila - prof Jipa R.

Responsabil sef Comisie
Prof. Voiculet Camelia
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Analiza activităţii comisiei metodice
Arte – Educaţie fizica si sport in anul scolar 2016-2017
Semestrul I
Catedra de Ed. muzicala – prof. Maxim Valentin
-

a organizat si pregatit grupul vocal al scolii ;
a sustinut un program de colinde cu grupul vocal al scolii, cu ocazia „Nasterii Domnului
”;
a participat la concursul de muzica usoara pentru copii”Vreau sa fiu o stea”desfasurat la
Chiscani in oct. 2016, unde a obtinut doua premii I si o mentiune speciala
de ziua scolii a sustinut un program muzical artistic cu grupul vocal al scolii.
a sustinut in cadrul comisie metodice lectie deschisa

Catedra de Ed. plastica – prof. Carstiuc Sorinel
-

a initiat in cadrul scolii un atelier ,unde realizeaza picturile ce vor pavaza peretii scolii;
in cadrul atelierului de creaţie a confecţionat decoratiuni de Craciun;
in cadrul comisiei metodice a sustinut o lectie deschisa cu tema „Portrete”
pe 17 nov. a realizat o expozitie cu participarea elevilor impreuna cu cvartetul Promusica

Catedra de Ed. fizica si sport – prof. Iliescu Mihaela
am participat la etapa judeţeana de volei fete din cadrul Gimnaziadei unde am obţinut
locul III;
- am participat alaturi de d-na Tanase Ramona la concursul judetean „ Stafeta viitorilor
campioni” unde am obtinut cu echipa de fete locul II si cu cea de baieti locul III ;
- am mai obtinut in cadrul aceluiasi concurs cu eleva Despa Irina de la cls IV C doua locuri
I si cu elevul Coada Adrian de la cls IV A un loc I
- am participat cu elevii din clasele a IV A si a IV C la un concurs de role si biciclete in
cadrul „Saptamanii fara masini.”
- am organizat pregatirea echipelor de volei fete si baieti.
Prof. Coman Daniel
-

-

si-a desfăşurat activitatea in conformitate cu programa şcolara, întocmindu-si atât
planurile anuale cat si cele semestriale
a pregatit si participat la faza judeteana a Gimnaziadei, echipa de handbal fete a scolii.

Prof. Tanase Ramona
-

a participat in cadrul Gimnaziadei la etapa judeţeana de fotbal băieţi gimnaziu ;
a participat in cadrul ONSS la faza judeteana cu echipa de fotbal baieti primar
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-

a participat alaturi de d-na Iliescu la concursul judetean „Stafeta viitorilor campioni” unde
rezultatele au fost cele amintite mai sus.

Semestrul II
Catedra de Ed. muzicala – prof. Maxim Valentin
-

a organizat si pregatit grupul vocal al scolii ;
a sustinut un moment artistic alaturi de elevul Toader Robert la sfarsitul anului scolar;
a participat la concursul de muzica usoara pentru copii”Vreau sa fiu o stea”desfasurat la
Chiscani in iunie . 2017, unde a obtinut doua premii I si o mentiune speciala
a insotit elevii scolii la Galeriile de Arta la diverse vernisaje.

Catedra de Ed. plastica – prof. Carstiuc Sorinel
-

a initiat in cadrul scolii un atelier ,unde realizeaza picturile ce vor pavaza peretii scolii;
in cadrul atelierului de creaţie a confecţionat decoratiuni pentru Ziua Mamei, si felicitari
cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste;
in cadrul atelierului a realizat picturi traditionale pe panza

Catedra de Ed. fizica si sport – prof. Iliescu Mihaela
am participat la etapa judeţeana de volei baieti din cadrul Gimnaziadei unde am obţinut
locul I la faza pe judet si locul IV la faza zonala;
- am obtinut locul II la Cupa „Mens sana in corpore sano „ cu echipa de volei fete si locul I
cu echipa de volei baieti;
- am organizat pregatirea echipelor de volei fete si baieti.
Prof. Coman Daniel
-

-

si-a desfăşurat activitatea in conformitate cu programa şcolara, întocmindu-si atât
planurile anuale cat si cele semestriale

Prof. Tanase Ramona
-

a participat in cadrul Gimnaziadei la etapa judeţeana de tetratlon unde a obtinut locul I pe
judet si IV pe faza pe zona;
a sustinut o lectie deschisa in cadrul comisiei metodice la clasa a Va C

Responsabil comisie: Iliescu Mihaela
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ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE A COMISIEI DIRIGINŢILOR
AN ŞCOLAR 2016/2017
Activitatea Comisiei diriginţilor a urmărit pe parcursul anului şcolar următoarele
obiective:
- Diversificarea activităţilor şcolare şi extraşcolare
- Colaborarea şcolii cu comunitatea locală
- Colaborarea permanentă a şcolii cu familia
- Responsabilizarea elevilor şi antrenarea acestora in activităţile educative şcolare şi extraşcolare
- Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate la nivel local, judeţean,
naţional şi internaţional prin proiectele Erasmus +
- Asigurarea unui climat favorabil pentru elevi
Funcţia de proiectare / organizare a vizat următoarele demersuri:
-

repartizarea diriginţilor pe clase;
întocmirea bazei de date privind situaţia disciplinară, absenteismul, delincvenţa juvenila;
elaborarea Programului de activităţi educative şcolare şi extraşcolare;
întocmirea planului operaţional de activitate şi a planificărilor calendaristice;
întocmirea programelor de parteneriat cu alţi factori educativi, cu familia;
elaborarea programului de formare continuă a Comisiei de consiliere / orientare şi
activităţi educative şcolare şi extraşcolare;
organizarea Consiliului elevilor.
Funcţia de implementare a fost îndeplinită prin:

- desfăşurarea orelor de dirigenţie
- acţiuni de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri, a delincvenţei juvenile
- activităţi de prim ajutor
- activităţi de prevenire a incendiilor
- simulari de comportament în caz de dezastre
- cinstirea marilor evenimente ale istoriei şi culturii naţionale;
- responsabilizarea elevilor din cadrul Consiliului elevilor şi la nivelul claselor pentru a dezvolta
iniţiative şi a-şi asuma sarcini;
- organizarea concursurilor de specialitate
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Funcţia de control şi evaluare a vizat:
- realizarea de asistenţe la orele dirigenţie
- realizarea unor investigaţii în rândul elevilor, pentru a evidenţia priorităţile educative
Responsabil catedră,
Prof. Gina Şuchea

Raport de activitate anual
An scolar 2016-2017
Dezvoltare personala - invatamant primar
Din cadrul comisiei de Dezvoltare personala fac parte toate cadrele didactice din
invatamantul primar. Fiecare cadru didactic a intocmit planificarea calendaristica conform
continuturilor programei scolare in vigoare.
La nivelul claselor primare s-au desfasurat activitati cu tematica diversificata precum:
 Igiena locuintei, a clasei ;
 Regulile de circulatie;
 Reguli de comportament;
 Sa evitam violenta (activitati de prevenire si metode de evitare);
 Sa mancam sanatos;
Elevii ciclului primar au realizat lucrari si referate despre temele mentionate mai
sus,finalizate cu expozitii.Cadrele didactice s au axat foarte mult pe jocul de rol si demonstratia
practica.Toate obiectivele au fost atinse .

Intocmit,
inv. Grigore Stefania
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Anexa 2
RAPORT PRIVIND ACTIVITATILE EDUCATIVE
EXTRAŞCOLARE SI EXTRACURRICULARE
ANUL SCOLAR 2016-2017

La începutul anului școlar s-au realizat documentele specifice de planificare a
educative:

activităţii

1. Planul managerial,
2. Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,
3. Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:
-

întocmirea documentelor de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele
clasei de elevi;
utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se
poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri,
excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ.
atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative,
realizat de consilierul educativ împreună cu comisia diriginților și cea a învățătorilor, ea
desfăşurându-se sub diverse forme.

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către
diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor
în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în decursul anului şcolar 20162017 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente civice și în spiritul
toleranței.
Misiunea cadrelor didactice din școala noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale
întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor:
- imbunatatirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii;
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.
1. Comisia diriginţilor
Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor Suchea Gina Din comisia diriginților
fac parte:
 Suchea Gina, clasa a V-a A;
 Baltag Camelia, clasa a V-a B;
 Mazalu Ionut, clasa a V-a C;
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 Prof. Hagipapas Cleopatra, clasa a VI-a A;
 Prof. Marian Adriana, clasa a VI-a B;
 Prof. Durbaca Valentina, clasa a VI-a C;
 Prof. Popa Octavia, clasa a VII-a A;
 Prof. Mocanu Rodica, clasa a VII-a B;
 Prof., Tanase Ramona, clasa a VII-a C;
 Prof. Iliescu Mihaela, clasa a VIII-a A;
 Prof., Gheorghiu Anisia clasa a VIII-a B;
 Prof. Lajos Laura, clasa a VIII-a C;
În anul şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea desfăşurată, să
materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi
prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul
anului şcolar, dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări orelor de
dirigenţie.
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.
3. . Stabilirea graficului de activități școlare și extrașcolare.
4.. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
5. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.
6. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare este cunoscută de diriginţi, găsindu-se
pentru informare la biblioteca şcolii, iar în cancelarie sunt formularele tipizate ce reprezintă un
proces-verbal pentru şedinţele cu părinţii.
De asemenea, s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un
proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din
Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva
incendiilor, Procedura de prevenire a accidentelor și incidentelor în școală și în afara ei. S-au
distribuit diriginților documente conținând atribuțiile profesorului diriginte.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când
situaţia a impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie,
alături de psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca
regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă
cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor
ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în dificultate
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în
cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a
examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MECTS, în
distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.
În ultima săptămână a semestrului I şi II, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a
analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce
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situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele
semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie
aduse la cunoştinţa părinţilor.
Activităţile extracurriculare vizează acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de
predare-învăţare. Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii
şi vizite la instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi
activităţi artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi legate de un ziar
sau post de radio al şcolii, activităţi legate de protecţia mediului, sau chiar activităţi legate de
consilii ale elevilor.
Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o funcţie complementară în raport cu
instruirea şcolară, lărgind orizontul elevilor şi constituind o bază temeinică pentru însuşirea
conţinutului instruirii şcolare. Este vital ca activităţile extracurriculare, eliberate de constrângerile
programei şcolare, să se ghideze după principiile interdisciplinarităţii pentru a contribui în mod
real la formarea deplină a personalităţii elevilor şi la pregătirea lor pentru viaţă. Experienţele trăite
de elevi în afara lecţiilor au, nu numai un caracter cognitiv, ci şi moral-afectiv şi estetic. Integrarea
acestor experienţe presupune o îmbogăţire a culturii etice şi estetice şi a noastră, cadrelor didactice.
Ca activităţi complementare, cele extracurriculare, prezintă unele particularităţi ce se referă la
participarea elevilor, la conţinutul şi durata lor, la formele de organizare şi metodele folosite. Ca
forme de organizare, învăţământul primar din şcoala noastră a ales unele elastice, ingenioase şi cu
caracter recreativ, oferindu-le în acest fel elevilor noştri câmp deschis manifestării spiritului de
iniţiativă din partea lor.
Cele mai frecvente beneficii ale activităţilor extracurriculare pot fi grupate după cum
urmează:
 activizarea copiilor, dezvoltarea unei atitudini proactive;
 integrarea copiilor într-un colectiv, dezvoltarea spiritului de echipă şi experienţa lucrului în
echipă;
 creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, autocunoaştere;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 creşterea interesului pentru şcoală în general, stimularea interesului pentru cunoaştere în
general;
 descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor;
 experienţă, îmbunătăţirea CV-ului, în cazul activităţilor de voluntariat;
 dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologiste;
 dobândirea abilităţilor practice în situaţii concrete, utile pentru viaţă (să vorbească cu
instituţiile statului, să caute informaţii pe internet, să pună un garou, să folosească
bancomatul sau cântarul într-un supermarket);
 capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi, dezvoltarea unor comportamente adecvate
social pentru situaţii uzuale;
 îmbunătăţirea relaţiei cu profesorii, crearea unei legături mai apropiate între cadre didactice
şi copii;
 îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii;
 crearea unei legături mai strânse între familii, copii şi reprezentanţii şcolii sau şcoala ca
instituţie;
 supravegherea copiilor.
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Activităţile extraşcolare şi extraccuriculare
A. Ciclul primar
Dintre activităţile desfăşurate în cursul anului şcolar 2016-2017 menţionăm:
Clasa pregătitoare
Elevii claselor pregatitoare au participat in semestrul I la:
- spectacole organizate de Teatrul pentru copii „Carabus”
- serbari organizate cu ocazia sarbatorii Craciunului

Clasa I
”Carnavalul toamnei”- sezatoare literara octombrie, 2016;- toți învățătorii;
”Să mancam sănătos”- activitate interdisciplinara privind alimentația sănătoasă- octombrie,
2016; toți învățătorii;
” Expozitie de lucrari artistico-plastice de toamna,de iarna” ;- toți învățătorii;
”Așteptându-l pe Moș Nicolae”- expoziție de lucrări artistico- plastice - toți învățătorii;
”La spectacol”- vizionarea unui spectacol de teatru- Teatrul Carabus - toți învățătorii;
” In intampinarea lui Mos Craciun!”- serbări școlare - decembrie, 2016;- toți învățătorii;
” Luceafărul poeziei româneşti,”- ianuarie 2017- toți învățătorii;
- ” Expozitie de lucrari artistico-plastice de primavara,vara” ;- toți învățătorii;
- ”Martisoare - expoziție de lucrări artistico- plastice - toți învățătorii;
- Mama mea e o minune – activitati cu parintii – toti invatatorii;
- ”La spectacol”- vizionarea unui spectacol de teatru- Teatrul Carabus - toți învățătorii;
- SERBAREA ABECEDARULUI – toți învățătorii;
- Excursie scolara Targu Neamt – TULUMIS V;
Clasa a II-a
- Vizionare documentar PPT ,, Drumul cartii,, (înv. Robitu Anamaria, Grigore Ştefania, Martin
Mioara)
- Desfasurarea de activitati in parteneriat cu Liceul Pedagogic din cadrul proiectului
interjudetean ,, Printre florile anotimpurilor ,, de catre elevii clasei a II –a A, astfel noiembrie,,
Toamna, anotimpul crizantemelor,, si lunile decembrie-februarie,, Flori de gheata,, , iar in
parteneriat cu Scoala Generala ,, Ion Creanga,, activitati din cadrul proiectului judetean ,, Hand
made pentru suflet-Trimite un copil in vacanta,,, astfel- decembrie Targ vanzare –cumparare
felicitari si luna ianuarie ecusoane ,, Tricolorul,, - indrumator Robitu Anamaria;
- Realizare de expoziții (toți învățătorii);
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- organizarea și derularea activităților de consiliere școlară ( toţi învăţătorii);
- Liceul Pedagogic din cadrul proiectului interjudetean ,, Printre florile anotimpurilor ,, ;
-

Liceul Pedagogic din cadrul proiectului Județean ,, Copiii și natura,, , astfel: februarie
2017 ,, Prietenii naturii,, , martie 2017 –activitate de ecologizare și amenajare a spațiului
verde din curtea școlii, aprilie 2017- Sărbatoarea păsărilor, mai 2017- Simpozion
județean ,, Mai aproape de natură,,, iunie2017- Ziua Mediului Înconjurător ;

-

Scoala Generala ,, Ion Creanga,, activitati din cadrul proiectului judetean ,, Hand made
pentru suflet,, ;


Realizare de expoziții (toți învățătorii);


Excursii școlare-clasa a II-a C-Gârboavele și Muzeul de Științe ale Naturii
Galați; clasa a II-a A- excursie Târgu Neamț;

Clasa a III-a
-Excursie la Centrul muzeal Ecoturist Delta Dunarii din Tulcea, -d-na Surdeanu Constanta
-Vizitarea fabricii de dulciuri ANGELO din comuna Greci , judetul Tulcea,
-Vizitarea muzeului de istorie din Braila,
-Concurs de desene Liceul Pedagogic, „ Eminescu vers si culoare”;
-Vizita la biblioteca judeteana Panait Istrati;
-Organizarea Clubului de lecturala- clasa a III-a B in luna octombrie, editura ART;
- Activitate deschisa cu parintii- moment artistic dedicat zilei de 1 Decembrie – dna.
Surdeanu ;
- Dna. Craciun a sustinut un scurt moment artistic la Ziua Scolii cu elevele Bichescu si Ilicea
Maria ;
-Excursie la Centrul muzeal Ecoturist Delta Dunarii din Tulcea, -vizitarea fabricii de dulciuri ANGELO din comuna Greci , judetul Tulcea,
-o iesire la o pizzerie;
-vizitarea muzeului de istorie din Braila,
-S-a participat la unele activitati din proiectul Erasmus + Home Alone.
-Programe artistice-serbări şcolare ( serbarea de sfarsit de an Stroe);
-Drumetie in Gradina Publica -31 mai si 13 iunie;
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-Participarea la concursul Comper la toate cele doua etape( aprilie si mai), inregistranduse
rezultate deosebite.Mentionez ca la etapa nationala pentru Comunicare s-au obtinut un premiu
intai (Ilicea Maria), locul doi (Ciuperca Alexandru si Ilinca Bichescu);
-participarea la cursul de perfectionare organizat in cadrul proiectului Erasmus+ (in aprilie).
- s-a participat la supraveghere la concursul „ Popas in lumea cartilor”
-am participat la concursul: „Eminescu , vers si culoare”, organizat de Scoala Mihai Eminescu (sa obtinut o mentiune la clasa a III-a B)
Clasa a IV-a
- Expoziţii de lucrări - “Bogăţiile toamnei”, “1 Decembrie, Ziua Naţională a României”,
“Luceafărul poeziei româneşti”
- “Magia sărbătorilor de iarnă”, „Ne pregătrim de sărbători” – realizare de podoabe de
brad, realizare de colaje
- „Vremuri din trecut şi din prezent” – prezentare PPT, prezentarea unor obiecte istorice
- “Hai să dăm mână cu mână!”
- “Jocuri de iarnă”
- “Şcoala în sărbătoare” - activităţi dedicate zilei şcolii – dans modern – clasa a IV-a A, dans
popular – clasa a IV-a C
Pregătirea elevilor pentru concursuri şcolare;
Elevii claselor a IV-a au participat în acest semestru la diverse concursuri la care s-au remarcat
prin rezultate bune şi foarte bune:
- Concursul Naţional Comper-Comunicare şi Comper-Matematică
- Concursul judeţean de Matematică şi Ştiinţe 10 pentru 10
- Concursul judeţean „Micii Campioni”
- Concursul judeţean de matematică „Să ne întrecem cu micuţul Gauss!”
- Concursul „Micii Bălceşti”
Organizarea de activităţi extracurriculare;
În acest semestru, la nivelul claselor a IV-a s-au desfăşurat următoarele activităţi
extracurriculare:
- Expoziţii de lucrări / realizare de produse – “Pentru tine, mama mea!”,
- “Micul pieton”
- “Natura - prietena mea”
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- “La mulţi ani, Europa!”, “Eu şi familia mea”
- “1 Iunie – Ziua copilului”
- Excursie Brăila – Târgu Neamţ
• organizarea și derularea activităților de consiliere școlară ( toţi învăţătorii);
B. Ciclul Gimnazial
Activitățile au fost variate, ocazionate de evenimente calendaristice sau de proiecte
extrașcolare planificate pentru acest an școlar, după cum urmează:
Luna septembrie:



activități specifice cu ocazia ”Zilei fără maşini” îndrumaţi de prof. Iliescu Mihaela
activitate cu 25 de elevi din şcoală la activitatea naţională organizată sub coordonarea
Primăriei Brăila- “Let’s do Romania” – prof. Diana Bazon şi Baltag Camelia

Luna octombrie:
 a participat la concursul de muzica usoara pentru copii”Vreau sa fiu o stea”desfasurat la
Chiscani in oct. 2016, unde a obtinut doua premii I si o mentiune speciala- prof. Maxim
Valentin


serbări de Halloween la clasele V-VIII – Concursul “Cel mai interesant bostan”
incheiat cu expoziţie în cadrul şcolii.



de ziua scolii a sustinut un program muzical artistic cu grupul vocal al scolii.- prof.
Maxim Valentin.







Proiect Erasmus + “Home Alone”
Concurs ”Romania in Sights” (4-12 octombrie 2016) – realizarea de prezentări și
filmulețe de prezentare a României folosind simțul văzului. Lucrările elevilor au fost
jurizate de prof. Lajos Laura, Șuchea Gina, Cârstiuc Sorinel, Neacșu Liliana. Premierea
elevilor a constat în participarea elevilor cu lucrări foarte bune la o excursie oferită de
școala noastră.
Excursie ”One country – five senses” (18 octombrie 2016) – 14 elevi participanți,
însoțiți de prof. Popa Octavia și Lajos Laura. Rezultatele excursiei au constat în
realizarea de filmulețe despre zona Dobrogei, în care s-au surprins elemente ale
civilizației românești folosind toate cele cinci simțuri.
Proiect Erasmus + “Home Alone” - Întâlnirea transnațională de proiect (19-21
octombrie 2016), organizată în școala noastră.
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Luna noiembrie:


Aplicarea de chestionare inițiale grupului țintă din cadrul proiectului “Home Alone”(1418 noiembrie 2016), responsabili prof. Lajos Laura, Bazon Diana, Neacsu Liliana, Zlăvog
Ioana.
 Particparea la LTT în Polonia (28 noiembrie – 3 decembrie 2016) – prof. însoțitori Zlăvog
Ioana, Turcu Mihaela.
 Realizarea cu elevii de produse promoţionale pentru proiectul “Home Alone” - prof.
Baltag Camelia şi Cîrştiuc Sorin
 activități legate de proiectul dedicat Săptămânii Educației Globale: prof.Bazon Diana, Cîrîc
G. Şi prof. Baltag Camelia
 pe 17 nov. a realizat o expozitie cu participarea elevilor impreuna cu cvartetul Promusica –
prof. Cîrştiuc Sorin
 Activitate ECO- Envirom – reciclare produse electronice si baterii – responsabil Baltag
Camelia





am participat la etapa judeţeana de volei fete din cadrul Gimnaziadei unde am obţinut
locul III;
am participat alaturi de d-na Tanase Ramona la concursul judetean „ Stafeta viitorilor
campioni” unde am obtinut cu echipa de fete locul II si cu cea de baieti locul III ;
a pregatit si participat la faza judeteana a Gimnaziadei, echipa de handbal fete a scolii.
a participat in cadrul Gimnaziadei la etapa judeţeana de fotbal băieţi gimnaziu ;

Luna decembrie:


Proiect Erasmus + “Home Alone” - ”Undestand yourself” (decembrie 2016) – sesiuni de
consiliere realizate de prof. psiholog Cazan Manuela cu elevi din grupul țintă al
proiectului (clasele a VII-a și a VIII-a).




Lansarea Proiectului Erasmus + - “DES - Democratic European School for Success”
serbări de Crăciun – toate clasele au organizat în perioada 19-23 decembrie activităţi
specifice Crăciunului
organizarea olimpiadelor faza pe școala la toate disciplinele care desfășoară un astfel de
concurs
concurs de desene organizat de Carrefour cu ocazia sărbătorilor de iarnă.




Luna ianuarie:



Proiectului Erasmus + - “ Democratic European School for Success” – intâlnire cu tările
partenere – prof. Zlăvog Ioana 30 ianuarie – 4 februarie 2017
Realizarea cu elevii de produse promoţionale pentru proiectul - DESS




participarea la activitățile dedicate zilei poetului Mihai Eminescu
Activităţi cu ocazia zilei de 24 ianuarie - prof. Bazon Diana
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participarea la ONSS faza județeană cu echipa de volei fete - prof. Iliescu Mihaela.

Semestrul al II-lea
Activitati specifice discilinelor scolare si extrascolare:
Limba romană
Participări la cursuri de perfecţionare şi Simpozioane - Formare utilizatori de aplicaţie – Concret
prof. Durbacă Gabriela Valentina, Turcu Mihaela
Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale la disciplinele
din programele de examene naţionale - . Durbacă Gabriela Valentina
Forum Magister – Conferinţa Şcoală şi familie-nevoia de comunicare, prof. Turcu Mihaela
A treia activitate din cadrul proiectului Literatura română - comoara sufletului nostru, 21.03.
2017, a avut loc la Școala Gimnazială “A.S. Pușkin”- prezentarea in imagini a unor lecturi din
povestirile lui Ion Creangă, unde elevii școlii noastre au obținut următoarele premii:
- Premiul I: Mirea Ciprian, Ghinea Monica, Bunescu Adina Andrada
- Premiul II: Emma De Lai, Gherasim Gabriel
- Premiul III: Ghiță Alexandra Bianca
- Proiect de parteneriat educaţional cu Grădiniţa nr. 56 NEGRUŢ având ca temă Educaţia
prin joc şi joacă şi texte literare prof coordonator 2016-2017
Prof . Durbacă Gabriela Valentina a prezentat sceneta PROCES LITERAR D-L
GOE, clasa a VI-a C, IEDUL CU TREI CAPRE, clasa a V-a A
Prof. Teşcan Daniela a prezentat sceneta Soacra cu trei nurori, clasa a VI-a B
-

Concurs Pledoarie pentru lectură- prof. Durbacă Gabriela Valentina, Turcu Mihaela
Proiect cuprins în CAEJ, poz.48
Secţiunea creaţie literară, premiul al II-lea Teodoru Iulia, clasa a V-a, prof.
Durbacă Gabriela Valentina, Turcu Bianca, clasa a V-a, prof. Turcu Mihaela
Menţiune, Chirsanov Iulia, clasa a VII-a prof. Durbacă Gabriela Valentina
Secţiunea ESEU, premiul al III-lea, prof. Durbacă Gabriela Valentina
Proiect Joc şi joacă de ziua copilului, clasa a V-a C, prof. Turcu Mihaela
Spectacolul luminii, Grădina Publică, clasa a VIII-a B, prof. Turcu Mihaela
Festivalul ANA BLANDIANA, secţiunea interpretare, locul II, Orologiul fără ore,
eleva Ghiţă Bianca, clasa a VI-a B, prof. Teşcan Daniela

Matematică
- Participarea la consfătuirile şi cercurile pedagogice organizate de CCD şi de ISJ;
-Participarea la activităţile metodice ale catedrei : analize, dezbateri, formulari de subiecte pentru
simulări și olimpiada de matematică.
- Analiza rezultatelor obtinute de elevii claselor a VIII-a la simulările Evaluării Nationale
completează activitatea de pregătire a elevilor pentru E.N. 2017
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- Pregatirea elevilor în vederea participarii la Olimpiadele si Concursurile de matematică.
- Sustinerea orelor de pregătire cu elevii clasei a VIII –a conform unei planificări a materiei
pentru Evaluarea Naţională
-Organizarea si desfasurarea simularilor Evaluarii Nationale conform planificarii.
-Participarea profesorilor de matematica la sedintele cu parintii tuturor claselor
-Organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Matematică-etapa pe localitate, etapă la care au
participat elevi și s-au calificat la etapa judeteana 5 elevi: (Adamita Dragos si Turcu Bianca
(care a primit medalie de bronz din partea SSMR Braila) de la clasa a V-a , Gonciar Theodor,
Rosca Gabriela si Soca Alexandra de la clasa a VI-a.
-Obtinerea procentului de 97% de promovabilitate la Evaluare Nationala 2017 si a unei note de
10 : de la clasa a VIII-a.

-

Limbi străine
La Concursul Judetean „Toate panzele sus”- editia a VII-a, organizat de Sc. Gimn. „Radu
Tudoran, elevele Petrescu Corina si Turcu Bianca de la clasa a V-a C au obtinut Mentiune,
in luna februarie 2017, sub indrumarea d-nei prof. Lajos Laura

-d-na prof. Grama Vasilica a realizat activitatea „ Ziua Francofoniei” cu toate clasele din
școală . Elevii au realizat afișe, desene, postere , au vizionat filme si prezentări PowerPoint despre
Franța, au audiat cântece în limba franceză,au lucrat fise si teste pe tema francofoniei .
- sustinerea lectiei demonstrative „Tolerance now and then”de catre d-na prof. Lajos Laura,
cu clasa a VIII-a A in cadrul proiectului „Home Alone”
- D-nele prof. Lajos Laura si Grama Vasilica, în calitate de coordonatori, evaluatori şi
organizatori ai Simpozionul Naţional „Cei 7 ani de acasă” , au realizat activitatea aplicativa ”Din
suflet, pentru mama !” cu copiii claselor a III-a B, a VIII-a A, B, C, elevii realizand creații literare,
eseuri şi felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a femeii. Tot în cadrul acestui proiect , cele doua d-ne
prof. au publicat articole cu tema „Importanta celor 7 ani de acasă”.
- D-nele prof. Lajos Laura si Grama Vasilica, în calitate de coordonatori, evaluatori şi organizatori
ai Simpozionul Naţional „Importanţa activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar”, au
realizat activitatea aplicativa ” Bucuriile Iepurașului” cu copiii claselor a IV-a A, si C, elevii realizand
desene si felicitări cu specific pascal. Tot în cadrul acestui proiect , cele doua d-ne prof. au publicat
articole cu tema „Rolul şi importanţa activităților extracurriculare”.
- D-na prof. Grama Vasilica a participat în calitate de coordonator, evaluator şi organizator, la
Proiectul Educațional International „Educaţie fără frontiere” realizand activitatea aplicativa „ Zâmbet
de copil” ,cu elevii clasei a V-a C. Elevii au realizat desene pe tema „Copilăria şi jocurile ei”. Tot in
cadrul acestui proiect, a participat in calitate de coordonator al revistei școlare şi a publicat articolul
„Copilăria”.
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- d-nele prof. Marian Adriana, Lajos Laura si Neacsu Liliana au efectuat ore de pregatire suplimentara
pentru olimpiadele fazele pe localitate si judet, la faza judeteana a Olimpiadei de limba engleza eleva
Moraru Cosmina – VII B a obtinut premiul al II-lea , sub indrumarea d-nei prof. Neacsu Liliana, iar
la clasa a VIII-a elevii Ciucasu Andra –premiul I, Dogarescu Elena si Dumitru Lavinia- premiul al IIlea, Tudorica Bianca si Valeanu Mircea- premiul al III-lea, la clasa a VII-a Negoita Ana –premiul I,
Popescu Paul, Chiujdea Cristian, Cocias Bianca- premiul al II-lea, Canciu Maria, Badiu Loredana,
Balaban Denisa, Ciutacu Robert, premiul al III-lea, Vargaluta Laura, Nedelcu Iulia, Nicolau Andradamentiuni, sub indrumarea d-nei prof. Marian Adriana.
- d-na prof. Neacsu Liliana a sustinut inspectia IC2 pentru gradul didactic I sesiunea 2016 – 2018;
-la concursul judetean “Challenging the 8th graders”, eleva Tudorica Bianca a obtinut premiul al IIIlea iar eleva Ciucasu Andra a obtinut mentiune sub indrumarea d-nei prof. Marian Adriana.
- La Concursul Judetean Interdisciplinar in limba engleza „The best in all- the best of all”, un echipaj
format din 4 elevi, 2 de la clasa a III-a B ( Bazon Mihnea, Buzea Ioana) si de la clasa a IV-a C (Guta
Bianca, Chivu Maria) de la Scoala Gimnaziala „Ion Bancila” din 18 mai 2017, au obtinut locul al IIIlea pe judet.
- d-na prof. Lajos Laura a participat la Festivalul National Interdisciplinar „Copilaria- un univers
magic” la sectiunea concurs de eseuri in limbile romana, engleza si franceza cu elevii Buzea Ioana (
III –a B), Oprisan Alexandro ( IV-a C), Ambrose Iuliana ( VIII-a A) , Banica Ramona (VIII-a C),
- d-na prof. Lajos Laura a participat in calitate de coordonator de elevi la Concursul Simpozion
National Best English Speaking Teens ( B.E.S.T.) cu un nr de 6 elevi, eleva Delighiosu Lavinia
obtinand mentiune.
-la examenul bilingv, au promovat toti cei 19 elevi participanti, sub indrumarea d-nei prof. Marian
Adriana si Lajos Laura.
- La nivelul şcolii, doamnele profesoare Lajos Laura, Grama Vasilica, Zamfirache Luminița, Turcu
Mihaela au coordonat Proiectul Educațional ” Joc şi joaca”, scopul proiectului constand in
familiarizarea copiilor cu jocurile copilăriei şi exersarea acestora în curtea şcolii.
- Elevii Luchian Marc a promovat nivelul Cambridge YEL iar Visan Oana nivelul KET la examenele
pentru competente lingvistice internationale, sub indrumarea d-nei prof. Marian Adriana
Geografie:
- evaluator la Concursului National de geografie TERRA – etapa judeţeană
-faza locală, faza judeteană, elevii participanţi premiul I – Negoiţă Ana Maria Elena ( Cls a
VII-a A , premiul III- Olaru Iustin cls a V-a A, Bordea Marian, Teodoru Iulia si Baciu Roberto –
mentiune, s-au calificat la faza natională elevul Olaru Iustin si eleva Negoita Anamaria
- participre Concursul stiintific regional EUROPA, CASA MEA! Cu echipajul format din elevii
: Cosma Narcis, Ionascu Andi si Sima Mihai.
-Participarea cu clasa a VIII-a la Targul de meserii si de licee ( Sala Polivalenta si Mall)
-Participarea cu clasele a VIII-a la activitatea organizata de Primaria Municipiului Braila cu ocazia
Zilei Pamantului.
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-Am participat la activitatea organizata de Grupul Scolar “ Grigore Moisil” – Antidrog.
Istorie:
- coordonator prof Bazon Diana- în proiectul European ERASMUS+””Home Alone”:
- concurs portofolii in proiectul national ”Istoria noastra vazuta prin ochii cititorilor
romani”, rezultate:
Referate - premiul III:Turcu Claudia
Personalitati: premiul III: Anghel Mario
Desen: premiul I: Zugravu Gorge
Portofolii: premiul III: echipa scolii noastre
- concurs judetean in proiectul ”Identitate nationala, identitate europeana” cu ocazia zilei de 9
mai, rezultate: locul III - Negoita Ana, 7A, Tudorica Bianca si Oprescu Cosmin, 8B, mentiune Turcu Bianca, 5C
- concursul ”Calatori prin istorie” desfasurat in scoala noastra
- concurs ”Democratie si toleranta” desfasurat in scoala noastra
- Lectii pe tema tolerantei in cadrul proiectului Erasmus+ ”Home Alone”: civica si istorie la
clasele 7A, 7B, 7C, 8B.
-Activitati in colaborare cu comunitatile etnice greaca si lipoveneasca in cadrul aceluiasi
proiect Erasmus+ pe data de 28 mai si, respectiv, 1 iunie, cu comunitatea evreiasca a colaborat
prof. Durbaca Valentina.
-evaluator la Comisia judeteana a Olimpiadei de istorie
-secretar la Concursul judetean:’Calatorie prin istorie.Democratie si tolerant”
-activitate la cercul pedagogic cu lucrarea:”prezentarea noilor programe la clasa a V,
disciplina istorie”
-participarea la evenimente organizate de biblioteca judeteana,muzeu si alte institutii

Religie:
-protocol de colaborare cu Biserica “Sf.Treime”
-participarea la olimpiada de religie, etapa judeteana elevul Chiscaneanu Razvan (7,20)si intocmire
subiecte la nivelul scolii.
- realizare Expoziţia de icoane din cadrul şcolii, cu lucrări realizate de elevii claselor 3B şi6C ,
elevi care au fost premiaţi de către Parohia Sfânta Treime cu diplome şi premii cu prilejul duminicii
I din Postul Învierii Domnului adică Duminica Ortodoxiei.
-activitati in cadrul proiectelor europene Erasmus +
-proiectul regional :”Incursiune in Baragan”interdisciplinar, aplicatie in religie-rezultate:Teodoru
Iulia –premiul I; Chircu Iuliana –premiul II; Baciu Robert-–premiul III
- Concursul Regional ”Lumină şi culoare în sărbătorile pascale”, organizat de Şcoala
Gimnazială”Al.I.Cuza”Brăila: Măcrineanu Silvia VIII A,Matei Mihai 3B,David Rareş 3B,Epure
Gabriela 3B.-Prof. Jipa Roxana si prof Voiculet Camelia- cu rezultatele: Ichim Ana –premiul I;
Voicu Maria - premiul II;
- Concursul national “Praznicul Invierii” organanizat de Scoala”Sf.Andrei”, Brăila(nu am primit
inca rezultatele);
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-proiectul National ”Si noi suntem flori”, Concurs pentru elevii cu CES, organanizat de
Scoala”C S Aldea,cu rezultatul :premiul I –Lupu Diana
-proiectul National ”Cei sapte ani de acasa”-cu activitati:simpozion cadre didactice- cu lucrarea
“Importanta celor sapte ani de acasa si educatia crestina”; cu ISSN.;Concurs- Din suflet pentru
mama” cu rezultatele:locul I- Turcu Bianca, Pacala Stefan,Ghinea Maria-poezie; :locul Idesen:Popa Denisa,Sarbu Eleonora,Tudose Adriana,Nichifor Adina; creatii literare: loculI:
Delighiosu Lavinia, Vartolomei Luana, Ivan Madalina, Zaharia Andreea;
-Concurs national cu participare international ”Frumusetea satului romanesc vazuta prin ochii
copiilor”.editia VI(nu am primit rezultatele);
- proiectul educational national :Importanta activitatilor extrascolare in invatamantul
preuniversitar “; sectiunea concurs: premiul I- Ilicea Bianca, Voiculet Maria, Ionita Andra;
Sectiunea simpozion cadre didactice –cu lucrarea “Importanta activitatilor extrascolare in
invatamantul preuniversitar” cu ISSN
-proiectul educational international”Educatie fara frontiera” cu lucrarea “Importanta relatiei
scoala-familie-societate”,prof Voiculet C, la sectiunea simpozion cadre didactice, cu ISSN
- participare la Festivalul international “Lumina sufletelor noastre” la sectiunea concurs cu creatii
literare, sectiunea simpozion cadre- cu lucrarea:”Serbare de Sfintele Pasti” si “Învierea
Domnului,bucurie sfanta si nădejde a învierii noastre”-rezultate in luna octombrie.
Ed. muzicala
– prof. Maxim Valentin
-

a organizat si pregatit grupul vocal al scolii ;
a sustinut un moment artistic alaturi de elevul Toader Robert la sfarsitul anului scolar;
a participat la concursul de muzica usoara pentru copii”Vreau sa fiu o stea”desfasurat la
Chiscani in iunie . 2017, unde a obtinut doua premii I si o mentiune speciala
a insotit elevii scolii la Galeriile de Arta la diverse vernisaje.

Ed. plastica
– prof. Carstiuc Sorinel
-

a initiat in cadrul scolii un atelier ,unde realizeaza picturile ce vor pavaza peretii scolii;
in cadrul atelierului de creaţie a confecţionat decoratiuni pentru Ziua Mamei, si felicitari
cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste;
in cadrul atelierului a realizat picturi traditionale pe panza

Ed. fizica si sport
– prof. Iliescu Mihaela
-

am participat la etapa judeţeana de volei baieti din cadrul Gimnaziadei unde am obţinut
locul I la faza pe judet si locul IV la faza zonala;
am obtinut locul II la Cupa „Mens sana in corpore sano „ cu echipa de volei fete si locul I
cu echipa de volei baieti;
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- am organizat pregatirea echipelor de volei fete si baieti.
Prof. Coman Daniel
si-a desfăşurat activitatea in conformitate cu programa şcolara, întocmindu-si atât
planurile anuale cat si cele semestriale
Prof. Tanase Ramona
-

-

a participat in cadrul Gimnaziadei la etapa judeţeana de tetratlon unde a obtinut locul I pe
judet si IV pe faza pe zona;
a sustinut o lectie deschisa in cadrul comisiei metodice la clasa a Va C

Consilier educativ,
prof. Baltag C.

77

Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Calea Galaţi nr.61, Brăila

Anexa 3

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI C.E.A.C.
ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017
Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să
devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi profesionale arătând unde se pot
aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a
şcolii.
Pe parcursul semestrului al II –lea membrii comisiei s-au preocupat de completarea
dosarului comisiei şi a platformei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar
Judeţean şi de ARACIP şi de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse
activităţi.
Activităţi desfăşurate în semestrul al II-lea, an şcolar 2016 – 2017:
1. Verificare portofolii cadre didactice – au fost vizate cadrele didactice care sunt înscrise la
grade didactice
2. Reorganizarea comisiei C.E.A.C. conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006,
actualizată 2015 – prof. Bunea Mihaela şi-a dat demisia şi a fost înlocuită cu prof.
Turcu Mihaela
3. Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectânduse cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii
4. Ritmicitatea notării
5. Verificarea completării cataloagelor la sfârşit de semestru şi completarea registrelor
matricole – această activitate s-a realizat parţial deoarece nu toate cadrele au predate
cataloagele, activitate ce urmează a fi finalizată după examenele de corigenţă.
6. Asistenţe
7. Chestionar satisfacţie cadre
8. Chestionar părinţi
Periodic a fost completată Platforma ARACIP cu documentele corespunzătoare şi
completările necesare activităţilor de îmbunătăţire planificate:
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Îmbunătățirea ritmicității notării



Evaluarea rezultatelor obținute de elevi la testările inițiale



Optimizarea strategiilor şi a procedurilor pentru asigurarea calității



Realizarea de proiecte în parteneriat cu alte şcoli la nivel local/regional



Realizarea de lecţii interdisciplinare



Monitorizarea activităţii comisiilor



Atragerea de resurse financiare pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ



Evaluarea gradului de satisfacţie pentru elevi, părinţi, cadre didactice

Analiza SWOT a activităţii comisiei:
PUNCTE TARI
OFERTA CURRICULARA
- şcoala dispune de întregul material curricular: planuri de învăţământ, programe şcolare,
auxiliare curriculare
- activităţile extracurriculare sunt multiple: concursuri, olimpiade, serbări, cercuri, activităţi
sportive deosebite
- curriculum la decizia şcolii realizat potrivit opţiunilor majorităţii elevilor
RESURSE UMANE
- personal didactic calificat de 100%
- pregătirea profesională a managerilor şi a cadrelor didactice
- existenţa unui real interes pentru formarea continuă a cadrelor didactice
- relaţiile interpersonale existente favorizează în general crearea unui climat educaţional deschis,
stimulativ
RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
- starea fizică foarte bună a spaţiilor şcolare
- conectarea reţelei şcolare la Internet
- există laboratoare (fizică, chimie), cabinete (franceză-engleză, biologie, informatică), dotate cu
materiale didactice corespunzătoare, precum şi cabinet medical şi cabinet consiliere
- sală de sport dotată cu material sportiv adecvat
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- biblioteca şcolii este bine dotată, are calculatoare şi multifuncţională
RELATIILE CU COMUNITATEA
- există o bună colaborare cu părinţii, care participă la întâlniri cu învăţătorii, diriginţii şi
conducerea şcolii
- colaborăm cu Poliţia, IJJ Brăila, Poliţia comunitară, Biserica şi Primăria, cu grădiniţele din zonă
- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE

PUNCTE SLABE
OFERTA CURRICULARA
- nu satisface nevoile tuturor elevilor din şcoală, datorită faptului că se lucrează cu întreaga clasă
RESURSE UMANE
- slaba motivare a unor cadre didactice
- slaba implicare în viaţa şcolii a unor cadre didactice
- existenţa elevilor dezinteresaţi de şcoală, datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii de
către părinţi, absenţei părinţilor plecaţi în străinătate
RESURSE UMANE SI FINANCIARE
- cursuri de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, proiecte MECTS
- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite
RELATIILE CU COMUNITATEA
- familia nu se implică suficient în activitatea de educare a copiilor
- comunicarea dintre toate cadrele didactice şi comunitate ar trebui să fie mai puternică în toate
direcţiile
- nu există un parteneriat între părinţi şi şcoală, cu accent pe consilierea părinţilor elevilor cu
probleme de comportament, în vederea integrării acestora în mediul şcolar
OPORTUNITĂŢI
OFERTA CURRICULARĂ
- există posibilitatea informării cadrelor didactice prin cursuri variate organizate de C.C.D. în
vederea aplicării C.D.Ş.
- curriculum-ul la decizia şcolii permite valorificarea calităţilor individuale
80

Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Calea Galaţi nr.61, Brăila

- oferta şcolii se vrea atrăgătoare pentru elevi ca aceştia să fie motivaţi în a învăţa şi a frecventa
cursurile
RESURSE UMANE
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale unor cadrele didactice în afara orelor de curs
favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
-parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme
RELAŢIILE CU COMUNITATEA
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie,
Biserică, Primărie, instituţii culturale)

AMENINŢĂRI
RESURSE UMANE
- criza de timp a unor părinţi, nivelul scăzut de educaţie sau conservatorismul unor părinţi,
destrămarea unor familii sau indiferenţa părinţilor, determină o slabă pregătire şi supraveghere a
elevilor
RELAŢIA CU COMUNITATEA
- migrarea părinţilor elevilor în alte ţări la lucru
- concurenţa cu celelalte şcoli
- timpul liber limitat al părinţilor conduce la slaba implicare în activităţile şcolii
- posibila instabilitate socială şi economică a partenerilor şcolii

SOLUŢII POSIBILE:
– elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăşurate pentru a se
putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;
– o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor şi al
părinţilor pentru a uşura şi eficientiza munca acestei comisii;
– elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină şi funcţionale prin aducerea la
cunoştinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea;
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– aplicarea şi valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a
beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de şcoală;
– centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor şi popularizarea
acestora
NOI PUNCTE DE ACŢIUNE, PROPUNERI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018:
– Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de
cultura calităţii în rândul cadrelor didactice
– Identificarea procedurilor – cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii
privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, astfel
încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă
– Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi
implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere
– Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică
– Revizuirea periodică a documentelor specifice.
– Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi
profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea spiritului competiţional prin
evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa
postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte comisii de lucru.

Responsabil comisie C.E.A.C.,
Prof. înv. Primar Ţuţuianu Alina
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Anexa 4
FORMAREA CONTINUĂ
 10 Decembrie 2016-participare workshop Cambridge English: Young Learners si Cambridge
English: Key for Schools and Cambridge English: Preliminary for Schools organizat de European
Examinations Centre – EEC- prof. Lajos Laura si prof. Zamfirache Luminita.
 prof. Zamfirache Luminita si prof. Grama Violeta au participat la Curs de formator organizat de EDU
ZECE PLUS,Onesti,cu Cod fiscal 33847533, nr. Reg. com j4/1093/2014 In perioada 6.01.02.Februarie 2017
 prof. Lajos L. Si Grama V. au participat la Curs Mentor - Asociația Zece Plus –- 15 credite
 prof. Lajos L. Si Grama V au partcipat la cursul „Asigurarea calității în învățământul preuniversitar”25 credite
 d-na prof. Grama a participat la cursul de formare : Asociația Metru Cub - „Cum putem preda arta,
matematica, istoria ,cultura civica si comunicare prin patrimoniu cultural la gimnaziu ?” -in cadrul
proiectului Lecțiile patrimoniului (platforma Susține cultura in educație : http://culturaineducatie.ro/
) – 4 ore si la conferinta - Conférence – Apprendre et ensigner le français avec TV 5 Monde
 Prof. Lajos Laura, Grama Vasilica, Zamfirache Luminita “Management si consiliere in cariera
didcatica” -12 ore
 Prof. Lajos Laura, Grama Vasilica “Formator de aplicatie in concret”– -16 ore
 Prof. Lajos Laura, Grama Vasilica “Management si leadership” –20 credite
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- întocmirea planificărilor calendaristice semestriale realizate conform cerintelor MEN;
- preocuparea constanta a profesorilor de a se perfectiona;
- antrenarea unui numar mare de elevi in activitati din cadrul unor proiecte ;
- relaţia foarte buna dintre majoritatea profesorilor si elevilor;
- realizarea portofoliilor personale cu planuri de lecție la materia predata;
- realizarea de asistențe la orele de specialitate;
- toate cadrele didactice din comisie au participat la cercuri metodice;
- folosirea resurselor TIC si a metodelor activ participative.

83

Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir”, Calea Galaţi nr.61, Brăila

PUNCTE SLABE:
- în cadrul anumitor activităţi formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul
educativ al conţinutului;
- nu toti profesorii din cadrul acestei comisii au sustinut lectii folosind mijloacele moderne oferite
de scoala ( videoproiector, PC)
OPORTUNITAŢI:
- disponibilitatea cadrelor didactice de a participa la activitățile școlare și extrașcolare;
- existenţa materialelor didactice necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ;
- existenta laboratorului de limbi straine in incinta scolii.
AMENINŢĂRI:
- nerealizarea anumitor activități propuse datorită timpului insuficient sau a spațiului restrâns;
- dezinteresul elevilor pentru a participa la concursuri sau olimpiade datorita timpului insuficient de a
se pregati intens pentru un astfel de concurs.

Responsabil comisie,
Prof. Lajos Laura
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Anexa 5

RAPORTARE ACTIVITĂȚI PROIECTE DE PARTENERIAT STRATEGIC
ÎNTRE ȘCOLI
ERASMUS+
An școlar 2016-2017
I. ”HOME ALONE”
Perioada de implementare a proiectului: 1 septembrie 2016 – 31 august 2018
Perioada de raportare: septembrie 2016 – iunie 2017
Activități desfășurate:
1. Concurs ”Romania in Sights” (4-12 octombrie 2016) – realizarea de prezentări și
filmulețe de prezentare a României folosind simțul văzului. Lucrările elevilor au fost
jurizate de prof. Lajos Laura, Șuchea Gina, Cârstiuc Sorinel, Neacșu Liliana. Premierea
elevilor a constat în participarea elevilor cu lucrări foarte bune la o excursie oferită de
școala noastră.
2. Excursie ”One country – five senses” (18 octombrie 2016) – 14 elevi participanți, însoțiți
de prof. Popa Octavia și Lajos Laura. Rezultatele excursiei au constat în realizarea de
filmulețe despre zona Dobrogei, în care s-au surprins elemente ale civilizației românești
folosind toate cele cinci simțuri.
3. Întâlnirea transnațională de proiect (19-21 octombrie 2016), organizată în școala noastră
4. Concurs ”How can I represent my country” având ca scop selectarea grupului de elevi
reprezentativi ai școlii în vederea participării la LTT în Polonia. Concursul a fost jurizat
de prof. Lajos Laura, Turcu Mihaela și Neacșu Liliana. Au fost selectați șase elevi.
5. Aplicarea de chestionare inițiale grupului țintă din cadrul proiectului (14-18 noiembrie
2016), responsabili prof. Lajos Laura, Bazon Diana, Neacsu Liliana, Zlăvog Ioana.
6. Particparea la LTT în Polonia (28 noiembrie – 3 decembrie 2016) – prof. Însoțitori Zlăvog
Ioana, Turcu Mihaela.
7. ”Undestand yourself” (decembrie 2016, mai 2017, iunie 2017) – sesiuni de consiliere
realizate de prof. Psiholog Cazan Manuela cu elevi din grupul țintă al proiectului (clasele
a VII-a și a VIII-a).
8. Lecții cu tema ”Are you tolerant?”(martie) la clasele V C, V B, VI A, VI C, VII A, VII
B, VII C, VIII A, VIII B, la discipline diverse: diriginție, limba română, limba engleză,
muzică, desen, cultură civică, istorie (prof. Durbacă Valentina, Turcu Mihaela, Baltag
Camelia, Hagipapas Cleopatra, Voiculeț Camelia, Cârstiuc Sorinel, Maxim Valintin,
Bazon Diana, Cîrîc Geanina).
9. Întâlnire transanțională în Letonia (martie 2017)
10. Întânire transnațională în Grecia (9-12 mai 2017)
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11. Activitatea ”Different, but the same” (mai-iunie 2017) a fost realizată cu sprijinul
părinților, a Comunității evreiești, a Comunității grecești. Elevii școlii cu origini grecești
și lipovenești au organizat întâlniri cu colegii lor, popularizând tradiții și obiceiuri ale
acestor etnii. Dna Durbacă Valentina a vizitat împreună cu elevii sinagoga din Brăila,
unde au discutat cu reprezentanții comunității evreiești despre sărbătorile acestei etnii.
Profesori implicați în această activitate – Bazon Diana, Lajos Laura, Turcu Mihaela,
Gheorghiu Anisia, Durbacă Valentina. Părinți care au sprijinit activitățile – Ioanides
Cătălin, Chirsanov.... Elevi organizatori ai activităților – Ioanides Andrei, Lemnaru
Bogdan, Chirsanov Viorica, Nicolau Andrada.
12. Selecția elevilor pentru activitatea de Learning, Teaching and Training din Slovenia din 27 octombrie 2017. Elevii doritori de a participa la această activitate și-au depus portofolii,
care au fost evaluate de prof. Lajos Laura, Neacșu Liliana, Voiculeț Camelia, Turcu
Mihaela și Bazon Diana. Au fost selectați 3 elevi: Chirsanov Viorica, Nicolau Andrada și
Canciu Maria, având un portofoliu din care reieșea implicarea în toate activitățile
proiectului (perioada de evaluare a portofoliilor 26-30 iunie 2017).
Parteneri în organizarea activităților:
1. Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila – găzduirea unui moment artistic în cadrul
întâlnirii transanționale.
2. Școala gimnazială ”A.S.Pușkin” – moment artistic prezentat de un grup de elevi de etnie
lipovenească.
3. ABI Fundație – prezentare legată de etnia rromă.
4. ”Proilavia” – ghidaj prin orașul nostru oferit oaspeților – parteneri ai proiectului.
5. Comunitatea Elenă – moment artistic reprezentat de dansuri tradiționale grecești.
6. Comunitatea evreiască.
Vizibilitatea proiectului:
 În cadrul cercului pedagogic la disciplina istorie – octombrie 2016 (prof. Cîrîc Geanina)
 În cadrului pedagogic la limba franceză – noiembrie 2016 (prof. Zlăvog Ioana)
 Seminar la Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” – noiembrie 2016 (prof. Cîrîc
Geanina)
 Panoul tematic al școlii
 Vitrina proiectului
 Pagina de Facebook a școlii
 Website-ul proiectului
Coordonator proiect,
Prof. Bazon Diana
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II. ”DESS” – DEMOCRATIC EUROPEAN SCHOOLS FOR SUCCESS
Perioada de implementare a proiectului: 19 decembrie 2016 – 18 decembrie 2018
Perioada de raportare: septembrie 2016 – iunie 2017
Activități desfășurate:
1. Lansarea proiectului într-un cadru oficial cu invitați din rândul părinților, oficialităților
locale și ai presei, la Biblioteca Județeană „Panait Istrati” (19 decembrie 2016).
2. Întâlnirea transanțională de proiect (30 ianuarie – 3 februarie 2017) organizată de școala
noastră.
3. Organizarea atelierelor de Quilling în vederea realizării materialelor despre România
utilizate în cadrul proiectului (februarie – iunie 2017)
4. Lecții dedicate statelor partenere, în care profesorii au utilizat materialele puse la
dispoziție pe Google Drive –ul proiectului astfel:
 Februarie – luna Bulgariei
 Martie – luna Islandei
 Aprilie – luna Germaniei
 Mai – luna Portugaliei
5. Curs de formare în Portugalia pe tema școala democratică și utilizarea TIC și a noilor
dispozitive smart în procesul de predare-învățare-evaluare (20-24 martie 2017)
6. Identificarea grupurilor de cercetare la nivelul școlii pentru realizarea ghidului
metodologic (martie 2017).
7. Aplicarea chestionarelor inițiale pe grupurile de cercetare (martie 2017)
8. Sesiune de formare în cadrul școlii cu cadrele didactice pe tema școlii democratice și a
utilizării TIC la lecție (25-26 aprilie)
9. Lansarea site-ului proiectului (mai 2017)
10. Pregătirea materialelor pentru luna României: prezentări ppt și filmulețe despre România,
orașele României, istoricul Brăilei, etc. (mai-iunie 2017)
11. Întâlnire transnațională de proiect în Spania, Calahorra (5-9 iunie 2017).
Parteneri în organizarea activităților:
1. Biblioteca Județeană ”Panait Istrati” Brăila – vizitarea sa, sub ghidajul diectorului
instituției, în cadrul întâlnirii transnaționale.
2. Teatrul „Maria Filotti” - vizitarea sa, sub ghidajul managerului instituției, în cadrul
întâlnirii transnaționale.
3. Muzeul Brăilei – prezentarea expoziției de jucării, în cadrul întâlnirii transnaționale.
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4. Primăria Municipiului Brăila – gazda partenerilor proiectului (întâlnire cu primarul
municipiului, discuții despre proiect, oraș, posibilitatea de a încheia parteneriate între
orașe).

Vizibilitatea proiectului:






Website-ul proiectului
Pagina de Facebook a proiectului
Panoul tematic al școlii
Vitrina proiectului cu prezentarea partenerilor
Articole în presa locală

Coordonator proiect,
Prof. Zlăvog Ioana Mihaela
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Anexa 6
RAPORT ACTIVITATE A COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT PENTRU ANUL
SCOLAR 2016-2017
SEMESTRUL I
NR. ACTIVITATEA/
CRT. RESURSE
1.

2.

IDENTIFICAREA
OBIECTIVELOR URMARITE

a)pregătirea debutului
noului an şcolar/ELEVI

b)întocmirea situațiilor
de
personal/PERSONALUL
UNITĂTII

TERMENUL DE
REALIZARE

 completarea cataloagelor,
registrelor matricole, după
examenele de corigență,
completarea Registrului de
evidență a elevilor pentru
noul an şcolar ;
 verificarea şi înregistrarea
cataloagelor pentru noul an
şcolar;
 dinamica populației şcolare
: înmatricularea elevilor nou
veniți (cf.cererilor de
transfer aprobate) ,
rezolvarea corespondenței
privind mişcarea elevilor;
 întocmirea situațiilor
statistice ( pe formulare
tipizate) si în SIIIR;

SEPTEMBRIE :
01-10.09

 elaborarea contractelor de
muncă, deciziilor de
încadrare, statului personal
de funcții;
 completarea Registrului de
evidența a salariaților (
formatul electronic ) şi
transmiterea la ITM;

31.08-30.09

 verificarea FTP-lui;
 rezolvarea corespondenței
curente;

-zilnic
-la termenele
solicitate(se
întocmeşte agendă
de lucru
săpămânală)
-după data de 30 a
lunii

15-20.09
15 – 30.09

.
3.

c) situații curente

 întocmirea statelor de
funcţii;
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 participarea la convocările
ISJ
 raportarea situatiei
absentelor elevilor
1.

2.

3.

1.

a)completarea situatiilor
cerute în SIIIR/ELEVI

b)întocmirea situațiilor
de personal/
PERSONALUL
UNITATII

c)situații curente

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

 constituirea formațiunilor de
studiu pentru unitatea
coordonatoare şi structurile
arondate;
 arondarea elevilor şi
preşcolarilor la formatiunile
nou constituite;
rezolvarea corespondenței
privind dinamica populației
şcolare;
 întocmirea documentaţiei
pentru programul EURO
150
 întocmirea statului de
personal pe trepte şi gradații
liste + EDUSAL ,
transmiterea la ISJ ;
 întocmirea fişei de încadrare
cu personal didactic ( liste +
format electronic+
formulare titpzate,
depunerea la ISJ;
 întocmirea dosarelor privind
înscrierea la gradele
didactice;
 verificarea FTP-ului;
 rezolvarea corespondenței;
 întocmirea statelor de
salarii;
 participarea la convocările
ISJ
 raportarea situatiei
absentelor elevilor
 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;

-în cursul lunii
conform
convocării
-la termenele
solicitate
OCTOMBRIE
15-20.10
-la solicitarea
unit.şcolare

-la termenul
solicitat de ISJ

20-25.10

25-30.10
25-30.10

-zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-după 30 ale lunii
-conform
convocării
-la termenele
solicitate
-NOIEMBRIE
–la termenele
solicitate
-la data primirii
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 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor nou
veniți;
2.

3.

1.

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

c)situații curente

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

2.

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

3.

c)situații curente

 verificarea şi depunerea
dosarelor privind înscrierea
la gradele didactice;
 încadrarea cu personal
didactic în SIIIR(funcţie de
funcţionalitatea aplicaţiei
aplicaţiei);
 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente ;
 participarea la convocările
ISJ.
 raportarea situatiei
absentelor elevilor
 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;
 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor nou
veniți;
 situatii curente privind
personalul
didactic(actualizare baze de
date unde este cazul)
 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente ;
 participarea la convocările
ISJ.
 raportarea situatiei
absentelor elevilor

-după planificarea
ISJ
01-10.11
-10-15.11
-după 30 ale lunii
-la termenele
solicitate şi după
agenda de lucru
săptămânală
-la data convocării
-la termenele
solicitate
-DECEMBRIE
–la termenele
solicitate
-la data primirii

La data solicitată
de ISJ

Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-la data convocării
-la termenele
solicitate
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1.

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

2.

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

3.

c)situații curente

 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;
 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor nou
veniți;
 întocmirea situației statistice
pentru sfărşitul sem.I2016/2017 (suport hârtieSIIIR)
 situatii curente privind
personalul didactic conform
Legii 250/2017 (actualizare
baze de date unde este cazul)
 elaborarea fişelor de
evaluare pentru personalul
nedidactic
 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente ;

-IANUARIE
–la termenele
solicitate
-la data primirii;
-la data solicitată
de formulare.

-întocmirea de
state de funcții

Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale

 participarea la convocările
ISJ.

SEMESTRUL II
NR.
CRT.
1.

ACTIVITATEA/
RESURSE
a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

IDENTIFICAREA
OBIECTIVELOR URMARITE
 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;
 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor nou
veniți;

TERMENUL DE
REALIZARE
-FEBRUARIE
–la termenele
solicitate
-la data primirii;
-conform
calendarului din
metodologie
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2.

3.

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

c)situații curente

 pregatirea documentatiei
necesare pentru înscrierea
elevilor la clasa
pregatitoare
 pregătirea documentelor
necesare pentru simularea
evaluărilor naționale la
clasele a VIII-a
 întocmirea bazei de date
pentru simularea evaluarii
naţionale 2016
 verificarea şi înregistrarea
dosarelor privind înscrierea
la concursul de acordare a
gradației de merit pentru
anul 2016;depunerea în
termen;
 situatii curente privind
personalul
didactic(actualizare baze de
date unde este cazul)
 completarea anexelor din
proiectul de încadrare
pentru anul scolar 20162017
 realizarea machetei
pensionarilor cu data de
01.09.
 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente , a situatiilor
postate pe FTP

-conform
calendarului

La data solicitată
de ISJ;

-întocmirea de state
de funcții
- la termenul
solicitat

Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-la data convocarii

 participarea la convocările
ISJ;
1.

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;
 completarea registrelor
matricole cu situațiile

-MARTIE
–la termenele
solicitate
-la data primirii;
-la început de
semestru
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2.

3.

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII



c)situații curente




1.

2.

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

şcolare ale elevilor nou
veniți;
verificarea situatiei scolare
pentru elevii care
beneficiază de bursă
inscrieri in clasa
pregătitoare 2016-2017
situatii curente privind
personalul
didactic(actualizare baze de
date unde este cazul)
intocmirea anexelor privind
mișcarea personalului
didactic pentru anul școlar
2016-2017
întocmirea statelor de
salarii;
rezolvarea corespondenței
curente , a situatiilor
postate pe FTP

 participarea la convocările
ISJ;
 transmitarea situatiei
absentelor elevilor
 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;
 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor nou
veniți;
 inscriere clasa pregatitoare
an școlar 2016- 2017
 verificarea mediilor pentru
elevii de clasa a VIII-a
 situatii curente privind
personalul
didactic(actualizare baze de
date unde este cazul)

- conform
calendarului din
metodologie

La data solicitată
de ISJ;
-în funcție de
calendarul
mobilității
Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-la data convocarii
-la termenele
solicitate

-APRILIE
–la termenele
solicitate
-la data primirii;
-conform
calendarului
-conform deciziei
emisă de director

La data solicitată
de ISJ;
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3.

c)situații curente

 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente , a situatiilor
postate pe FTP

Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-la data convocarii

 participarea la convocările
ISJ;
1.

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

2.

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

3.

c)situații curente

 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;
 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor nou
veniți;
 inscriere clasa
pregatitoare/clasa I an
scolar 2015- 2016
 Participarea la Evaluarea
Națională pentru clasele a
II-a, aIV-a, a VI-a

-MAI
–la termenele
solicitate

 situatii curente privind
personalul
didactic(actualizare baze de
date unde este cazul)
 realizarea documentatiei (si
inaintarea la ISJ) ca
urmare a inspectiilor de
grad didactic a cadrelor
didactice-mai 2016

La data solicitată
de ISJ;

 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente , a situatiilor
postate pe FTP

Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-la data convocarii

-la data primirii;
-conform
calendarului
-conform
calendarului și
metodologiei
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1.

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

 participarea la convocările
ISJ;
 transmitarea situatiei
absentelor elevilor
 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;
 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor nou
veniți;

-la termenele
solicitate

.

-IUNIE
–la termenele
solicitate
-la data primirii;
-la data solicitata

-Conform
calendarului

 întocmirea situației
statistice pentru sfărşitul
sem.II-2014/2015 (suport
hârtie-SIIIR)
-conform
 pregatirea desfasurarii EN
calendarului
2015
 intocmirea foilor matricole
V-VIII pentru elevii clasei a
VIII a
 Participarea la admiterea
computerizată pentru elevii
de clasa a VIII-a
2.

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

3.

c)situații curente

 situatii curente privind
personalul
didactic(actualizare baze de
date unde este cazul)
 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente , a situatiilor
postate pe FTP

La data solicitată
de ISJ;

Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-la data convocarii

 participarea la convocările
ISJ;
1.

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;

-IULIE
–la termenele
solicitate
-la data primirii;
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 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor;
 realizarea dosarelor elevi a
VIII-a in urma admiterii si
pentru inscriere in clasa a
IX a

-la data solicitata
-Conform
calendarului

2.

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

 situatii curente privind
personalul
didactic(actualizare baze de
date unde este cazul)

La data solicitată
de ISJ;

3.

c)situații curente

 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente , a situatiilor
postate pe FTP

Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-la data convocarii

 participarea la convocările
ISJ;
1.

2.

a)dinamica populației
şcolare/ELEVI

b)situații de personal/
PERSONALUL
UNITATII

 rezolvarea corespondenței
curente privind mişcarea
elevilor
 eliberare adeverințe, foi
matricole;
 completarea registrelor
matricole cu situațiile
şcolare ale elevilor;
 realizarea dosarelor elevi a
8-a in urma examenelor de
corigenta pentru inscriere
in clasa a 9 a
 situatii curente privind
personalul
didactic(actualizare baze de
date unde este cazul)
 incheierea si inregistrarea
in REVISAL a contractelor
de munca a cadrelor
didactice cu CIM pe durată

-AUGUST
–la termenele
solicitate
-la data primirii;
-la data solicitata
- conform calendar
-la data solicitata

-La data solicitată
de ISJ;
-31 august
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3.

c)situații curente

determin ată , pentru anul
scolar 2014-2015
 transmitere posturi vacante
didactic auxiliar si
nedidactic
 întocmirea statelor de
salarii;
 rezolvarea corespondenței
curente , a situatiilor
postate pe FTP

-Zilnic
-la termenele
solicitate şi
cf.agendei de lucru
săptămânale
-la data convocarii

 participarea la convocările
ISJ;

SECRETAR ŞEF,
MÎNDROIU MIHAELA
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Anexa 7
RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2016 – 2017
Activitatea bibliotecii în anul școlar 2016-2017, s-a desfăşurat conform planului de muncă
urmarindu-se în mod special sprijinirea procesului instructiv – educativ, satisfacerea cerinţelor de
lectură şi studiu ale elevilor şi cadrelor didactice.
1. ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ
●Întocmirea și afișarea Regulamentului de Ordine Interioară
- S-a facut cunoscut cititorilor programul bibliotecii, drepturile și îndatoririle pe care le au,
sancțiunile aplicate în cazul nerestituirii la timp a publicației împrumutate, al pierderii sau
deteriorării acestora
●Completarea colecțiilor.
- Abonamente la :"Tribuna Învațământului"și revista "Gazeta Matematică"
- Folosirea împrumutului interbibliotecar pentru a procura utilizatorilor publicațiile pe care
biblioteca nu le posedă
- Inițierea în rândul elevilor a programului de voluntariat "O carte pentru școală"
●Probleme de evidență
- Ținerea la zi a documentelor de evidență a fondurilor de publicații(R.I.și R.M.F)
- Completarea Caietului de evidență a cititorilor și a cărților împrumutate.
- Întocmirea Registrului de înscriere al cititorilor.
- Au fost întocmite şi afişate listele bibliografice suplimentare conform programei pentru limba şi
literatura romană şi sfaturi despre” Cum trebuie citită o carte”, Model de fişă pentru lectură adresată elevilor claselor I-IV.
2. RELAȚIILE CU UTILIZATORII ȘI EVIDENȚA ACTIVITĂȚILOR DE BIBLIOTECĂ
●Înscrierea la biblioteca a unui numar de 715 utilizatori(elevi și cadre didactice), fișele
acestora fiind organizate astfel:
- pentru elevi pe clase, iar în cadrul acestora, în ordine alfabetica a numelor elevilor;
- pentru cadrele didactice, în ordinea alfabetică a numelor acestora.
● Îndrumarea lecturii elevilor în colaborare cu colectivul de sprijin și cu întregul colectiv
de cadre didactice din școală, potrivit cerințelor procesului de învățământ si ținând seama de
particularitatile psihopedagogice și de vârstă, de pregatirea și de interesele individuale ale elevilor.
●Informarea privind conținutul și volumul lecturii elevilor și numărul de cititori
învățătorilor și diriginților claselor;
- Verificarea fișelor de cititori și înștiințarea înv. și diriginții claselor despre elevii care nu au
restituit la termen cărțile împrumutate.
●S-au întreprins acțiuni de inițiere a elevilor în tehnicile biblioteconomice, bibliografice și
de studiu individual;
●Stimularea lecturii prin activitati ca:
-Topul carții și al cititorului;
-Convorbiri despre cartile citite;
●Expoziții de carte prilejuite de aniversări și comemorări ale scriitorilor.
●Antrenarea elevilor în munca de bibliotecă
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● Bibliotecar pentru o zi
- Așezarea cărților în rafturi;
- Recuperarea și recondiționarea cărților deteriorate;
- Servirea cu publicații a colegilor.
● Organizarea de zile deschise ale bibliotecii: Popas la biblioteca școlii
- Colectivele de elevi au facut cunoștință cu colecțiile bibliotecii și cu programul de funcționare
(confecționarea de semne de carte pentru elevii clasei I, cu sfaturi despre cum trebuie citită o carte)
●Activități desfășurate în colaborare cu cadrele didactice.
- MIHAIL SADOVEANU - viaţa şi activitatea scriitorului afişată la avizier.
- CARTEA – OBIECT CULTURAL” – cl. V-a C– prof. Turcu Mihaela – octombrie 2016
- 1 DECEMBRIE – ZIUA MARII UNIRI – material afişat la avizier şi prezentat elevilor.
- OBICEIURI DE CRACIUN ŞI ANUL NOU – material afişat la avizier şi prezentat elevilor.
- Activitatea “Sub semnul lui Eminescu”- audiție poezii
- Unirea Principatelor Române- material afișat la avizier si prezentat elevilor
- .Pe 7.XII. 2016, s-a desfășurat la școala noastră prima activitate Emoție de toamnă– concurs
de creații literare, din cadrul Proiectului Județean Literatura română – comoara sufletului
nostru.
Activitatea s-a bucurat de înscrierea la concurs a unui numar de 96 de lucrări. Din filele
toamnei, elevii din școlile partenere, sub coordonarea următoarelor cadre didactice: bibliotecar
Baicu Mihaela, prof.Lepădatu Nicoleta, prof.Bădica Maria, prof.înv.primar Lazăr Emilia, prof.
Borcan Lenuța, prof. Ion Nicoleta de la Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu”; prof. Durbacă
Valentina, prof. Teşcan Daniela, prof. Turcu Mihaela și bibliotecar Rusu Tudoriţa de la Scoala
Gimnazială “Mihu Dragomir”, prof. înv.primar Stanislav Elena - prof. înv primar Nehoianu MariaMagdalena Prof. înv primar Caragață Luminița, prof. înv.primar Vlad Silvia Nicoleta, prof. Milea
Maria, prof. Vasiliu Valentina și institutor Pipirigeanu Florica, Școala Gimnazială,,I.L.Caragiale;
bibliotecar Chirsanov Lenuța, prof.îndrumător Șerban Ștefan, prof. înv. primar Lacurezeanu
Veronica, prof. Ștefan Maria Școala Gimnazială ,,AS Pușkin” ; prof. Dumitraşcu Roxana, prof.
Irimia Ramona și prof. Bădica Monica de la Şcoala Gimnazială Dudeşti, judetul Brăila, au adunat
desene, poezii și compuneri. Și-au exprimat sensibilitatea și culorile sufletului lor în zilele
călduroase ale toamnei.
Cu migală juriul format din prof. Durbacă Valentina, prof. Teşcan Daniela, prof. Turcu
Mihaela și bibliotecar Rusu Tudoriţa au jurizat lucrările alegând următoarele premii
PREMIUL I
1
Anton Maria Roberta
Școala Gimnazială”I,L.Caragiale”
a IV-a
2
Delighiosu Lavinia
Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”
a V-a
3
Mihai Mihaela Rafaela
Școala Gimnazială Dudești
a VIII-a
4
Lazăr Ana Maria
Școala Gimnazială “A.S.Pușkin”
a VI-a
PREMIUL II
1
Perianu Romina
2
Petrov Claudia
3
Mazuru Bianca
4
Turcu Bianca Florentina
5
Lazăr Ana Maria
6
Balaban Denisa

Școala Gimnazială”M. Koglniceanu”
Școala Gimnazială”A. S. Pușkin”
Școala „Mihail Kogălniceanu”
Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”
Școala Gimnazială”A. S. Pușkin”
Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”

a IV-a
a IV-a
aIV-a
a V-a
a VI-a
aVII-a
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7
Ivanov Ana
8
Dimidov Raisa
PREMIUL III
1
Rusu Andra
2
Sârbu Oana Eleonora
3
Petrescu Corina
4
Tudor Bianca
5

Zaharia Roberta

Școala Gimnazială „A.S.Pușkin”
Școala Gimnazială „A.S.Pușkin”

a VI-a
a VI-a

Școala Gimnazială”I,L.Caragiale”
Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”
Școala Gimnazială “Mihu Dragomir”
Școala Gimnazială” Mihail
Kogălniceanu”
Școala Gimnazială “Mihu Dragomir

a IV-a
a V-a
aV-a
a VI-a
aV-a

Premierea a avut loc miercuri, 07.12.2016, într-o atmosferă de sărbătoare.
Cele mai frumoase creaţii au fost selectate pentru expoziţia din cadrul Şcolii Gimnaziale
“Mihu Dragomir”.
Moş Nicolae… Şcoala de şoferi „GERUM”, Brăila a răsplătit premianţii cu cărţi şi dulciuri.
● A doua activitate “E vremea colindelor”- realizarea unor lucrări artistico-plastice
concretizate în felicitări, s-a desfășurat la Școala Gimnazială “Mihail Kogălniceanu”, 20.XII. 2016
Implicarea în acestă activitate le-a dat ocazia copiilor să-şi consolideze unele cunoştinţe
despre Sărbătorile de iarnă, despre frumuseţea anotimpului alb, din dorinţa de a păstra vie
frumuseţea şi prospeţimea lor.
Elevii școlii noastre au obținut următoarele premii:
Premiul I: Popa Filip
Premiul II: Delighiosu Lavinia
Premiul III: Zaharia Roberta
● A treia activitate din cadrul proiectului Literatura română - comoara sufletului nostru,
21.03. 2017, a avut loc la Școala Gimnazială “A.S. Pușkin”- prezentarea in imagini a unor lecturi
din povestirile lui Ion Creangă, unde elevii școlii noastre au obținut următoarele premii:
Premiul I: Mirea Ciprian, Ghinea Monica, Bunescu Adina Andrada
Premiul II: Emma De Lai, Gherasim Gabriel
Premiul III: Ghiță Alexandra Bianca
În cadrul Proiectului de Parteneriat “Educația prin joc și joacă și texte literare”,
am prezentat în cadrul Gradiniței nr. 56 NEGRUȚ, scenetele: Proces literar – D-l Goe, Soacra cu
trei nurori, Iedul cu trei capre, cu un grup de elev de la clasele aVIa B, a VI-a C, impreuna cu
doamnele profesoare de lb. română Durbacă Valentina și Teșcan Daniela.
3. COLABORAREA CU ALTE BIBLIOTECI
● La cererea cadrelor didactice sau a elevilor am apelat la împrumutul interbibliotecar pentru a
împrumuta publicațiile pe care biblioteca nu le posedă( am colaborat cu Şcoala “Fănuş Neagu”,
Şcoala”Radu Tudoran”, Şcoala “I.L.Caragiale” Școala Gimnazială “A.S. Pușkin)
●Am colaborat cu școlile: Şcoala “I.L.Caragiale”, Școala Gimnazială “A.S. Pușkin, Școala
Gimnazială “Mihail Kogălniceanu”, Școala Gimnazială Dudești și Gradinița nr. 56 NEGRUȚ în
realizarea activităților mai sus enumerate
4. PERFECȚIONAREA BIBLIOTECARULUI
● Am participat la cercurile metodice ale bibliotecarilor școlari;
● Studiu individual.
- M-am străduit să fiu la curent cu lucrările de specialitate, să citesc literatură pentru a putea
recomanda elevilor cărţile cele mai accesibile vârstei sau cărţile cele mai bune din domeniul care
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îi interesează. Conştientă de misiunea mea, m-am documentat şi în probleme de pedagogie şi
psihologie pentru a şti cum să procedez cu elevii în diverse împrejurări, să le cunosc interesele în
funcţie de particularităţile de vârstă.
5. PROBLEME ADMINISTRATIVE
● Aranjarea rafturilor de publicații conform normelor biblioteconomice.
●Crearea ambianței de lectură.
● Asigurarea ordinei si curățeniei în bibliotecă
6. ALTE PROBLEME
● Am gestionat contul de e-mail al școlii redirecționând la timp corespondența către persoanele
direct interesate, mapa informativă privind legislația în domeniul educației și mapa cu
corespondența care vizează cadrele didactice și cea a documentelor interne cu interes pentru acestea
● M-am ocupat de ridicarea manualelor de la Depozitul de manuale, distribuirea acestora pe clase
şi întocmirea proceselor verbale, Comanda de manuale pentru clasele a IV-a, strângerea
manualelor la sfârșitul anului școlar
● Strangerea donatiilor pentru Asociatia “Mihu Dragomir”.
● Condica personalului didactic V-VIII
● M-am ocupat de multiplicarea fiselor de lucru, a subiectelor pentru lucrări scrise, simulări etc.

BIBLIOTECAR,
RUSU TUDORIŢA
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Anexa 8

RAPORT DEPARTAMENT ADMINISTRATIV
AN ȘCOLAR 2016-2017

Resursele umane ale departamentului:
Administrator patrimoniu-1 persoană
Muncitor-1persoană
Paznici-2 persoane
Îngrijitoare-4 persoane

În anului şcolar 2016-2017, departamentul administrativ a desfăşurat următoarele activităţi:
Participare la organizarea și desfășurarea licitației pentru ”CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT”
Obținerea avizelor/ acordurilor pentru branșamente: electric și gaze pentru „CONSTRUIRE SALA
DE SPORT”
Raportarea în scris, la Primaria municipiului Brăila, la sfârșitul fiecărei luni, a lucrărilor efectuate
la sala de sport pe parcursul lunii respective
Planificarea, coordonarea şi executarea curăţeniei
Planificarea, coordonarea şi executarea reparațiilor mobilierului și clădirii
Planificarea , coordonarea şi executarea pazei școlii , precum și a protejării elevilor
Întocmirea graficelor şi pontajelor de prezenţă
Planificarea concediilor de odihnă pentru personalul nedidactic
Elaborarea fişelor posturilor pentru personalul nedidactic nou încadrat
Evaluarea personalului nedidactic
Asigurarea instruirii pe linie de protecţia muncii a personalului nedidactic,
a verificat respectarea normelor în vigoare
Asigurarea instruirii pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor și de protecție civilă a
personalului nedidactic
Verificarea respectării normelor în vigoare prin aplicarea de chestionare;
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Urmărirea aplicării şi respectării normelor de igienă în cadrul instituţiei de învăţământ;
Asigurarea dotării cu materiale pentru protecţia muncii, PSI (verificare, încărcare stingătoare);
Întocmirea referatelor de necesitate pentru achiziţionarea materialelor necesare pentru întreţinerea
şi repararea instalaţiilor de încălzire termică, apă, energie electrică, precum şi a materialelor de
curățenie;
Întocmirea notelor de recepţie şi a bonurilor de consum pentru toate materialele achiziţionate;
Administrarea bunurilor mobile şi imobile ale unităţii:
-S-a efectuat inventarierea anuală, în luna decembrie 2016.
Efectuarea plății burselor sociale și a celor de merit.
Achiziționarea de obiecte de inventar și întocmirea documentelor pentru înregistrarea lor
Coordonarea şi verificarea modului de aplicare a programului ,,Lapte-corn’’
Întocmirea tuturor documentelor necesare derulării programului ,,Lapte-corn’’
Verificarea PRAM a prizelor de pământ.
Verificarea instalaţiei de iluminat de siguranţă.
S-a realizat verificarea periodică a supapelor de siguranţă ale centralelor termice,
S-a întocmit planul de intervenție în caz de situație de urgență
S-a întocmit planul de evacuare în situații de urgență
S-a întocmit fișa obiectivului
Personalul a respectat Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al
institutiei de invatamant;
Registrul de casa, evidența actelor, Declarația 230, achiziții de materiale pentru Asociația ”Mihu
Dragomir”

Administrator patrimoniu,
Mincior Valerica
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RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL
SERVICIUL CONTABILITATE
NR.
DENUMIRE ACTIVITATE
CRT.
1 Inchidere luna precedenta
2 Intocmirea centralizatorului salarii
3 Intocmit note justificative plati previzionate
Intocmit raportarea cuprinzand anexa 01 bilant,anexa 7si anexa
4 7b venituri,anexa
30 si anexa 30b furnizori, anexa 9, anexa 11
Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal buget
5 local si
buget de stat, venituri proprii
Verificare centralizatoare si salarii lunare impreuna cu
6 dep.secretariat
Ordine de plata salarii,ordonantari salarii,control salarii
7 Trezorerie,
8 Specimene semnaturi
9 Situatia statistica S1-chelt.personal pentru ISJ / INS
10 Intocmit si depus dosare recuperare CM
11 Intocmit anexa 3 si 4 privind executia trimestriala/anuala
Intocmit situatia financiara privind statul de functii-finante
12 minvis
13 Situatia furnizorilor neachitati - buget local
14 Situatia platilor previzionate
15 Incasari venituri proprii
16 Plata furnizorilor venituri proprii aprobati la plata de catre
ordonatorul de credite
17 Plata furnizorilor aprobati la plata de catre ordonatorul de credite
Referate de necesitate,cheltuieli materiale buget
18 local,corespondenta
Extrase de cont Trezorerie,dispozitii bugetare verificare si
19 punctare
Solicitare necesar finantare chelt.personal, abonamente buget de
20 stat
Intocmit si depus la CASS Braila ptr ecuperari CM din CCI(
21 declaratii 112)
22 Intocmit situatia soldurilor conturilor buget republican
23 Verificat consumuri
24 Intocmit ordonantari,angajamente bugetare si legale
25 Inregistrari in contabilitate sintetic si analitic
26 Inregistrari articole bugetare

DATA
01 - 05 ale lunii
05 ale lunii
05 ale lunii
06 ale lunii

08 ale lunii
pana la data de 05 ale
lunii
07 ale lunii
07 ale lunii
08 ale lunii
ori de cate ori e necesar
trimestrial/anual
15 ianuarie;15iulie
decadal
decadal
zilnic, cand se solicita
zilnic, cand se solicita
zilnic,cand se solicita
ori de cate ori e necesar
ori de cate ori e necesar
19 ale lunii
25 ale lunii
26 ale lunii
lunar
ori de cate ori e necesar
zilnic
zilnic
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27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Intocmit balante de verificare buget local,buget de stat si venituri
extrabugetare
Intocmit cont de executie pe bugete total si pe subcapitole
Intocmit bilant,flux de trezorerie si anexe la darea de
seama,situatie
furnizori,solduri trezorerie
Contul de executie bugetul local
Costul standard/elev buget, trim, plati
Declaratii datorii,program necesar de numerar pentru luna in
curs
Intocmit CEC/OP pentru plata burselor si abonamentelor
Intocmit ISJ raportari
Intocmit situatia conturilor la finele fiecarei luni-Trezorerie
Intocmit declaratia propria raspund.furnizori
cf.OUG.81/020,09,2004
Intocmit impreuna cu depart.secretariat STAT EDUSAL
Intocmit situatia abonamente elevi
Intocmit situatia statistica chelt.instit inv.pentru anul anterior STATISTICA
Intocmit proiectia bugetara pentru local,venituri proprii ,buget de
stat
nota de fundamentare
Intocmit buget anual la local,venituri proprii si republican
Intocmit buget anual la local,venituri proprii si republicanrectificare
Contracte furnizori,achizitii bunuri si servicii
Executia bugetului aprobat
Intocmirea/ completarea registrelor obligatorii de contabilitate

44 Valorificare inventariere patrimoniu
45 Arhivarea tuturor actelor si documentelor contabile
Angajamente si receptii in aplicatia Forexebug la salarii,
46 materiale,burse,ces si capital
47 Raportare buget executii si balante in Forexebug
48 Intocmit orice alte situatii contabile

lunar
lunar si trimestrial
trimestrial si anual
trimestrial-bugetul local
trimestrial ISJ
lunar
ori de cate ori e necesar
ori de cate ori e necesar
lunar
lunar
trim IV
anual, 20 aprilie
anual
trim IV
trim I
trim IV
anual
lunar
anual si ori de cate ori e
necesar
anual
lunar
lunar14-15 ale lunii
ori de cate ori e necesar

Intocmit,
CONTABIL,
STAN BITA
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