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Contextul legislativ 

În configurarea strategiei manageriale a Școlii Gimnaziale „Sfinții Împărați” Galați pentru anul 

şcolar 2017- 2018, au fost analizate reperele legislative în vigoare: 

➢ Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare 

➢ Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea 

Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

➢ Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;  

➢ Ordinul S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al 

entităţilor publice, cu completările şi modificările ulterioare;  

➢ O.M.E.N nr. 5144/26.09.2013 privind aprobarea Strategiei anticorupție în educație; 

➢ Ordinul M.E.N. nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul 

riscurilor de corupție;  

➢ ordinele M.E.N. care aduc completări Legii educaţiei naţionale. 

➢ Regulamentul privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C nr.3502/2005 

➢ Hotararea Guvernului Romaniei privind aprobarea Strategiei pe termen scurt si mediu 

➢ Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt  

➢ Ordine si dispozitii ale I.S.J. Galaţi.  

 

Analiza documentelor a fost făcută în contextul schimbărilor permanente ale mediului economic, 

social şi cultural local, naţional şi european. În stabilirea direcţiilor de acţiune, echipa de management 

a pornit de la rezultatele obţinute în anul şcolar anterior, aceste rezultate fiind folosite ca repere, 

analizate şi comparate cu performanţele din domeniul învăţământului înregistrate la nivelul județului 

Galati. În urma acestei analize şi a aprobării Planului managerial în Consiliul de Administraţie, echipa 

managerială a Școlii Gimnaziale „Sfinții Împărați” Galați a acţionat permanent, raportându-se 

întotdeauna la noutăţile legistive, la standardele naţionale/europene din domeniul educaţiei. 

 

 

 

 



I. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 

 “ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ SĂ NE PREGĂTIM PENTRU VIAȚĂ” 

 Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din municipiul Galați, apreciată de către 

elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea 

condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor 

elevilor, pentru  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în 

comunitatea locală şi europeană. 

Şcoala Gimnaziala Sfinții Împărați, Galați este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi 

principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor 

şcolii pentru comunitate. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie 

transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice 

menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecarui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie. 

 

TINTE STRATEGICE SI OPTIUNI STRATEGICE 

 

1. Asigurarea creșterii calităţii în educație pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele 
de evaluare. Reconsiderarea modului de abordare a activității de către cadrul didactic 

 

2. Prevenirea eșecului școlar și creșterea performanței elevilor prin reforma și personalizarea 
procesului instructiv-educativ precum și dezvoltarea unui CDȘ transdisciplinar 

 

3. Dezvoltarea spiritului de colaborare și multiculturalismului prin diversificarea parteneriatelor 
locale, naționale și internaționale precum și a parteneriatelor școală – comunitate – părinți. 
Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual. 

 

4. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice 

 

 

 

 

 



ŢINTE 

STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE 

1. Asigurarea 

creșterii 

calităţii în 

educație pentru 

toate domeniile 

și toți 

indicatorii din 

standardele de 

evaluare. 

Reconsiderarea 

modului de 

abordare a 

activității de 

către cadrul 

didactic 

1. Opțiunea curriculară  

Asigurarea cadrului  instituţional  pentru  calitate în procesul instructiv-

educativ 

Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor de calitate și a 

descriptorilor de performanță 

2. Opțiunea – resurse materiale și informaționale  

Popularizarea documentelor de politică educațională și a finalităților lor pe 

nivele de școlarizare, în vederea aplicării eficiente a acestora 

3. Opțiunea – resurse umane 
Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice 
din şcoală în vederea implementării SCIM şi a tuturor procedurilor 

operaționale 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

Colaborarea dintre I.S.J. Galați, Consiliul Naţional pentru Curriculum, 
A.R.A.C.I.P., Institutul de Ştiinteale Educaţiei pe probleme de curriculum şi 
C.N.E.E. 

2. Prevenirea 

eșecului școlar și 

creșterea 

performanței 

elevilor prin 

reforma și 

personalizarea 

procesului 

instructiv-educativ 

precum și 

dezvoltarea unui 

CDȘ 

transdisciplinar 

 

1. Opţiunea curriculară: 

Realizarea învăţământului diferenţiat pentru asigurarea incluziunii copiilor 

cu CES şi prevenirea eşecului şcolar 

Creştera aportului disciplinelor opţionale si asigurarea pregătirii 

de bază a elevilor. 

Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor 

capabili de performanţă. 

Creșterea activitatii si aplicabilității opționalelor 

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi 

materiale didactice şi mijloacele de învăţământ 

Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor de 

învăţământ din dotare; 

Achizitionarea de materiale necesare prevazute in programele CDS 

3. Opţiunea – resurse umane: 

Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe 

de abilitare în utilizarea lucrului diferenţiat. 

Stimularea materiala a cadrelor didactice care realizează CDS 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru 

personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii 

eşeului şcolar. 

Extinderea parteneriatelor cu implicarea parintilor si a ONG - 

urilor 

Dezvoltarea 

spiritului de 

colaborare si 

multiculturalismului 

prin diversificarea 

parteneriatelor 

locale, nationale si 

international 

1. Opţiunea curriculară: 

Optimizarea ofertei educaționale centrată pe nevoile și interesele 

educabililor și comunității, în vederea creșterii prestigiului și 

vizibilității scolii. 

Crearea unor oportunități pentru educația complexă, permanentă, 

în spiritul competențelor cheie 

Mediatizare prin pliante, presa, elevi si parinti 

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

Creșterea gradului de confort și siguranță în școală prin 



precum si a 

parteneriatelor 

scoala- comunitate - 

părinti. 

 

Promovarea 

imaginii școlii în 

contextual 

climatului 

concurential actual 

reabilitarea și modernizarea spațiilor existente 

Asigurarea logisticii pentru activitatile de mediatizare si 

diseminare. 

3. Opţiunea – resurse umane: 

Formarea continuă a profesorilor, aflată la intersecția dintre 

nevoia lor de autoformare și noile nevoi de educație ale elevilor, 

respectiv ale societății 

Popularizarea prin mass- media a factorilor de implicare in 

activitatile de parteneriat 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

Dezvoltarea spiritului de colaborare și a multiculturalismului 

prin diversificarea parteneriatelor locale, naţionale și 

internaţionale. 

Implicarea parintilor in actiunile de promocare a parintilor.., 

Dezvoltarea 

personală şi 

profesională a 

cadrelor 

didactice 

1. Opţiunea curriculară: 

Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea 

calităţii şi eficienţa activităţii 

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

Promovarea ofertanţilor care livrează programe adaptate, 

focalizate pe introducerea schimbărilor în educaţie, mai ales în 

domeniul dezvoltării personale 

3. Opţiunea – resurse umane: 

Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice, stimularea 

participării acestora în programe de formare continuă în vederea creşterea 

calităţii resurselor umane angajate în unitate, în vederea îndeplinirii 

scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, în vederea 

îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, în vederea 

creșterii gradului de satisfacție în raport cu activitățile desfășurate la școală 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de către cadrele 

didactice în desfăşurarea activităţilor instructiveducative școlare si 

extrașcolare 

Păstrarea şi 

modernizarea 

bazei tehnico-

materiale şi 

generalizarea 

accesului la 

informaţia 

electronică 

1. Opţiunea curriculară: 

Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de 

păstrarea bazei material a şcolii. 

2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

a. Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de 

întreţinere şi reparaţii; 

b. Procurarea de fonduri estrabugetare; 

c. Aplicarea prevederilor regulamentului de ordine interioară 

pentru recuperarea pagubelor produse de elevi 

d. Demersuri pentru funcţionarea tuturor calculatoarelor 

3. Opţiunea – resurse umane: 

a. Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului 

şcolii; 

b. Implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor şi recuperarea 

pagubelor. 

4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea: 

a. Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor; 

b. Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în 

identificarea de noi surse de finanţare. 

 



ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CANTITATIV 

La începutul semestrului I al anului şcolar 2021-2022 au fost înscrişi 502 elevi. La Școala 
Gimnazială „SFINȚII ÎMPĂRAȚI GALAȚI populaţia şcolară la începutul anului şcolar 2021-
2022 avea o tendinţă demografică descrescătoare. 

La învăţământul preșcolar au fost înscriși 113 copii, la învățământul primar au fost înscrişi 229 

elevi, 160 elevi la învăţământul gimnazial.  

Elevi rămaşi la sfârșitul semestrului I în anul şcolar 2021-2022: 498 dintre care  

• 112 învățământ preșcolar,  

• 226 învăţământ primar,  

• 160 învăţământ gimnazial.  

Situaţia disciplinară a elevilor este reflectată în mediile la purtare acordate la sfârşitul anului 

școlar.   

• La clasele 0-IV- 226 elevi au primit calificativul F.B. la purtare;  

• La clasele V-VIII – 2 elevi au primit medii scăzute la purtare (absente nemotivate) 

Situaţia promovării elevilor la sfârșitului semestrului I a fost următoarea:  

• La clasele 0-IV din 226 elevi, au promovat 226 elevi. 

• La clasele V-VIII din 160 elevi, au promovat 160 elevi,  

• Procent de promovabilitate – 100% 

 Pentru anul școlar 2021-2022, numărul de grupe/clase   si efective de preșcolari/elevi a 

fost după cum urmează: 
 

 grupa / clasa număr de elevi 

PREŞCOLAR 

Mică A 18 

Mică B 16 

Mijlocie A 19 

Mijlocie B 15 

Mare A 30 

 Mare B 14 

PRIMAR 

Clasa Pregătitoare A 24 

Clasa Pregătitoare B 27 

Clasa a 1-a A 29 

Clasa a 1-a B 28 

Clasa a 2-a A 17 



 grupa / clasa număr de elevi 

Clasa a 2-a B 24 

Clasa a 3-a A 27 

Clasa a 3-a B 23 

Clasa a 4-a A 15 

Clasa a 4-a B 16 

GIMNAZIAL 

 

Clasa a 5-a A 13 

Clasa a 5-a B 20 

Clasa a 5-a C 17 

Clasa a 6-a A 29 

Clasa a 7-a A 21 

Clasa a 7-a B 23 

Clasa a 8-a A 19 

Clasa a 8-a B 18 

 

_ mediul de provenienţă al elevilor: urban  

 

Realizând o prognoză pe următorii 2 ani, am constatat că numărul de elevi ar putea fi: 
 

 

An şcolar 

  

2023-2024 

  

2024-2025 

  

       

          

 Număr de elevi       

    480   480   

 

Personalul şcolii: 2021 – 2022  

_ didactic: 40 

_ titular: 37 

_ suplinitor: 3 (Stupu Anamaria, Vlad Nicoleta, Mihai Cristina ) 

_ didactic auxiliar: 4 

_ nedidactic: 8 

Resurse materiale si informationale ale unităţii şcolare: 

_ numărul sălilor de clasă: 12  
_ numărul laboratoarelor şi cabinetelor: 2  
_ conectare la internet: da 



_ bibliotecă şcolară – număr de volume de carte: 14 000  
_ cabinet medical: da 
_ cabinet AEL: da  
_ starea clădirilor, număr de corpuri: bună,  
- teren de sport 
-sală de sport  
_ nivel de dotare cu resurse educaţionale: calculatoare, mobilier 

 

Resurse financiare: 

_bugetul local - 

_bugetul de stat 

_venituri proprii  

_sponsorizări- donaţii   

-procentul de promovabilitate a fost de 100 % la sfârşitul anului şcolar 2021-2022.  

-situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar 2021 - 2022, la nivel gimnazial, arăta astfel: 

 -elevi cu media generală peste 9,00 :___  
-elevi cu media generală între 7,00-9,00: ___  
-elevi cu media generală între 5,00-7,00):  

-elevi corigenţi: ___0 

-cu situaţia şcolară neîncheiată: 0 elevi 

- elevi repetenți iunie - 0 

-promovabilitatea la testele naţionale a fost bună, în ultimii ani înregistrându-se o medie de 94% 
 

ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CALITATIV 

Calitatea personalului didactic: 
 

*Distribuţia după statut a personalului didactic angajat: 

Personalul didactic   

Pre 

școlar         

angajat Total  

 

Primar   

Gimna

zial   

          

Titulari ai şcolii 33  5 10  16   

         

Detaşaţi din alte unităţi 3  0  1 2   

         

Suplinitori calificaţi 3  1 0  2   

          

Suplinitori necalificaţi 0  0 0   0   

          

Personal didactic          

asociat/pensionari 0  
 

0  0   

         

TOTAL 40  6 11  23   

        

 



*Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Personalul didactic        

angajat Total  

Pre 

școlar  Primar  Gimnazial  

        

Gradul I ( Doctorat) 26 (1)  5 8  13  

        

Gradul II 8  1 0  7  

        

Definitivat 5   2  3  

        

Debutanţi 0   0  0  

        

TOTAL 40  6 11  23  

        

 

PERSONAL DIDACTIC AUX. ȘI NEDIDACTIC 

 Total  Secretar  Informatician   Administrator  Bibliotecar 

 

posturi 

   

 

  

financiar 

  

        

3,5  1 1  1  0,5 

           

 

Personal nedidactic 

Total posturi Îngrijitor școlar Muncitor Paznic  

    

7,5 4,5 1 2  

 

Indicatori de evaluare a performanţei şcolare 
 

_ rezultate şcolare - ponderea elevilor cu: 

_ rezultate slabe: 12 % 

_ rezultate bune: 21 % 

_ rezultate foarte bune: 67 % 

_ procent de promovabilitate: 93,57 

_ sfârşitul anului şcolar precedent: 95 % 

_ evaluare națională: 86% 

_ ponderea elevilor cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare: 25 %  
_ procentul elevilor care trec la nivelul superior de învăţământ: liceu și profesională: 100 % 



_ comportament social: corespunzător 

_ disciplină: bine 

_ absenteism: redus 

_ rata abandonului şcolar:- 

_ probleme comportamentale: sporadic 

_ activităţi sociale şi culturale: periodice 

_ numărul de cereri de transfer: - Veniți 21  

- Plecați 32 

_ posturi ocupate sau nu: ocupate în totalitate cu personal calificat 100% 

_ rata mişcării personalului didactic: relativ crescută  

 

Calitatea managementului şcolar: 

_ colaborarea cu alţi manageri din exteriorul unităţii şcolare: bună 

_ dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe: 

bună 

În urma analizarii situației de tip calitativ putem spune că există: 

 

- climat socio-afectiv în general pozitiv, favorabil dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi 

formării personalităţii elevilor 

- ponderea semnificativă a elevilor cu cerinţe educative speciale şi a elevilor ce provin din medii 

defavorizate (familii monoparentale, familii cu situaţie materială precară): 5% 

- majoritatea elevilor provin din familii cu un statut social mediu: 50% 

- cadrele didactice sunt calificate: 100% 

- ponderea cadrelor didactice din municipiu este de 96% 

- -ponderea cadrelor didactice navetiste este de 4% 

- -în majoritate, posturile şi catedrele sunt ocupate cu personal didactic titular: 70% 

 

GRUPURILE DE INTERES ALE ŞCOLII: 
 

1. Elevii 

-pregătirea cu subiecte naţionale 

-dobândirea autonomiei intelectuale prin înzestrarea cu tehnici de căutare a informaţiei 

-individualizarea procesului instructiv-educativ – evoluţia spre un învăţământ pentru fiecare -

dezvoltarea unei personalităţi armonioasă, sociabilă, integrabilă şi utilă societăţii 

-formarea de competenţe în domeniul tehnologiei informaţionale şi a abilităţilor de comunicare într-

o limbă de circulaţie internaţională 



Rezultatele elevilor 

Rezultatele obţinute de elevi răspund în cea mai mare măsură aşteptărilor faţă de o resursă umană 

de înaltă calitate.  

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele: 

Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi olimpiade şcolare). 

Activitatea a fost organizată sub formă de ore suplimentare de pregatire săptămânale (literatură 

română, matematica), evaluări şi simulări etc. Activitatea a fost monitorizată de responsabilii de 

comisii metodice şi conducere şi a condus la rezultate bune şi foarte bune la concursurile şi 

olimpiadele şcolare. 

Pregătirea pentru evaluările naţionale s-a realizat atât la clasă – prin ore special planificate – 

cât şi prin activităţi online (matematică  și limba și literatură română)    la nivelul claselor a VIII-a) 

şi sesiuni speciale de pregătire organizate în perioada premergătoare evaluărilor naţionale (la 

disciplinele de examen). Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor  se situează la nivelul 

performanţelor medii spre foarte bune în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate 

competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în vigoare). Considerând notele 

obţinute de elevi ca un prim indicator al rezultatelor învăţării, se constată existenţa unei ponderi 

importante a elevilor cu medii generale mari şi foarte mari. Nivelul de pregătire este cuantificat de 

asemenea şi în rezultatele obţinute la evaluările naţionale. Sub aspect statistic se constată o pondere 

ridicată a notelor mari (tranşa de medii 7-10).  

Este semnificativ de menţionat faptul că atât la nivelul mediilor generale, cât şi la nivelul 

mediilor pe discipline, diferenţele între rezultatele obţinute la clasă şi cele obţinute la evaluările 

naţionale au fost mici pentru majoritatea elevilor  

Situaţia la Evaluarea Naţională 2022 se prezintă astfel: 

Nr.elevi/

medii  

< 5  5-5.99  6-6.99 7-7.99 8-8.99  9-10  

37 2 2 4 10 14  5 

  

 Din cei 37 elevi care au susţinut Evaluarea Naţională, 31 au fost repartizaţi in prima etapă la 

colegiile, liceele teoretice, tehnologice sau vocaționale pentru care au optat, 5 elevi s-au înscris la 

școala profesională iar un elev s-a transferat la o școală din UE 

 Repartiţia pe licee este: 

CN „Mihail Kogălniceanu” - 1 elev 

CN „Costache Negri” – 2 elevi 



CN „Al. I.Cuza”  – 2 elevi 

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” – 7 elevi 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” – 1 

Liceul Teoretic „Dunărea” – 1 elev 

Liceul Teoretic „Sfânta Maria” – 3 elevi 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” – 5 elevi 

Liceul Tehnologic „Paul Dimo” – 2 elevi 

Liceul de Trasporturi Auto „Traian Vuia” – 3 elevi 

Colegiul de Industrie alimentară “Elena Doamna” – 2 elevi 

Liceul de Artă Dimitrie Cuclin – 3 elevi  

2.Cadrele didactice : 

-perfecţionarea continuă în specialitate, metodica specialităţii, psiho-pedagogie, consiliere şi 

orientare şcolară, legislaţie şcolară 

-profesionalizarea demersului didactic în toate secvenţele sale, predare-învăţare-evaluare -

parteneriatul cu elevii în atingerea obiectivelor procesului instructiv-educativ -parteneriatul cu 

părinţii şi comunitatea locală 

-parteneriate internaționale 

-utilizarea în activitatea didactică a PC 

-activităţi extracurriculare şi extraclasa pentru recuperarea decalajelor de instruire, respective 

îmbogăţirea cunoştinţelor (cercuri, excursii, simpozioane, etc) 

-demersuri interdisciplinare şi transcurriculare (predarea în echipe de profesori) 

-parteneriatul profesor-învăţător 

-participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi metodice, simpozioane, cursuri de formare 

organizate de CCD, universităţi, etc. 

-proiectarea personalizată a programelor şcolare 

-conceperea unei oferte de opţionale bogată, variată şi conformă cu interesul elevilor şi cerinţele 

părinţilor 

-constituirea în catedre 
 

3 Comunitatea :  
-sprijinirea modernizării bazei materiale  
-acţiuni comune cu caracter civic, istoric, artistic, sportiv  
-consilierea elevilor în problematica complexă a lumii contemporane, în colaborare cu instituţiile 

reprezentative ale statului (biserica, poliţia, medicul de familie, administraţia publică locală, 

asistenţa socială)  
-instituirea unei zi a porţilor deschise de şcoală către comunitate  
 

4. Părinţii :  
-consilierea, responsabilizarea şi implicarea în rezolvarea problemelor şcolii  
-monitorizarea în colaborare cu şcoala a comportamentului în societate, a parcursului şi traseului 

şcolar al elevilor  
-susţinerea financiară a dotării şi modernizării bazei materiale -şcoala părinţilor 

 

 



În semestrul I al anului şcolar 2021-2022, preocuparea principală a cadrelor didactice şi a 

personalului unităţii a fost desfăşurarea procesului instructiv-educativ în condiţii optime, în 

conformitate cu planurile cadru, ținând cont de situația epidemiologică apărută în cursul anului 2021 

din cauza îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Chiar și în aceste condiții neprielnice, toate cadrele 

didactice au urmărit dobândirea competenţelor cheie prevăzute în programele şcolare atât la 

disciplinele de specialitate cât şi la disciplinele de cultură generală.  

În domeniul managementului instituţional, principalele direcţii au fost:  

• Creşterea rolului şi responsabilităţii managerilor în organizarea, coordonarea şi eficientizarea 

procesului instructiv–educativ prin activităţi de îndrumare şi control, rapoarte şi analize 

prezentate în Consiliul de Administraţie;  

• Creşterea prestigiului şi vizibilităţii școlii.  

În domeniul curriculum-ului, direcţiile principale de acţiune au vizat:  

• Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev care să asigure 

dobândirea competenţelor cheie europene prin utilizarea unor strategii didactice moderne şi 

prin caracterul formativ al demersului didactic, asigurate printr-o comunicare logică şi 

intredisciplinară;  

• Motivaţia participării cadrelor didactice şi a elevilor la programe de pregătire pentru 

performanţă şcolară, educaţie formală şi informală;  

În acest context, principala preocupare a cadrelor didactice în anul şcolar 2021-2022 a fost 

parcurgerea integrală a materiei planificate.  

 

Care sunt nevoile principale 

și zonele în care am avut 

nevoie de sprijin la nivelul 

școlii în anul școlar 2021-

2022?  

Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și a 

instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva 

principiilor de proiectare didactică. 

 

Utilizarea de resurse educationale deschise, aplicatii online, crearea 

si sustinerea sesiunilor de învatare pe platforme educationale. 

 

Dotarea cu echipamente IT care să răspundă nevoilor actuale. 

Soluția/Măsura 1. Investiție în tehnologie și în formarea cadrelor didactice. 

Pregătirea tuturor cadrelor didactice pentru a putea construi și utiliza 

conținut online de calitate/relevant pentru învățare. 

Soluția/Măsura 2. Crearea unei biblioteci virtuale (lecții, teste, conținuturi clasate pe 

discipline de studiu, niveluri de dificultate) accesibilă offline pentru 

a permite accesul elevilor defavorizați. 

Soluția/Măsura 3. Existența unor proceduri unitare și asumate de toți factorii 

educaționali, care să reglementeze modul de lucru în situația 

continuării măsurilor impuse de pandemie. 

 

 



GRĂDINIȚA NR. 11 STRUCTURĂ   

AN ȘCOLAR 2021-2022 

 

 A. Managementul ariei curriculare  

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

Pe parcursul anului şcolar 2021-2021 comisia metodică a educatoarelor 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  

• participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, in mediul online.  

• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;  

• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;  

• colaborarea şcoală-familie.  

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

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

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

MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.  

     Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.  

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

în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă 

realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.  

    În activitatile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

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

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

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

de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.  

   Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare inițiala . În urma evaluărilor s-a constatat că 

preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate. 

 

ACTIVITĂŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

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

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

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

preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la 

experienţele copiilor.  

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



- Ziua Naţională a României,  

- Naşterea Domnului,  

- Naşterea marelui poet Mihai Eminescu,  

- Unirea Principatelor Române, 

        Fiecare grupă organizând activități în maniera proprie, în format fizic conform graficului 

activităților extrașcolare stabilit la începutul anului școlar 2021-2022.  

      

B. Managementul carierei și al dezvoltării  

    Valorificarea competențelor știintifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la 

programele de formare continuă/perfecționare  

 

    Educatoarele au participat la Cercuri Pedagogice, desfășurate în lunile noiembrie, decembrie, 

ianuarie în format online. 

 

ACTIVITATEA COMISIEI METODICE:  

      S-a  desfașurat conform graficului întocmit la începutul anului școlar, toate cadrele didactice 

urmărind și respectând programa școlară și-au întocmit documentele necesare planificării în curs.  

    Întreg efectivul de cadre didactice au susținut activitatea în format fizic  

 

   Toate educatoarele au avut câte o participare cu proiect didactic întocmit în funcție de tematica 

amintită în planificare. Temele activităților propuse și desfășurate au fost: “Toamna harnică și de 

roade darnică” – dna Covrig Ilinca, “Iarna, anotimpul bucuriei” –dna Ana Stupu, “ O brad frumos” –

dna Luminita Lupu.  

 

PARTICIPARI CONCURSURI NATIONALE SI INTERNATIONALE: 

-Concursul “ Micii Olimpici”- etapa I (Grupa Mijlocie A) 

                               - 20 de participanti:  17 (100 puncte)  

                                                                       3 (  90 puncte) 

-Concursul Formidabilii “- etapa I (Grupa Mijlocie A) 

                                - 20 participanti: 15 (100 puncte) 

                                                                 5 (80-90 puncte) 

       În luna Decembrie, întreg colectivul de cadre didactice au inițiat în cadrul activitaților, un 

program de tradiții și colinde, intitulat “ Micii colindatori”. 

     Activitatea didactică pe Semestrul I a debutat cu multă responsabilitate, întreg procesul instructiv- 

educativ a oferit finalitate dorită, urmărindu-se îndeaproape scopul propus. 

                             

 

SEMESTRUL al II-lea 

 

         În luna Februarie, Grupele Grădiniței au susținut activitatea “ Ziua Cititului Împreună”. În 

cadrul acestei activitati, copiii au răsfoit și recunoscut poveștile învățate dar și povești noi, au învățat 

din ce este alcătuită o carte și cum trebuie să o folosească,  au vorbit liber despre personajele 

cunoscute, încadrându-le pe categorii pozitive /negative și au argumentat  



încadrarea acestora dând exemple de acțiuni desfașurate în cadrul poveștilor/povestirilor.     

Activitatea s-a încheiat cu vizita la biblioteca din cadrul școlii și realizarea unor maști având chipul 

unor personaje din povești. 

 

        Luna Martie marchează prin diverse activitați și expoziții “ Ziua Mărțișorului” și “ Ziua 

Mamei”. 

        

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE: 

-Concursul “ Micii Olimpici”- etapa II (Grupa Mijlocie A)  

                               - 20 de participanți:  18 (100 puncte)  

                                                                       2 (  90 puncte) 

-Concursul Formidabilii “- etapa II (Grupa Mijlocie A) 

                                - 20 participanți: 17 (100 puncte) 

                                - 3 (80-90 puncte) 

 

PARTENERI EDUCAȚIONALI : 

         Pentru eficiența muncii educative cu copiii, colaborăm și cu alți parteneri educaționali: 

 

- Filiala nr.1 “Costache Negri” Biblioteca Municipală pentru Copii Galați 

- REVISTE -  Colaborare cu ED. KREATIV- Revista Steffi, ED. EDU  

- Muzeul de ȘTIINȚE ale Naturii Galați                                        

- Consiliul Județean Galați, Activitate de educație pentru sănătate cu tema “ Beneficiile 

unei alimentații sănătoase” –  

- Asociația Ovidiu.Ro “Fiecare copil merită o poveste” 

-  Participare la Proiectul “ Suflet de român – 1 Decembrie” în cadrul parteneriatului cu 

Filiala nr.1  “Costache Negri” Biblioteca Municipală pentru Copii Galați, cu lucrări 

pentru Tema 1 Decembrie , realizate de ei și expuse în mediul online 

       În luna Mai, copiii de la Grupa Mijlocie A, au desfășurat împreună cu dna educatoare Putinei 

Bercea Ana și dna bibliotecară, Patron Mariana a Școlii Gim. Sfinții Împarați Galați, o activitate în 

cadrul unui proiect educațional Școala – Grădinița, intitulat ” În lumea poveștilor”  

      În luna Iunie, copiii de pretutindeni  sărbatoresc  “Ziua Copilului”. 

 Întreg colectivul de cadre didactice și copiii din cadrul grădiniței, au desfașurat cu ocazia acestei zile 

activitatea cu tema  “ Curcubeul copiilor” . Tema a inițiat diverse jocuri și activități distractive, 

desene pe asfalt, lucrări colective. 

 

 Sistemul de evaluare 

          Strategii/criterii de evaluare utilizate  

          S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor 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 preşcolarii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost 

raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar.  

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

progresul realizat. 



   C. Managementul calităţii 

1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor 

didactice, întâlniri de lucru) 

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

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

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

         Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe 

copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social. 

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

 -s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un climat 

favorabil învăţării; 

 -s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor în sensul 

construirii de relaţii bune în grădiniţă; 

 -părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ; 

 -s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt; 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

 -s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari; 

 -s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor; 

     S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că 

folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale grupelor, 

demersul didactic fiind bine conceput.  

 

RELAȚII CADRU DIDACTIC- PREȘCOLAR 

- relațiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare și înțelegere, afectivitate; 

- preșcolarii sunt încurajați în dorința de autodepășire și atitudine pozitivă față de activitate. 

       Pentru obținerea unor rezultate deosebite la activități și disciplina, s-a menținut o relație 

permanentă între părinți și educatoare.  

      Fiecare educatoare a utilizat la grupă,  mijloace electronice de învățământ. Au fost utilizate și 

auxiliare curriculare conforme  și caiete speciale pe domenii de activitate.  

      În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din gradinița, colaborarea a fost eficientă , 

împărtășindu-ne reciproc din experiența didactică. A fost promovată egalitatea de șanse între toți 

membrii comisiei , realizându-se o comunicare și o colaborare eficientă cu celelalte comisii 

metodice.  

                                                                        Responsabil arie curriculară -învățământ preșcolar 

                                                                              Prof. Înv. Preșcolar, Putinei Bercea ANA  

 
 
 
 
 
 



COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

RAPORT DE ACTIVITATE - AN ŞCOLAR  2021- 2022        

  Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate în anul şcolar 2021-2022.       

  Structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 6 cadre didactice titulare ,respectiv clasele 

pregatitoare A şi B, clasele I A /  B şi clasele a II-a A / B. Toate cadrele s-au dovedit a fi, prin modul în care 

au gândit şi au prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi profesionalismul dascălului ce urmăreşte 

eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor.          

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

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

Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din 

punct de vedere al conţinuturilor. 

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

unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul 

colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

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

colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente  la propria 

formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a 

acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative, dar şi formative au fost concepute, 

aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. Analiza 

comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  privind demersul didactic ulterior 

la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi 

recuperare.  

Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la parametri cât 

mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment. 

ANALIZA SWOT 

• PUNCTE TARI:    

- majoritatea  cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere 

ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi 

calitate; 

- certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice; 

- accent pe învăţarea prin metode moderne didactice, interactive, centrate pe elevi; 

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare;  

- planificări corect întocmite; 

- activităţi  de remediere a lacunelor; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- participarea la concursuri locale, naţionale; 

- parteneriate realizate cu alte şcoli din zonă sau din ţară; 



- realizarea de materiale didactice variate; 

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

• PUNCTE SLABE:   

- slaba motivaţie şcolară a unor elevi; 

- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii; 

- starea materială precară a multor familii; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare; 

- nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor, 

• OPORTUNITĂŢI: 

- posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare  

- disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, 

Biserică, Primărie, instituţii culturale); 

• AMENINŢĂRI: 

- copii cu tulburări de comportament; 

- instabilitate la nivel social, economic; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente; 

- folosirea elevilor la diferite munci; 

- lipsa unor investitori în zonă; 

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

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor 

şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

- scăderea numărului de elevi; 

- copii cu tulburări de comportament; 

 

I.COMUNICARE 

Fiecare cadru didactic a selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii în vederea 

realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător. În activitatea de formare şi educare au fost stabilite 

obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în: activităţi de formare, de informare, 

experimentare, interpretare, aplicare în diverse situaţii. 

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi alternative. 

Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, liniştită păstrând o 

relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui climat deschis şi în acelaşi timp 

responsabil, fapt prin care elevii au căpătat încredere în propria persoană.  

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat 

rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare. 

Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter 

formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 



     De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică 

formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-

a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii 

conexe.  

Relațiile cadru didactic-elev: 

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

afectivitate 

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

punctualitate, ținuta decentă, conduita morală 

• Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorința de afirmare 

și autodepășire 

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

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

dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare învăţător a ales şi selectat modalităţile 

de comunicare adecvate unor situații diverse. Acest lucru a condus la menținerea unui climat deschis în 

clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum și a unui climat 

angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism și de cerințe, 

realizarea unor portofolii etc). 

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

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

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

pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii 

de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar 

şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

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

echipe de elevi. 

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

între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa managerială. 

Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de clase, la care au participat 

şi cadre didactice, consultaţii în cadrul comisiei metodice.   

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

colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

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

organizate activități extracurriculare. 

 

            II.  RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

     Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor de 

consiliere, informaţii periodice şi chiar zilnice. În multe activităţi formativ - educative  a fost implicată familia, 

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

acţiuni de gospodărire sau autofinanţare .  

Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul colectivului 

nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost îmbunătăţită. Chestionarele 



aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au reliefat faptul că se implică în 

problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului de elevi. 

             III. CURRICULUM 

     Problematica specifică claselor Pregătitoare - II a preocupat în mod deosebit  învăţătorii de la aceste 

clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a  elevilor din diverse puncte de 

vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui colectiv. 

     Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi de 

învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort 

a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

     Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor 

proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare 

elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare. 

 Toate doamnele invatatoare au  participat  la cercul invatatorilor  de pe 13.05.2022 care a fost organizat 

de catre  Școala Gimnazială Nr.1 sat Fântânele– SET B, având ca temă ,, Dezvoltarea emoţională în era 

digitală”. 

Temele au fost pregătite cu multă responsabilitate de învăţătorii şcolilor unde s-au desfăşurat 

activităţile. Activităţile metodice au constat în susţinerea de lecţii demonstrative şi referate, precum şi 

dezbateri pe baza materialelor prezentate.  

Activităţile demonstrative au scos în evidenţă particularităţile modului de lucru a învăţătorilor la clasă, 

utilizarea metodelor activ-participative moderne centrate pe elev. Toţi membrii comisiei metodice au 

participat activ, manifestând interes şi receptivitate pentru buna desfăşurare a activităţilor stabilite.  

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

- s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă;  

- s-a creat un climat favorabil învăţării;  

- elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi, stimularea elevilor pentru a reuşi;  

- s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care 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;  

- sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi;  

- s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi 

acceptarea opiniei celuilalt;  

- s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare de 

evaluare.  

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

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



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

dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategiile de predare, 

învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat 

relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ 

pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. Pentru mobilizarea elevilor la un efort 

susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au 

adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea 

intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri 

moderne, algoritmice , modelatoare,problematice.  

IV. FORMAREA ELEVILOR 

    Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţător a amenajat spaţiul de lucru, 

respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate acestea 

facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale. 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat 

deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau a 

experienţei de viaţă personală . 

   Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de învăţare: 

învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, cadranele, chestionarului, observaţiei directe, fonetico 

analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual. 

   În acest fel, elevii claselor Pregătitoare -II au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative 

însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 

V. EVALUAREA 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând la 

strategii de evaluare alternativă. 

S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială care s-a 

desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările iniţiale ale elevilor, notele 

prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile ameliorative propuse. 

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru unităţi 

de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea probelor de 

evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior ( ca urmare a concluziilor  în urma analizei acestora) a 

modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, 

dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.  

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 si 

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, sumativă şi finală), 

fiind însoţite de descriptori de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a constatat că 

elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea. 

VI. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA 

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării 

obiective, dar şi subiective. Formele de organizare sunt diverse: perfecţionarea curentă prin activităţi 

metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, concretizate prin: sesiuni de comunicări, simpozioane, stagii 

periodice de informare ştiinţifică; cursuri pentru completarea studiilor organizate de instituţiile de învăţământ 

superior. 

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind eficienţa 

acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în 

demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

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

au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

VII.ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

Pe parcursul întregului an şcolar, cadrele didactice din învăţământul primar au desfăşurat şi s-au 

implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

Concursuri şcolare: 

• CONCURSUL NATIONAL MICII OLIMPICI  

• CONCURSUL CANGURASUL 

• CONCURSUL GAZETA MATEMATICA 

• CONCURSUL MICUL ISTET  

• CONCURSUL EUROJUNIOR & ENGLISH MY LOVE 

 

Programe artistice, serbări şcolare, activităţi : 

• Septembrie 2021- „Ziua Mondială a curățeniei” 

• Octombrie 2021-“Pe cărările toamnei”-  

• Noiembrie 2021- “Dulce Românie” -toate cadrele didactice ( programe artistice, montaje literar 

artistice, expoziţie, colaje) 

• Decembrie 2021- “Ghetuţa lui Moş Nicoale”-învăţătorii 

• Decembrie 2021- „Vine Moș Crăciun?” toate cadrele didactice  

• Ianuarie 2022 - “Luceafărul poeziei românești”; 

• Martie 2022 - “Ce dragă-mi este mama!”; 

• Aprilie 2022 - “Și noi suntem copiii Europei”; 

• Hans Christian Andersen -Ziua internationala a cartii pentru copii,, 

• Pastele la romani, 



•  Vizita la biblioteca V.A. Urechia -Galati, 

• Vizita la Muzeul de Istorie Paul Paltea ,Galati.etc 

• Iunie 2022-,,1 iunie, Ziua Internațională a Copilul; 

• În cadrul acestor activități elevii au desfășurat recitaluri de poezii, au interpretat cântece 

specifice fiecărei activități, au confecționat materiale specifice. 

• Toti elevii,sub indrumarea doamnelor învățătoare au participat la activitați de voluntariat în 

cadrul Campaniilor propuse de consilierul educativ al școlii: ”  

• Activități permanente: ,,Educație rutieră,educație pentru viață” și ,,Protecția civilă; 

 

ACTIVITATI INTERACTIVE  

• Participarea in cadrul Campaniei “Saptamana Educatiei Globale2021- ”Sa facem pamantul sa 

zambeasca ! cu tema:”Este lumea noastra!”  ’’ Haideti sa actionam impreuna!’’ 

• Participare workshopul ” Hai cu starea de bine la școală” din cadrul EvenimentuluiEducațional 

Micul Prinț, ediția a IX-a, organizat de CJRAE Galați.Educațional Micul Prinț, ediția a IX-a, 

organizat de CJRAE Galați 

• Participare la Atelierul de Educatie financiara în cadrul programului ȘCOALA DE  BANI, în 

coordonare cu Școala de Valori și BCR, 10 decembrie 2021, 2 ore de curs 

• Curs de formare continuă ” Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea competențelor 

digitale, personale și de a învăța să înveți”, acreditat prin OMEN , 85 ore si 21 credite 

profesionale transferabile 

• Programul de formare ORATORIA DIDACTICĂ ȘI SUSȚINEREA PREZENTĂRILOR ÎN 

PUBLIC- 40 ore, 10 credite transferabile 

•  Cursul  de literatie, gandire critică și creativă– Asociația Infinit Edu -95 ore 

 

CONCLUZII 

Comisia metodică a învăţătorilor a demonstrat implicare în promovarea valorilor şcolii şi a militat 

permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei, încearcând să promoveze valori ale unei echipe adevărate, 

bazate pe: profesionalism, conştiinciozitate, creativitate, spirit de echipă. 

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 elev. 

 

Responsabil arie curriculară -învățământ primar,  

                                   Prof. înv. primar, Drăgan Mariana 

 

 



RAPORT 

privind activitatea   didactică și știintifică  desfășurată în    

Aria Curriculară  DE LIMBĂ ȘI COMUNICARE, în anul școlar 2021- 2022  

  Subsemnata, Toader Liliana, profesor de limba și literatura română, responsabila grupului de lucru 

pentru aria  curriculară, prezint aspecte referitoare la activitatea didactico-știintifică desfășurată în   

Aria Curriculară  DE LIMBĂ ȘI COMUNICARE, din  Școala Gimnazială “Sfinții Împărați”, Galați, 

în anul școlar 2021- 2022.  

COMPONENȚA CATEDREI , ORE DIN INCADRARE: 

Catedra  de Limbă și Comunicare  a fost  formată din următorii membri: 

Prof. Toader Liliana ( limba și literatura română) – 18 ore TC  

Prof. Moșescu Antoanela Emanuela (limba și literatura română, elemente de limbă latină și  

cultură romanică)-14 ore TC 

Director,prof. Cristea Elena- Laura ( limba și literatura franceză)- 11 ore TC, 2 ore CDȘ 

Prof. Vasile Simona ( limba și literatura engleză)- 16 ore TC, 5 ore CDȘ 

Prof. Pricopi Antoneta ( limba și literatura engleză) 

Prof. Bojian Andreea ( limba franceză) 

 

COMISII ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:  

TOADER LILIANA  

• DECIZIE 45/01.09.2021 -Responsabil  grup de lucru Arie Curriculară Limbă și Comunicare  

• DECIZIE 45/01.09.2021- Membru in Comisia pentru Curriculum pentru anul școlar 2021- 

2022 

• DECIZIA 40/16.08.2021- Membru în Comisia de înscriere ca audienți a copiilor care au urmat 

cursurile școlare intr-o unitate de învățământ din altă țară 

• DECIZIA8/ 14.02. 2020- Membru in Comisia pentru organizarea și desfășurarea Olimpiadei și 

Concursurilor de Limba și literatura română, etapa pe școală 

• DECIZIA 23/14.03. 2022-Membru evaluator in Comisia de Organizare a Simulării Naționale 

pentru elevii clasei a VIII-a, în unitatea școlară, 2021- 2022 

• Membru în Comisia de organizare,  în unitatea școlară,  a CONCURSULUI NAȚIONAL 

INTERDISCIPLINAR de limba și literatura română și religie pentru elevii din gimnaziu 

„CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” 

•  Membru în Comisia pentru Pregătirea suplimentară  a elevilor, la clasa a VIII-a; 

• Membru în Comisia de  Consiliere și Orientare ( dirigenție la clasele V- VIII), 

• Membru in Comisia de analiză și de selecție a manualelor, la nivelul unității de învățământ ( 

V- ROMÂNĂ-ED. BOOKLET, VI- ROMÂNĂ-E.D.P.  -MIHAELA DANIELA CÎRSTEA,  



ILEANA SANDA, VIORICA AVRAM, ALEXANDRA DRAGOMIRESCU , VII, VIII- 

ROMÂNĂ-  ART KLETT) 

 

MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA: 

• Membru în Comisia pentru Pregătirea suplimentară  a elevilor, la clasa a VIII-a; 

• Membru  evaluator  în Comisia pentru Organizarea  și Evaluarea  Simularii  de Examen 

Național; 

• Membru în Comisia de  Consiliere și Orientare ( dirigenție la clasele V- VIII). 

 

PRICOPI  ANTONETA:  

• Membru în Comisia de  Consiliere și Orientare ( dirigenție la clasele V- VIII); 

• Responsabil al Consiliului Elevilor; 

• Responsabil al Programelor  Internaționale; 

• Membru in Comisia de Orientare Școlară și Profesională( diriginte la clasa a VIII-a); 

• Membru în comisia de Pregătire suplimentară a elevilor pentru Examenul de Bilingv- lb. 

engleză. 

• Membru evaluator in Comisia de Organizare și de  Administrare a Evaluărilor Naționale, la 

finalul claselor a II-A, A IV-A, A VI-A, 2021- 2022. 

 

VASILE  SIMONA 

• Membru în Comisia de  Consiliere și Orientare ( dirigenție la clasele V- VIII); 

• Responsabil CEAC în unitatea școlară; 

• Membru în Comisia de Pregătire suplimentară a elevilor pentru Examenul de Bilingv- lb. 

engleză. 

 

CRISTEA ELENA- LAURA 

Director- comisiile, comitetele aferente postului; Președinte C.A 

Membru în Comisia de Pregătire suplimentară a elevilor pentru Examenul de Bilingv- lb. 

franceză 

 

COMISII LA NIVEL LOCAL SAU JUDEȚEAN: 

 

TOADER LILIANA 

• ADEVERINȚĂ 2986/16.06. 2022-  Evaluator  in cadrul Comisiei de Evaluare a Examenului de 

Evaluare Naționala 2022, desfășurat la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Municipiul Galați, 

15.06. 2022; 

DECIZIA27/02.05.2022- Evaluator in Comisia de Organizare și de  Administrare a 

Evaluărilor Naționale, la finalul claselor a II-A, A IV-A, A VI-A, 2021- 2022 

• DECIZIA 767/ 14. 04. 2022- Membru in Comisia de Organizare a Olimpiadei Naționale de 

Limba Neogreacă( maternă și modernă)- gimnaziu și liceu, desfășurată în perioada 15- 17 

aprilie 2022, la Colegiul Național Vasile Alecsandri, Galați  

• ADEVERINȚĂ 1701/ 09.12. 2021-Organizator al Cercului Pedagogic   al profesorilor de 

limba și literatura română, CM1, CM2, CM3, CM4, cu tema ALTERNATIVE DIDACTICE  

DE  MODELARE  A COMPETENȚELOR  DE  COMUNICARE  ALE ELEVILOR, DIN 



PERSPECTIVA EVALUĂRII  NAȚIONALE 2022. Videoconferința cu durata de 2.30 ore s-a 

desfășurat pe aplicația Google Meet, în data de 26 noiembrie 2021 și a fost organizată prin 

colaborarea dintre Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, Școala Gimnazială „Ludovic 

Cosma”, Școala Gimnazială Nr 28, Școala Gimnazială „Sfinții Împărați”, Galați 

 

MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA: 

• Evaluator  in cadrul Comisiei de Evaluare a Examenului de Evaluare Naționala 2022, 

desfășurat la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu din Municipiul Galați, 15.06. 2022 

• Organizator al cercului pedagogic   al profesorilor de limba și literatura română, CM1, CM2, 

CM3, CM4, cu tema ALTERNATIVE DIDACTICE  DE  MODELARE  A 

COMPETENȚELOR  DE  COMUNICARE  ALE ELEVILOR, DIN PERSPECTIVA 

EVALUĂRII  NAȚIONALE 2022. Videoconferința cu durata de 2.30 ore s-a desfășurat pe 

aplicația Google Meet, în data de 26 noiembrie 2021 și a fost organizată prin colaborarea dintre 

Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, Școala Gimnazială „Ludovic Cosma”, Școala 

Gimnazială Nr 28, Școala Gimnazială „Sfinții Împărați”, Galați 

• Membru în Comisia de Evaluare a  Concursului Național cu participare gratuită, Rapsodii de 

toamnă, Smart Education On , București, 1-29 octombrie 2021 

• Organizator în cadrul Proiectului educational  Evaluarea în învățământul preuniversitar 

,octombrie 2021, organizat de Editura Arabela, Argeș. 

 

VASILE SIMONA: 

• Evaluator  în cadrul Comisiei Județene pentru  OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, clasele 

V- VIII; 
 

 PRICOPI ANTONETA: 

• Evaluator  în cadrul Comisiei Județene pentru  OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, clasele 

V- VIII; 

• Evaluator în cadrul  Comisiei de evaluare la proba de bilingv în vederea admiterii la liceu; 

 

 

CRISTEA ELENA- LAURA: 

• Evaluator în cadrul Comisiei Județene pentru   Olimpiada Județeană de Limba franceză , 12 

martie 2022, la Școala Gimn. Nr. 28, Galați 

• Organizator al Cercului Metodic al profesorilor de matematica din Scoala Gimnaziala “Sfinții 

Împărați”, Galați din data de 20.11.2021 

 

ETAPA PREDICTIVĂ LA CLASELE DIN ÎNCADRARE  

          În anul şcolar 2021 – 2022, cadrele didactice  au realizat procesul instructiv- educativ în 

concordanţă cu programul elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale, îndeplinind toate obligaţiile  

de profesor prevăzute în fişa postului. 

           Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele şcolare,  

pregătirea lor pentru participarea la concursurile scolare, la activităţi cultural- educative, 

didactico-metodice. 



          Cadrele didactice au  proiectat documentele curriculare, în concordanță cu programele în 

vigoare și cu programa de Evaluare Națională la Limba și Literatura Română, care a fost 

schimbată în  anul școlar 2020. Cadrele didactice s-au  ocupat de întocmirea planificărilor 

calendaristice oferite de MEN, a planurilor unitaţilor de învăţare, planificari pe care le-au realizat 

până la termenul stabilit de direcţiunea unităţii şcolare. Astfel, și-au adaptat activitaţile de învăţare 

îndeosebi sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi al metodologiei didactice la 

posibilităţile diferite ale elevilor,  la capacitatea de întelegere,  ritmul de lucru al unor grupuri de elevi 

sau fiecărui elev în parte.   Au acționat în funcție de  nivelul de vârstă și de dezvoltare al elevilor 

           Pentru realizarea proiectării activităţii, s-au folosit de  competenţele TIC pe care  cadrele 

didactice le deţin,  astfel încât au întocmit documentele proiective în format electronic. Programele 

şcolare în vigoare, planificările calendaristice au fost ataşate în   portofoliului personal. 

           Cadrele didactice au gândit activităţi extracurriculare de tipuri diferite, structurate după modele 

variate, corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor: 

          Pentru fiecare activitate extracurriculară au propus formarea unor competenţe transversale şi 

competenţe specifice variate, corect formulate în raport cu conţinuturile şi nevoile elevilor, 

realizabile cu resursele proprii.   O parte dintre activitățile extrașcolare din primul semestru  au fost 

proiectate și desfășurate în mediul online, prin intermediul platformelor GOOGLE CLASSROOM, 

Zoom,  Whatsapp. 

         Cadrele didactice  au  utilizat în predarea didactică tablete grafice, monitoare , laptopuri 

personale sau din dotarea unității de învățământ, imprimante, copii xerox, asigurând  buna 

desfășurare a orelor  fizice sau online, la începutul anului școlar.  

          Cadrele didactice au urmarit  asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii la 

clase. Au utilizat strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al învăţarii şi formarea 

competenţelor specifice. Au  întocmit liste bibliografice cu lucrări  de pedagogie şi metodica 

predării limbii române sau limbilor moderne, lucrări pe care le-au utilizat în procesul instructiv-

educativ. Au întocmit schiţe de  lecţii în concordanţă cu documentele care concretizează conţinuturile 

procesului de învăţământ. În realizarea acestor schiţe au ţinut cont de instruirea diferenţiată şi au 

asigurat funcţionalitatea raporturilor dintre obiective, conţinuturi, strategii de instruire si modele de 

evaluare la nivelul proiectului de lecţie. 

           Au conceput şi realizat activităţi instructiv-educativ variate, nuanţate în raport cu diferenţele 

dintre elevi.  Cadrele didactice și-au  adaptat activitatea şcolară prin conţinutul ei şi prin programul 

de lucru  intereselor şi aptitudinilor elevilor, particularităţilor de vârstă în funcţie de nivelul clasei. 

Au folosit forme de organizare a activităţii diferite : pe grupe,  în echipe, frontal  sau individual. 

           Au organizat și desfășurat activități didactice, curriculare și extracurriculare în mediul 

școlar, extrașcolar și în mediul online. Au realizat și aplicat instrumente de evaluare a activității 

online oferind feedback fiecărui elev. 

           În vederea  asigurării unui demers interactiv al actului de predare -învăţare –evaluare,  

valorificării şi stimulării creativităţii şi imaginaţiei elevilor, dezvoltării motivaţiei pentru învăţare, 

creării cadrului favorabil pentru aplicarea cunoştinţelor dobândite, au  utilizat în timpul orelor de 

limba şi literatura română, franceză, engleză, metode contemporane activ- participative precum: 

expunerea, conversaţia, exerciţiul, jocuri de rol, metoda mozaicului, metoda brainstorming- ului, 

metoda cubului, metoda ciorchinelui,etc. 



     În vederea optimizării activităţilor didactice, au utilizat în cadrul orelor de curs resurse materiale 

din unitatea de învăţământ : dicţionare diverse, culegeri de exerciţii,  manualul profesorului etc. 

Au realizat şi utilizat individual, dar şi împreună cu elevii, o serie de mijloace didactice originale 

specifice disciplinei pe care o predau : cărti de joc cu întrebări  de vocabular şi fonetică, cuburi  

specifice unor categorii gramaticale,  jocuri diverse  etc.  

 

ETAPA PREDICTIVĂ- TESTE INIȚIALE 

S-au stabilit  subiectele, au fost elaborate  și au fost susținute  testările predictive la clasele 

gimnaziale.Au fost făcute eforturi pentru buna organizare și desfășurare a testărilor predictive la 

începutul anului școlar întrucât clasele gimnaziale au funcționat în sistem fizic, uneori hibrid din 

cauza condițiilor pandemice. A  fost constatată situația elevilor după vacanța de vară și s-au 

stabilit măsuri de ameliorare.  

Situatia elevilor , dupa vacanta școlară de vară , este următoarea ,  dupa cum se constată în 

urma  aplicarii TESTELOR PREDICTIVE :  

Bilanţ  privind evaluarea iniţială- Clasa a V-a A  

Clasa Profesor Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

evaluaţi 

Note acordate Media 

clasei 

Sub 

5 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

 

  V A TOADER 

LILIANA 

12 12 2 5 4 1 6.45 

PROMOVABILITATE -V B: 84%  

OBSERVAȚII-  1 elevă  transferată  din  altă unitate de învățământ în semestrul I. Efectiv de elevi, 

la finalul semestrului I – 13 elevi. 

Bilanţ  privind evaluarea iniţială- Clasa a V-a C  

Clasa Profesor Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

evaluaţi 

Note acordate Media clasei 

Sub 

5 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

 

  V C TOADER 

LILIANA 

17 17 2 6 7 2 7.22 

PROMOVABILITATE -V B: 89%  

MEDIA  :  7.22  

 

Bilanţ privind evaluarea iniţială- Clasa a VI-a A  

Clasa Profesor Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

evaluaţi 

Note acordate Media clasei 

Sub 5 5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

 

VI A TOADER 

LILIANA  

29 29 5 11 9 4 5.86 



PROMOVABILITATE VII A : 83 % 

Bilanţ privind evaluarea iniţială- Clasa a VII-a B 

Clasa Profesor Nr. Elevi 

înscrişi 

Nr. Elevi 

evaluaţi 

Note acordate Media clasei 

Sub 

5 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

 

VII  

A 

TOADER 

LILIANA  

23 23 5 9 6 3 6.82 

PROMOVABILITATE VIII A:  79% 

 

Bilanţ privind evaluarea iniţială- Clasa a VIII-a A  

Clasa Profesor Nr. Elevi 

înscrişi 

Nr. Elevi 

evaluaţi 

Note acordate Media clasei 

Sub 

5 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

 

VIII  

A 

TOADER 

LILIANA  

19 19 4 6 6 3 6.86 

PROMOVABILITATE VIII A:  79% 

 OBSERVAȚII :La clasa a VIII-a  A sunt copii care prezintă probleme de concentrare, de atenție, 

goluri informaționale, exprimare ilogică, incoerență în scris , probleme de disgrafie, incapacitate de 

ințelegere clară a cerinței( Arfire Atia, Milu Sebastian, Satmarin Denisa) .  Se observă slaba 

motivație pentru invățătură, lipsa monitorizării din partea familiilor sau  lipsa exercițiului susținut 

în vederea dezvoltării memoriei sau capacității de exprimare scrisă . 

 

 PREGATIREA PENTRU EXAMENE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021- 2022 

              Profesorii au prezentat elevilor la fiecare evaluare obiectivele şi criteriile acesteia,  

planul de evaluare. Au aplicat cele trei forme ale evaluării: iniţială, continuă ,sumativă. Au  

elaborat, sustinut , interpretat rezultatele testelor formative, sumative,  au  implementat  măsuri de   

ameliorare  a  rezultatelor slabe. 

            Cadrele didactice de limba și literatura română au elaborat teste formative şi sumative pentru 

clasele la care au predat, teste care au avut o structură unitară şi care au pornit de la modelul 

elaborat la nivel naţional de CNEE. Testele au fost structurate în două părţi, prima parte cuprinzând  

itemi de tip obiectiv şi semiobiectiv (referitor la lexic, morfologie şi sintaxă), precum şi itemi care 

vizau înţelegerea textului, iar partea a doua cuprinzând un item  de tip subiectiv ce a  constat în 

redactarea unei scurte compuneri. Itemii au fost formulaţi în concordanţă cu obiectivele evaluării, 

conţinuturile evaluării şi standardele de performanţă. 

             Au fost întocmite  matrici din care a reieşit nivelul de cunoaştere la care se situa 

fiecare elev, astfel încât au avut un punct de plecare în planificarea activităţilor de învăţare, 

aprofundare şi recuperare. Pe parcursul anului școlar, au fost sustinute teste on-line  și fizice, 



implementându-se in timp real, conform necesităților de vârstă și educaționale ale subiecților, 

planuri de măsuri remediale pentru problemele identificate ca urmare a aplicării testelor .  

          Am   existat ședințe de comunicare individuală și de grup cu  elevii şi părinţii   asupra  

rezultatelor înregistrate. Am folosit diverse instrumente de evaluare, unele dintre acestea fiind: 

portofolii, referate, proiecte. 

          La limba și literatura română, la toate clasele au fost folosite frecvent FIŞE DE LUCRU 

DIFERENŢIATE. La clasa a VIII-a, cadrele didactice  au lucrat modele de teste pentru Evaluarea 

Naţională. 

CURRICULUM ADAPTAT  

  Dna profesoară, MOȘESCU ANTOANELA, cât și dna PRICOPI ANTONETA  au  întocmit 

CURRICULUM ADAPTAT , aferent PLANULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT  pentru elevul 

MOCANU LORENTZ de la clasa a VIII –a B, în urma rezultatelor evaluării complexe din fișa 

psihopedagogică, din Certificatul de Orientare Școlară  și din recomandările COSP. Copilul prezintă cerinte 

educationale speciale, conform Certificatului  de Orientare Școlară  și Profesională cu nr 2666/ 25. 11. 2020, 

eliberat de CJRAE Galați. 

 

TEZE SEMESTRIALE ȘI  EVALUĂRI SUMATIVE 

● IN CONTEXTUL PANDEMIEI, ESTE PRIMUL AN ȘCOLAR CÂND S-AU SUSȚINUT TEZE 

SEMESTRIALE. 

Bilanţ  privind situația TEZELOR la Limba și literatura română, la clasele gimnaziale, pe semestrul I și pe 

semestrul al II-lea 

Clasa Profesor Nr. elevi 

înscrişi 

Nr. elevi 

evaluaţi 

Note acordate Media 

clasei 

Sub 

5 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

 

V A TOADER LILIANA 12 12 2 2 7 2 6.70 

VB MOȘESCU 

ANTOANELA 

EMANUELA  

20 20 - 1 3 16 9.05 

VC TOADER LILIANA 19 19 1 3 13 2 7.29 

VI A TOADER LILIANA 29 29 7 9 9 3 5. 68 

VII A MOȘESCU 

ANTOANELA 

EMANUELA 

21 21 3 2 5 11 8.10 

VII B TOADER LILIANA 23 23 3 5 10 5 7.46 

VIII 

A 

TOADER LILIANA 19 19 3 2 8 6 7.80 



VIII 

B 

MOȘESCU 

ANTOANELA 

EMANUELA 

21 21 3 2 8 8 7. 12 

 

 

SITUAȚIA MEDIILOR GENERALE ÎNREGISTRATE LA CLASE ȘI LA DISCIPLINELE DIN 

ÎNCADRARE, LA FINALUL ANULUI ȘCOLAR 2021- 2022 

              Profesorii au  notat în mod ritmic parcursul școlar al elevilor, au  monitorizat prezența 

acestora la ore, au notat absențele de la clasele  V- VIII in catalog, atât în perioada școlii fizice, hibrid 

sau online.  

CLS  DISCIPLINA PROFESOR Medii 

1-4,99 

Medii 

5-5.99  

Medii 

6-6.99 

Medii 

7-7.99 

Medii 

8- 8.99 

Medii 

9-10 

REP. PROM 

VA Lb și lit. 

română 

Toader 

Liliana  

- - 1 1 5 5 - 100% 

VB Lb și lit. 

română 

Moșescu 

Antoaneta 

- -     - 100% 

VC Lb și lit. 

română 

Toader 

Liliana 

-- - - - 10 7 - 100% 

VI A Lb și lit. 

română 

Toader 

Liliana 

- 3 4 8 7 9 - 100% 

VII A  Lb și lit. 

română 

Moșescu 

Antoaneta 

- 1     - 100% 

VII A Lb. Latină și 

Cultură 

Romanică 

Moșescu 

Antoaneta 

- -     - 100% 

VII B Lb și lit. 

română 

Toader 

Liliana 

- 2 1 3 9 8 - 100% 

VII B Lb. Latină și 

Cultură 

Romanică 

Moșescu 

Antoaneta 

- -     - 100% 

VIII 

A 

Lb și lit. 

română 

Toader 

Liliana 

- 3 3 3 5 6 - 100% 

VIII 

B  

Lb și lit. 

română 

Moșescu 

Antoaneta 

- 3     - 100% 

 Lb. franceză  -       100% 

 Opț. franceză          

 Lb. engleză          

 Opț. Lb 

engleză 
         

LA TOATE CLASELE, LA TOATE DISCIPLINELE DIN ÎNCADRARE, NU S-AU 

ÎNREGISTRAT SITUAȚII DE CORIJENȚĂ.   PROMOVABILITATEA A FOST DE 100%.  

 

PREGĂTIREA  SUPLIMENTARĂ   PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE 

● Cadrele didactice au  intocmit GRAFICUL  DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ   în vederea 

susţinerii examenului de Evaluare Naţională la disciplina limba şi literatura română.   

●Activitățile de pregătire  suplimentară  la limba și literatura română cu elevii clasei a VIII-a  A 

s-au realizat în ziua de  MARȚI ( 13.30-14,30)  și în ziua de JOI ( 14. 25- 16.00) in sistem fizic, 

uneori on-line sau hibrid, program coordonat de dna profesoară  Toader Liliana.  



●Activitățile de pregătire  suplimentară  la limba și literatura română cu elevii clasei a VIII-a  B 

s-au realizat în ziua de  MIERCURI ( 14. 30-15. 30),in sistem fizic, uneori on-line sau hIbrid, 

program coordonat de dna profesoară  Moșescu Antoanela Emanuela. 

●Dna profesoară, PRICOPI ANTONETA  a realizat programul de pregătire suplimentară cu eleva 

Iancu Giulia Maria  în vederea admiterii la o clasă cu profil bilingv. 

●Dna profesoară, VASILE SIMONA   a realizat programul de pregătire suplimentară cu elevii 

claselor terminale, în vederea admiterii la o clasă cu profil bilingv. 

 

SIMULĂRI ALE EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ  

         Elevii clasei a VIII-a A au sustinut Simulari ale  Examenului de Limba si Literatura Romana 

in lunile noiembrie  2021 , decembrie 2021, februarie 2022.  

         Toader Liliana a  elaborat subiectele si baremele  pentru Simularea Examenului de E.N., 

conform noului model publicat de MEN în 3 noiembrie 2020, a corectat lucrările, a implementat 

masuri de ameliorare.  

        S-a observat o ușoară linie de progres, la limba si literatura română comparând testările 

inițiale cu prima și a doua simulare 

         Ambele clase( VIII A, B) au susținut Simularea Examenului de Evaluare Națională la limba 

și literatura română, în luna   aprilie 2022, cu subiect unic, transmis de Ministerul Educației. 

 

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ, noiembrie 2021  

CLASA a VIII -a A  

PROCENT DE PROMOVABILITATE – 82% 

NUMAR DE ELEVI : 19 

NUMĂR DE ABSENȚI LA SIMULARE : 1  (Milu Sebastian) 

NOTE SUB 5.00- 2 ( Arfire Atia-4.50 si Satmarin Denisa Elena- 4.20) 

 

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ, decembrie  2021 

CLASA a VIII-a A  

PROCENT DE PROMOVABILITATE – 85 % 

NUMAR DE ELEVI  19 

NUMĂR DE ABSENȚI LA SIMULARE 0 

ELEVI NEPROMOVAȚI ( note sub 5.00)  - Satmarin Denisa Elena- 4.60, Milu Sebastian- 1.30 

 

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ, februarie 2022  

CLASA a VIII -a A  

PROCENT DE PROMOVABILITATE – 78% 

NUMAR DE ELEVI : 19 

NUMĂR DE ABSENȚI LA SIMULARE : 1  (Milu Sebastian) 

NOTE SUB 5.00 ( Arfire Atia-4.60, Satmarin Denisa Elena- 3.80, Clătinici Nectarie- 4.90) 

 

 



SIMULARE  OFICIALĂ  A   EXAMENULUI DE  EVALUARE  NAȚIONALĂ, APRILIE  2022 

–    SUBIECT MEN - CENTRALIZAREA REZULTATELOR-  LIMBA ROMÂNĂ, AN 

ȘCOLAR 2021- 2022 - CLASELE A VIII-A A ȘI B 

CLS. PROF 1,0

0-

1, 

2,0

0-

2,9

9 

3,0

0-

3,9

9 

4,0

0-

4,9

9 

5,0

0-

5,9

9 

6,0

0-

6,9

9 

7,0

0-

7,9

9 

8,0

0-

8,9

9 

9,0

0-

9,9

9 

10 MEDIA 

GENE

RALA 

PROMOVA 

BILITATE 

VIII 

A – 

19 

elevi 

TOAD

ER 

L. 

1 - 1 2 2 3 1 7 2 - 7.22 75% 

VIII 

B- 18 

elevi  

MOȘE

SCU A. 

3 2 1 - 1 2 4 4 1  

 

 

- 

6,20 60,5% 

TOTAL – 36 de 

elevi 

4 2 2 2 3 5 5 11 3 - 6,71 67,75% 

 

 

 EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ, SESIUNEA IUNIE 2022- CENTRALIZAREA 

REZULTATELOR-  LIMBA ROMÂNĂ, CLASELE A VIII-A A ȘI B 

             

 Situația notelor obținute la EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ, la DISCIPLINA LIMBA 

ȘI LITERATURA ROMÂNĂ , la finalul anului școlar 2021- 2022 este următoarea: 

 

CLASA  A VIII –A A 

PROFESOR 

COORD. 

TOADER LILIANA  

PROMOV. 100%  

MEDIA 

GENERALĂ  

8.36 

NOTE 

 

1,00-

1,99 

 

- 

2,00-

2,99 

 

- 

3,00-

3,99 

 

- 

4,00-

4,99 

 

- 

5,00-

5,99 

 

1 

6,00-

6,99 

 

3 

7,00-

7,99 

 

1 

8,00-

8,99 

 

4 

9,00-

9,99 

 

9 

10 

 

 

- 

OBSERV. NUMĂR DE ELEVI -19 

PREZENȚI LA EXAMEN -18 

ABSENȚI - 1 

Alte observații:    Clasă pe care profesorul a preluat-o la începutul anului școlar 2021, când 

intrau în clasa a VIII-a 

Elevul Milu Sebastian a fost audient, revenit dintr-o unitate de învățământ din Italia. Copilul 

prezintă nevoi educaționale speciale.  Nu s-a prezentat la examen. Urmează, în prezent, 

cursurile unei școli profesionale de electricieni. 

 



CLASA  A VIII –A B 

PROFESOR 

COORD. 
MOȘESCU ANTOANETA   

PROMOV. 

 77,78%   
MEDIA 

GENERALĂ  7,15  

NOTE 

 

1,00-

1,99 

 

 

1 

2,00-

2,99 

 

 

1 

3,00-

3,99 

 

 

1 

4,00-

4,99 

 

 

1 

5,00-

5,99 

 

 

- 

6,00-

6,99 

 

 

3 

7,00-

7,99 

 

 

2 

8,00-

8,99 

 

 

4 

9,00-

9,99 

 

 

5 

10 

 

 

 

- 

OBSERV. NUMĂR DE ELEVI : 18 

PREZENȚI LA EXAMEN :18 

ABSENȚI : - 
Alte observații : Clasă pe care profesorul a preluat-o la începutul anului școlar 2021, când 

intrau în clasa a VIII-a. Elevul Mocanu Lotentz prezintă certificat CES. Pentru acesta s-a 

întocmit Curriculum adaptat, aferent PIP-ului realizat de psihologul școlar, în colaborare cu 

CJRAE, Galați.  

 

 

CENTRALIZAREA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ. 

LIMBA ROMÂNĂ, AN ȘCOLAR 2022- 2023 

Sesiunea IUNIE 2022 

CLASELE A VIII-A A ȘI B 

CLS. PROF. 1,00

-

1,99 

2,00

-

2,99 

3,

00

-

3,

99 

4,00

-

4,99 

5,0

0-

5,9

9 

6,0

0-

6,9

9 

7,00

-

7,99 

8,0

0-

8,9

9 

9,0

0-

9,9

9 

10 MEDIA 

GENERAL

A 

PROMO

VABILI

TATE 

VIII 

A – 

18 

elevi 

TOADER 

LILIANA 

- - - - 1 3 1 4 9 - 8.36 100% 

VIII 

B- 18 

elevi  

MOȘESC

U 

ANTOAN

ETA 

1 1 1 1 - 3 2 4 5  

 

 

- 

7,15 77,78% 

TOTAL – 36 de 

elevi 

1 1 1 1 1 6 3 8 14 - 7,75 88,89% 

 

 

 

 

 

 



 

RELAȚIA SCOALĂ- FAMILIE:  

        Au fost proiectate si realizate sedinte, intalniri tematice cu parintii,pe specialitate, cât și 

consultatii individuale, în vederea informării  acestora  privind  noutatile  survenite la  evaluările 

pentru  clasa   a VII-a sau a VIII-a.  Au fost susținute periodic intâlniri tematice cu parinții claselor 

din încadrare la dirigenție pentru informarea periodică privind situația școlară și purtarea, ședințe 

pentru analizarea ofertei curriculare.  

            Cadrele didactice au participat fizic  sau online  la sedințele cu parinții de la clasele V-VIII, 

in perioada septembrie 2021- iulie 2022. Consultațiile individuale, în format fizic sau/și telefonic 

cu parinții claselor,  au vizat parcursul scolar, comportamentul, absenteismul.  

       In perioada septembrie  2021 –decembrie 2021 au existat situații când elevii carantinați au 

frecventat orele în sistem on-line.  Cadrele didactice au realizat orele online, pe aplicația MEET, cu 

fiecare clasă din încadrare, la fiecare disciplină școlară, asigurând permanent un program stabil 

fiecărui elev, contact vizual, auditiv . Cadrele didactice au   păstrat legătura cu părinții( în mare 

măsură, părinții au fost prezenți în camerele elevilor). Predarea s-a făcut vocal , vizual, scriptic, 

ajutându-se de tablete grafice, monitoare  , laptopuri, fise xeroxate sau online etc. Toate conținuturile 

predate, recapitulate, proiectele( scrise de mână, tehnoredactate în word, PPT-uri), evaluările orale 

sau scrise, temele elevilor,  se regăsesc în caietele elevilor, uneori pe Google Classroom sau salvate 

în calculatoarele personale. 

PERFECTIONAREA SI PREGATIREA CONTINUĂ : 

   În vederea perfecționării și pregătirii continue a cadrelor didactice, profesorii  fost implicați  în 

activități  desfășurate,  atât în unitatea de învățământ, cât și  în colaborare cu instituțiile abilitate .  

OBȚINEREA GRADELOR DIDACTICE: Nu au fost situații 

CONSFĂTUIRI ȘI CERCURI  PEDAGOGICE  :  

TOADER LILIANA :  

• Participare  la Consfatuirea Județena a Profesorilor de Limba Română ( septembrie 2021), 

FIZIC, CNVA, ședință coordonata de dna inspector, ELENY COJOCARU, fară adeverință; 

• Participare la Consfătuirea Județenă a Profesorilor de Limbă Latină(septembrie 2021), FIZIC, 

CNVA, ședință  coordonata de dna inspector ELENY COJOCARU, fară adeverință; 

• Participare la Cercul pedagogic cu tema  REPERE METODOLOGICE PENTRU CLASA A IX 

–A - Colegiul Național ,, Alexandru Ioan Cuza ”,Galați- Limba și literatura română; 

• Organizator al Cercului pedagogic cu tema  Alternative didactice de modelare a competențelor 

de comunicare ale elevilor, din perspectiva Evaluării Naționale 2022 - Școala Gimnazială ,, 

Sfinții Împărați ”- Limba și literatura română -26 noiembrie 2021; 

• ADEVERINȚĂ 1124/20.05.2021- Participare la Cercul pedagogic cu tema PREGĂTIREA 

EVALUĂRII NAȚIONALE 2021- LIMITE, INOVAȚIE, PERFORMANȚĂ , cerc  organizat 

sub formă de conferință, pe platforma Google Meet, în data de 14 mai 2021, prin colaborarea  

școlilor din Galați, arondate CM8 și CM 11, cât și a Școlilor Gimnaziale Nr1 Slivna, 



Gimnazială1  Balintești, Gimnazială “Stroe S. Belloescu”, Pleșa, Gimnazială 1 Bălășești, 

Gimnazială „Șt Octavian Iosif”, Tecuci.   

• ADEVERINȚĂ 1288/ 30.05. 2022- Participare la Cercul Metodic al profesorilor de limba și 

literatura română, Setul 4, cu tema DIMENSIUNI CULTURALE ȘI INTERCULTURALE ÎN 

STUDIUL LIMBII ROMÂNE, desfășurat în data de 27.05. 2022, în sistem videoconferință, pe 

platform Google Meet. 

• ADEVERINȚĂ 750/1.04. 2022-Participare la Cercul metodic al profesorilor de limba și 

literatura română  din județul Galați, cu tema PROIECTUL- MODALITATE DE EVALUARE 

: ORIGINALITATE ȘI RIGOARE. Videoconferința a avut loc în data de 25.03.2022, cu o 

durată de 2 ore 

• ADEVERINȚA 1182/ 6.12. 2021- Participarea la Cercul pedagogic cu tema EVALUAREA – 

ÎNTRE INCERTITUDINE ȘI SIGURANȚĂ –organizat sub formă de conferință, pe platforma 

Google Meet, în data de 3 decembrie 2021, prin colaborarea   școlilor Gimnazială 1 Drăgănești, 

Gimnazială 1 Malu Alb, Gimnazială 1 Cîrlomănești, Gimnazială „George Ivașcu”, Cerțești, 

Gimnazială „Gheorghe și Maria Tașcă”, Bălăbănești, Gimnazială 1Rădești.  

• ADEVERINȚĂ 1701, 1702, 1703/09.12.2021- Participare, organizare, sustinere lectie si 

referat stiintific  la cercul pedagogic   al profesorilor de limba și literatura română, CM1, CM2, 

CM3, CM4, cu tema ALTERNATIVE DIDACTICE  DE  MODELARE  A 

COMPETENȚELOR  DE  COMUNICARE  ALE ELEVILOR, DIN PERSPECTIVA 

EVALUĂRII  NAȚIONALE 2022. Videoconferința cu durata de 2.30 ore s-a desfășurat pe 

aplicația Google Meet, în data de 26 noiembrie 2021 și a fost organizată prin colaborarea dintre 

Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, Școala Gimnazială „Ludovic Cosma”, Școala 

Gimnazială Nr 28, Școala Gimnazială „Sfinții Împărați”, Galați. 

• ADEVERINȚĂ 1124/20.05.2021- Participare la Cercul pedagogic cu tema PREGĂTIREA 

EVALUĂRII NAȚIONALE 2021- LIMITE, INOVAȚIE, PERFORMANȚĂ , cerc  organizat 

sub formă de conferință, pe platforma Google Meet, în data de 14 mai 2021, prin colaborarea  

școlilor din Galați, arondate CM8 și CM 11, cât și a Școlilor Gimnaziale Nr1 Slivna, 

Gimnazială1 Balintești, Gimnazială “Stroe S. Belloescu”, Pleșa, Gimnazială 1 Bălășești, 

Gimnazială „Șt Octavian Iosif”, Tecuci.  

 

 

MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA:  

 

  ●  Participare la Cercul pedagogic cu tema  EVALUAREA ÎNTRE INCERTITUDINE ȘI 

SIGURANȚĂ - Școala Gimnazială Nr 1 Drăgănești; 

● Participare la Cercul pedagogic cu tema  REPERE METODOLOGICE PENTRU CLASA A IX –

A - Colegiul Național ,, Alexandru Ioan Cuza ”,Galați- Limba și literatura română, 10.12. 2021; 

●  Participare la cercul pedagogic   al profesorilor de limba și literatura română, CM1, CM2, CM3, 

CM4, cu tema ALTERNATIVE DIDACTICE  DE  MODELARE  A COMPETENȚELOR  DE  

COMUNICARE  ALE ELEVILOR, DIN PERSPECTIVA EVALUĂRII  NAȚIONALE 2022, 

Google Meet, 26 noiembrie 2021; 

●  Organizator – Cercul pedagogic cu tema  ALTERNATIVE DIDACTICE DE MODELARE A 

COMPETENȚELOR DE COMUNICARE ALE ELEVILOR, DIN PERSPECTIVA EVALUĂRII 

NAȚIONALE 2022 - Școala Gimnazială ,, Sfinții Împărați ” - Limba și literatura română(susținerea 

unui referat ) 



●  Participare la Cercul pedagogic cu tema EVALUAREA – ÎNTRE INCERTITUDINE ȘI 

SIGURANȚĂ - Școala Gimnazială ,, George Ivașcu ” Cerțești - Limba latină; 

● Participare la  Cercul Metodic al profesorilor de limba și literatura română, Setul 4, cu tema 

DIMENSIUNI CULTURALE ȘI INTERCULTURALE ÎN STUDIUL LIMBII ROMÂNE, 

desfășurat în data de 27.05. 2022, în sistem videoconferință, pe platform Google Meet; 

● Participare la Cercul metodic al profesorilor de limba și literatura română  din județul Galați, cu 

tema PROIECTUL- MODALITATE DE EVALUARE : ORIGINALITATE ȘI RIGOARE. 

Videoconferința a avut loc în data de 25.03.2022, cu o durată de 2 ore. 

 

  

CRISTEA ELENA- LAURA:  

 

● Participare la Cercul Metodic al profesorilor de Limbă franceză (set III) – MANAGEMENT 

ȘCOLAR INSTITUTIONAL ÎN RAPORT CU DINAMICA LEGISLAȚIEI ȘCOLARE – 

25.11.2021 – organizat la Școala Gimn. Nr. 25, Galați. 

●  Participare la Cercul Metodic al profesorilor de limbi moderne (set II), gimnaziu, cu tema 

STRATEGII METACOGNITIVE ÎN ELABORAREA SI UTILIZAREA LA CLASĂ A 

RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE, din 09.04.2022, organizat la Școala Gimn. 

„Ștefan cel Mare”, Galați și Școala Gimn. “Petru Rareș”, Frumușița. 

 

 

 

SUSȚINERE DE LECȚII ÎN CADRUL  CERCURILOR PEDAGOGICE  

TOADER LILIANA  

● ADEVERINȚĂ 1702/ 09.12. 2021-  susținerea unei lecții și a unui referat științific  în cadrul  

cercului pedagogic   al profesorilor de limba și literatura română, CM1, CM2, CM3, CM4. Conținutul 

metodic s-a intitulat REGULI, CONVENȚII ORTOGRAFICE, ORTOEPICE, LEXICO-

SEMANTICE ȘI MORFOSINTACTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PENTRU O COMUNICARE 

CORECTĂ. ALTERNATIVE DIDACTICE INTERDISCIPLINARE . Videoconferința cu durata 

de 2.30 ore s-a desfășurat pe aplicația Google Meet, în data de 26 noiembrie 2021 și a fost organizată 

prin colaborarea dintre Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei”, Școala Gimnazială „Ludovic 

Cosma”, Școala Gimnazială Nr 28, Școala Gimnazială „Sfinții Împărați”, Galați. 

 

             Cadrele didactice s-au implicat pe parcursul intregului an școlar în activitatea de  

perfecționare, au susținut lecții, referate, în  cadrul Ariei Curriculare, au făcut schimb de 

informații, au dezbătut noutăți, au accesat surse bibliografice, digitale. 

 

CURSURI, CONFERINȚE, SIMPOZIOANE : 

 

MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA:  

●Simpozionul județean EXPRIMAREA EMOȚIILOR ȘI TRĂIRILOR PRIN ACTIVITĂȚILE 

/LECȚIILE ARTISTICO-PLASTICE ȘI PRACTICE, ediția a II –a , 20 decembrie 2021, Slatina; 



●Adeverință utilizare joc educațional, omologat în cadrul Proiectului Educațional  IMPORTANȚA 

JOCULUI DIDACTIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, noiembrie 2021, Argeș; 

●Conferința metodică pentru cadrele didactice școlare și universitare cu genericul  GÂNDIREA CA 

O DISCIPLINĂ CURRICULARĂ, septembrie 2021,Republica Moldova; 

● Participare Conferința Națională,  CAPTIVEAZĂ PRIN EDUCAȚIE, 18 noiembrie 202; 

●Cursul de formare profesională ARTA POVESTIRII, METODĂ INTERACTIVĂ ÎN ARTA 

EDUCAȚIEI, integrat în Proiectul Național susținut de Cercul Povestitorilor- AtelieR de cuvinte, 10. 

12. 2021; 

● Participare la SIMPOZION NAȚIONAL RAPSODII DE TOAMNĂ, Smart Education On, 12 

noiembrie, 2021; 

●Participare  la CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ERASMUS PROGRAME OF THE 

EUROPEAN UNION, Craiova, 18 februarie 2022. 

 

VASILE SIMONA:  

● Participare la Cursul de  formare FII PROFESOR CREATIV-LUCREAZA PE CANVA SI 

NEARPOD- curs online(3 ore) 

● Cursul  ABORDAREA NOILOR EDUCAȚII-20 credite; 

● Cursul  ORATORIE DIDACTICA - 10 credite; 

 

PRICOPI ANTONETA:  

●Cursul de formare profesională ORATORIE DIDACTICĂ, acreditat prin CCD.  
 

CRISTEA ELENA- LAURA:   

● ATTESTATION DE SUIVI- Cursul  de formare, în vederea abilitării ca profesor evaluator al 

examenelor DELF-DALF. Emitent – France Education Internationa ;l 

● Cursul de formare ORATORIA DIDACTICĂ ȘI SUSȚINEREA PREZENTĂRILOR ÎN 

PUBLIC,   40 ore, 10 credite; 

● Modulul PEDAGOGIE DIGITALĂ organizat de Școala de Valori – 22 ore curs, în perioada 

26.01- 12.03. 2022; 

● Cursul MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A CURRICULUMULUI 

NAŢIONAL. MANAGER - CRED. FORMARE NIVEL 2 

 

TOADER LILIANA: 

● ADEVERINȚA 764/05.05.2022- ORATORIA DIDACTICĂ ȘI SUSȚINEREA 

PREZENTĂRILOR ÎN PUBLIC- program acreditat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale 

nr. 4482/15.07.2019, categoria 3, cu o durată de 40 de ore, 10 credite profesionale transferabile, 



derulat în perioada: 04.03.2022 – 31.03.2022, de către Asociația “CENTRUL EDUCAȚIONAL 

PRACTIC” 

 

ARTICOLE , STUDII, PUBLICAȚII  DE SPECIALITATE: 

MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA:  

●Publicare resurse educaționale în cartea din cadrul Proiectului educațional EVALUAREA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,octombrie 2021, organizat de Editura Arabela, Argeș; 

●CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT, FESTIVALUL  ANELISSE, 30 septembrie 2021,Chișinău – 

Republica Moldova; 

●PREMIUL I la Festivalul Internațional – Concurs  Anelisse  de Reviste școlare , ppt –uri , filme, 

desene și fotografii din 30 septembrie 2021 de la Chișinău – Republica Moldova, LUCRAREA ,, 

JOCUL DIDACTIC – REPERE METODOLOGICE”; 

●  Publicare articol, revista  în format electronic cu ISBN, din cadrul Proiectului educational  

EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ,octombrie 2021, organizat de Editura 

Arabela, Argeș; 

●  Publicare articol, Simpozionul județean  EXPRIMAREA EMOȚIILOR ȘI TRĂIRILOR PRIN 

ACTIVITĂȚILE /LECȚIILE ARTISTICO-PLASTICE ȘI PRACTICE, ediția a II –a , Simpozion 

județean, Slatina, 20 decembrie 2021; 

●  Publicare articol educational  în REVISTA SMART EDUCATIONAL, nr 19, din noiembrie 

2021. 

 

TOADER LILIANA   

● Proiectarea, redactarea, avizarea PROGRAMEI DE OPȚIONAL, CA DISCIPLINĂ NOUĂ 

:COMUNICARE CORECTĂ. SCRIEREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ, la clasa a VIII-a, pentru anul 

2022- 2023. 

  

PROIECTE ȘI PARTENERIATE 

TOADER LILIANA  

● NR 336/06.05.2022  -PROTOCOL DE COLABORARE între  Teatrul Dramatic „ Fani 

Tardini”, Galati   și Școala Gimnazială „Sfinții Împărați”, Galați, pe durata anului școlar 2021- 

2022. 

● Profesor coordonator la activitatile desfășurate în cadrul FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL 

AL FILMULUI ECOLOGIST ECOFEST ROMÂNIA – 7-11 iunie 2022, Galați 

● Implicarea în activitatea de educație financiară  ȘCOALA DE BANI  

 



CRISTEA ELENA- LAURA:  

● Profesor coordonator la activitatile desfășurate în cadrul FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL 

AL FILMULUI ECOLOGIST ECOFEST ROMÂNIA – 7-11 iunie 2022, Galați 

● Realizator de proiecte de predare- invățare – evaluare prin utilizarea pachetului de licențe gratuite 

CLASA VIITORULUI  (GOOGLE WORKSPACE FOR EVALUATION SI OFFICE 365 A1). 

● Participare in   proiectul „ASCULTĂ 5 MINUTE DE MUZICĂ CLASICĂ”organizat de Radio 

România, prin  Radio România Muzical și Ministerul Educației; 

● Participare la activitatile artistice, în CADRUL PROIECTULUI – CONCURS LUMINĂ DIN 

SUFLET DE COPIL_Ediția a III-a, 2022, Galați (Concurs județean de arte plastice și decorative 

înscris în CAEJ 2022/ poziția 26). 

●  Coordonatorul unui schimb de experientă între elevii claselor  a V-a A și a V-a B  și elevi 

francezi  - CLASSES CE1 ET CE2 DE LA ECOLE PUBLIQUE DIN LOCALITATEA SAINT 

NICOLAS DU PÉLEM 

 

VASILE SIMONA:  

● Implicare în activitatea de educație financiară ȘCOALA DE BANI 

● Participarea la proiectul ȘCOLI PRIETENOASE CU NATURA-realizare de hrănitoare pentru 

păsări 

● Realizarea de felicitări pentru elevii scolii  Ecole Publique, Saint Nicolas du Pelem, din Franța, cu 

tema MĂRȚIȘORUL ROMÂNESC - elevii clasei a V-a A 

● Particiarea la proiectul DE LA INIMĂ LA INIMĂ– organizat C.J.R.A.E Galați 

● Partener al activitatii FLORI DE PRIMAVARA PENTRU BUNICII NOSTRI- in colaborare cu 

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați. 

● Participarea la activitatile derulate prin programul national " ENERGIE PENTRU MESERIA 

MEA". 

●Participarea cu elevii clasei a V-a A la PROIECTUL " SCOLI PRITENOASE CU NATURA"- 

hranirea pasarilor in timpul iernii. 

●Organizare si implicarea in activitatea PROGRAMULUI EDUCATIONAL ALWAYS 2021-2022 

●Participarea cu elevii clasei a V-a A la Campania umanitară organizată de CJRAE "DE LA INIMA LA 

INIMA DĂRUIEȘTE BUCURIE COPIILOR!" 

 

MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA:  

Parteneriate cu diferite instituții : V.A.URECHIA ,  ȘCOALA GIMNAZIALA ,, CANDIANO 

POPESCU” , PRAHOVA , ASOCIAȚIA CULTURAL- ȘTIINȚIFICA VASILE POGOR DIN 

IASI,  LICEUL TEHNOLOGIC ,, DIMITRIE FILIȘANU , DOLJ , EDITURA DIANA DIN 

PITEȘTI ȘI EDITURA ESENTIAL MEDIA,PITESTI,EDUCATIONAL INTERNATIONAL, 

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,, ION CREANGA ”SLATINA. 

ADEVERINȚĂ Participare la Proiectul  Educațional  EVALUAREA  ÎN INVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR, octombrie, 2021, Argeș 

ADEVERINȚA – Organizator în cadrul PROIECTULUI EDUCAȚIONAL EVALUAREA ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, octombrie, 2021,Editura Arabela, Argeș 



● COORDONATOR AL CONCURSULUI NAȚIONAL CU PARTICIPARE GRATUITĂ  RAPSODII 

DE TOAMNĂ ,desfășurat în perioada 1-29 octombrie 2021, București, SMART EDUCATION ON. 

    

REZULTATE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE : 

MOȘESCU ANTOANELA EMANUELA:  

 

DIPLOMĂ -PREMIUL I      la FESTIVALUL INTERNAȚIONAL- CONCURS ANELISSE, concurs 

de Reviste Școlare, PPT-URI, FILME, DESENE, FOTOGRAFII, 30 Septembrie, Chișinău, 

Republica MOLDOVA,  

NEAGU ANA- MARIA-  clasa a VIII-a B, MENȚIUNE obținută la etapa județeană a 

OLIMPIADEI  NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASELE V- VIII, 

2022 

 

PRICOPi ANTONETA: 

Participarea elevilor  la CONCURSUL “ENGLISH MY LOVE”  

VASILE SIMONA : 

Elevul MILEA CRISTIAN –PREMIUL III- faza judeteana la  OLIMPIADA DE LIMBĂ 

ENGLEZĂ;  

 

• English my love-elevii clasei a IV-a B; 

• Participare la  Concursul Cangurul Lingvist-  

sectiunea limba engleza- clasele a IV-a B si a V-a A. 

   

TOADER LILIANA : 

OLIMPIADA  NAȚIONALA  INTERDICIPLINARA  CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ, 2022 

PODAȘCĂ TEODORA IOANA, clasa a VI-a B, PREMIUL I, la etapa județeană a OLIMPIADEI  

NAȚIONALE  INTERDICIPLINARE  CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, 2022 

PODAȘCĂ TEODORA IOANA – diploma Tinerețe și credință pentru CALIFICAREA LA 

ETAPA NAȚIONALĂ A OLIMPIADEI CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ, diplomă acordată de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian 

PODAȘCĂ TEODORA IOANA – PREMIUL ECLESSIA,  pentru rezultate deosebite la 

Olimpiada Națională Interdisciplinară Cultură și spiritualitate românească acordat de 

ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR   și de Inspectoratul școlar județean Suceava;  

PANGRATE ALEXIA TEODORA, clasa a VI-a B, PREMIUL III, la etapa județeană a 

OLIMPIADEI  NAȚIONALE  INTERDICIPLINARE  CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ, 2022 



DIACONU DENIS MIHAI, clasa a VII-a B, MENȚIUNE  la etapa județeană a  OLIMPIADEI  

NAȚIONALE  INTERDICIPLINARE  CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ, 2022 

DIACONU DENIS MIHAI, clasa a VII-a B, DIPLOMA TINEREȚE ȘI CREDINȚĂ , acordată 

de Episcopia Dunării de Jos   

 

OLIMPIADA  NAȚIONALA   DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASELE V- VIII, 2022 

LAZĂR BRIANA GEORGIANA – clasa a VIII-a B, MENȚIUNE obținută la etapa județeană a 

OLIMPIADEI  NAȚIONALE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASELE V- VIII, 

2022 

CONCURSUL JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR “DAN BARBILIAN”, 20 MAI 2021 

VASILE IOANA – a V- a A                                                   MENȚIUNE  

CHIRIȚĂ NICOLETA – a V- a A                                          MENȚIUNE  

CĂLUIAN INGRID– a V- a A 

GHORGHIȚĂ ANDREI – a V- a C                                        MENȚIUNE  

MANOLACHE ADRIAN PETRIȘOR – a V- a C                   MENȚIUNE  

LAZĂR BRIANA – a VI- a A                                                 MENȚIUNE  

FLUTUR CRISTINA BIANCA – a VI- a A                           MENTIUNE  

PANGRATE ALEXIA TEODORA– a VI- a A                       MENȚIUNE  

MILEA CRISTIAN – a VII- a B                                              MENȚIUNE  

TUDORANCEA REMINA MARIA – a VII- a B                    MENȚIUNE  

DIACONU DENIS MIHAI a VII- a B                                     MENȚIUNE  

DINU SABRINA MONALISA a VII- a B                               MENȚIUNE  

ANDREI RĂZVAN CRISTIAN a VII- a B                              MENȚIUNE  

 

A X-A EDIȚIE A FESTIVALULUI  INTERNAȚIONAL DE CREAȚIE ȘI 

INTERPRETARE „ANA BLANDIANA”, cu tematica – ALCHIMIA PLOII, in perioada 13-15 

mai, 2022.  Invitaţi de onoare – scriitorii:Ana Blandiana, Nicolae Băciuţ. Festivalul este 

organizat de   Inspectoratul Școlar Județean, Brăila, Colegiul Național ”Gh. Munteanu Murgoci”, 

Asociația Culturală „Ars Poetica”, Muzeul Brăilei „Carol I”, Teatrul ”Maria Filotti”, Liceul de Arte 

„Hariclea Darclee”, Universitatea „Dunărea de Jos”- Facultatea de Litere, Galați, Direcția Județeană 

pentru Cultură și Patrimoniu Național Mureș, alături de alte instituții partenere din țară și din 

străinătate 

SECȚIUNEA I: creație literară, text în proză; SUBSECȚIUNEA I: clasele V- VIII,  

SUBTEMA: Lăsați ploaia să mă îmbrățișeze... – PARTICIPANTI:  MILEA CRISTIAN( VII),  

FLUTUR CRISTINA BIANCA(VI) 

SECȚIUNEA III- recitare; SUBSECȚIUNEA I: clasele V- VIII, , SUBTEMA:  o poezie de Ana 

Blandiana , o poezie tradusă de Eugenio Montale 

 TOMA  ANAMARIA SARAH-  VIII  A-                               MENTIUNE 

 BURSUCANU ALEXIA – VIII  A-                                      PREMIUL II  



ANTON ADRIELA-VIII 

DINU SABRINA MONALISA-VII 

 COMAN PAULA SÂNZIANA -VI 

 

            ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE: 

Activităţile  extraşcolare şi extracurriculare au fost variate și au marcat evenimente importante din 

cultura istorică, socială si literară internatională .  

VASILE SIMONA: 

Serbare de Crăciun-colinde, împodobit bradul, scrisori către Moș Crăciun-colinde , clasa a V-a A; 

Secret  Santa, clasa a V-a A; 

Activitate online de Halloween cu elevii clasei a V-a A; 

Activitate Be my Valentine!-clasele primare; 

Activitate TIC-TAC si limba engleză-clasele primare si clasa a V-a A; 

Realizare de felicitari si înregistrare video cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii; 

Happy Easter-clasele primare 

Ieșire la Shopping Mall Galați, vizionare film, cu elevii clasie a V-a A; 

Ziua Națională a Lecturii- realizare de plașă dupa cartea Micul Prinț; 

Organizator al taberei din Arieșeni, județul Alba, în colaborare cu doamna învățătoare Manole 

Lăcrămioara. 

Însoțitor al elevilor la vizionarea piesei de teatru Harap-Alb, la Teatru Dramatic Fani Tardini, 

Galați. 

 

ANTONETA PRICOPI:  

Activitatea tematică ,,Thanksgiving Day’’ la clasele I A,I B, III A, III B, V B, V C, VI A, VII A si 

VIII B, 25 noiembrie 2021 

Activitatea tematică ,,Remembrance Day’’, clasele  III A, III B, VIII B, săptămâna 8-12 noiembrie 

2021 

Organizarea paradei de Halloween la clasele din ciclul primar, noiembrie 2021; 

SECRET SANTA, clasa a VIII-a B; 

EXCURSIE LA BRAȘOV ȘI SINAIA, clasa a VIII-a,  MAI 2022; 

CURSUL FESTIV  AL CLASELOR A VIII-A ,  30 mai 2022. 

TOADER LILIANA:  

ADEVERINȚĂ 283/13.04. 2022- participare cu elevii claselor V-VIII, în perioada 2020- 2021 la 

vizionarea spectacolelor Teatrului Dramatic Fani Tardini din Galați, in cadrul PROTOCOLULUI 

DE COLABORARE; 

Concurs culinar, clasa a VII-a B, jurizat de elevii clasei a VIII-a A 

Concurs de proiecte didactice, afise, pliante- Clubul de lectură, iunie 2022 



Vizionare de spectacole cu elevii claselor VA, VC, VI A, VII B, VIII A: Harap-ALB, Soacra cu 

trei nurori, Puslamaua de la etajul 13 etc 

Moment artistic de 8 MARTIE, dedicat Zilei Internationale a Femeii, cu elevii claselor VIIB si VIII 

A; 

O zi în natură la Siret- mini-excursie cu elevii clasei a VII-a B, iunie 2022  

Activitate interdisciplinară de Crăciun- Zbor de îngeri într-o iarnă- toate clasele din încadrare 

(dramatizări, interpretare, cântece, datini, tradiții); 

Secret Santa, clasa a VII-a B;   

Proiectul educațional -Pirații prin taifunul meseriilor- proiect pe echipe la clasa a VIII-a A;  

Proiectul educațional- Copiii lunii și dor de Eminescu – proiect pe echipe la clasa a VI-a A; 

Proiectul educațional- Călătorind printre stele- proiect pe echipe la clasa a VII-a B; 

Proiectul educațional interdisciplinar religie- română- Sfinții trei ierarhi- proiect pe echipe la clasa 

a VII-a B.  

 

MEDIATIZAREA REZULTATELOR SCOLARE LA NIVEL LOCAL SI JUDEȚEAN:  

-sedinte consultative  cu colectivele de părinți; 

- publicarea de informatii doveditoare pe platforme publice ( site- ul scolii). 

 BAZA MATERIALĂ  

• Toate cadrele didactice - luarea în primire  a obiectelor  din inventarul claselor( laptop, camera 

video)  

        TOADER LILIANA  

• reconditionarea , punerea în funcțiune a unui Xerox în cancelaria unității de învățământ. 

            Se urmărește realizarea de activități didactice formale , informale și nonformale, în anul 

școlar  următor.  

                                                            Responsabil arie curriculară - Limbă și comunicare   

       Prof. Toader Liliana  

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ „MATEMATICA ŞI ŞTIINŢE”  - AN ŞCOLAR 2021-2022 

În anul şcolar 2021-2022   activitatea profesorilor comisiei s-a proiectat şi desfăşurat pe trei 

coordonate: 

-Activităţi curriculare 

-Activităţi extracurriculare. Concursuri şi olimpiade şcolare 

-Formare profesională continuă / perfecţionare 

 Obiectivele din programul managerial al Comisiei metodice Matematică si Stiinţe în anul 

şcolar 2021-2022 au fost:  

-asigurarea cadrului organizatoric; 

-asigurarea predării unitare a ştiinţelor  

-perfecţionarea activităţii didactice de predare-învăţare; 

-activitatea diferenţiată cu elevii şi asigurarea evaluării progresului şcolar; 

-redactarea de proiecte didactice pentru teme şi capitole noi din programele şcolare; 

-activitatea cultural-educativă cu elevii; 

-formarea  continuă a membrilor comisiei. 

 Au fost realizate documentele pentru organizarea activităţii Comisiei metodice: programul 

managerial, programul de activităţi; s-au stabilit responsabilităţile pentru profesorii membri ai 

comisiei. Activităţile Comisiei metodice, s-au desfăşurat în conformitate cu obiectivele din programul 

managerial al comisiei. 

 Au fost realizate următoarele activitati: 

SEMESTRUL I 

SEPTEMBRIE      - Consfatuirile cadrelor didactice – 14-30.09.2020 

           2021             - Sedinta privind intocmirea dosarului comisiei metodice, analizarea 

programelor scolare pentru finalizarea planificarilor anuale si semestriale. 

                                - Dezbaterea si aprobarea planurilor manageriale  

                                                                                                             R : Membrii comisiei 

OCTOMBRIE      - Analiza activitatii comisiei metodice de matematica si stiinte  din anul scolar 

precedent. 

         2021  

                               - Stabilirea masurilor necesare pentru obtinerea unor rezultate cât mai bune la 

examenele nationale cu elevii claselor a-VIII-a. 

                               - „Predarea interactiva a matematicii in gimnaziu” – referat stiintific 

                               - „Alternative educationale” – masa rotunda 

R :   Prof. Cojocaru Camelia 

   Prof. Ungureanu Laura 

NOIEMBRIE       - Analiza notarii ritmice a elevilor                               



      2021                 - Participarea la cercurile pedagogice pe semestrul I – discutii pe marginea 

materialelor         prezentate 

                              - Contraexemple in matematica elementara – referat stiintific 

- Metode si tehnici de cunoastere si caractericare psihopedagogica a      elevilor 

– masa rotunda     

                R :  Prof. Ungureanu Laura 

                                                                                                                   Prof. Gîtan Anca 

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

comisiei,  in concordanta cu planificarile intocmite 

     2021                  - „Metoda triunghiurilor congruente”  lectie deschisa la cl. a-VI-a  la  

matematica 

 - “Modele ale predarii”  – masa rotunda 

- “Factori perturbatori in evaluarea didactica” – referat stiintific 

                                        R :  Prof. Cojocaru Camelia 

                                                                                                                    Prof. Cretu Petrica 

                                                                                                                    Prof. Enciu Cateluta 

IANUARIE           - “Metode si procedee de rezolvare a problemelor de geometrie in gimnaziu 

“ – referat stiintific 

      2022 -  Succesul si insuccesul scolar – masa rotunda                      

                                                                                                           R :   Prof. Ungureanu Laura                                                                          

                                          Prof. Anton Violeta 

SEMESTRUL al II-lea 

FEBRUARIE        - Analiza rezultatelor elevilor la olimpiade- fazele locale şi pe localitate 

    2022                    -  Analiza activităţii comisiei pe semestrul I. 

                               -  Pregatirea subiectelor pentru simularea examenului la matematica 

                                -“ Blocaje si bariere in comunicarea didactica” -  referat stiintific 

                                -  Educatia elevilor cu nevoi speciale – masa rotunda 

 - “Cuprul – proprietati chimice”  lectie deschisa la cl. a-VIII-a  la chimie 

                                        R :  Prof. Enciu Cateluta 

                                                                                                       Prof. Gîtan Anca 

                                                                                                       Prof. Chirita Mihaela 

MARTIE              - Testare sumativă la clasele a-VIII-a (simularea testelor naţionale).  

     2022                 -  Sintetizarea şi  compararea rezultatelor obtinute de fiecare colectiv de elevi 

                               - „Fiziologia sistemului circulator: Circulaţia sistemică şi circulaţia 

pulmonară  ”- lecţie deschisă la biologie la clasa a-VII-a                            

                               -  „ Personalitatea cadrului didactic” – masa rotunda 

 R : Prof. Enciu Cateluta 



                                                                                                                    Prof. Cretu Petrica       

APRILIE               - Participarea la cercurile pedagogice pe semestrul II 

     2022                  - Analiza rezultatelor obţinute de elevii cl. a-VIII-a la simularea examenelor 

naţionale 

                               - “Activitatea si odihna”  - dezbatere 

                               - “Microscopul electronic” – referat stiintific 

     R : Prof. Gîtan Anca 

                                                                                                                   Prof. Cojocaru Camelia 

 MAI                      - Analiza rezultatelor rezultatelor obţinute de elevii cl. a-VIII-a la simulare la   

 2022                       matematică   

                               - “Chimia – stiinta vietii” – referat stiintific 

                                - Faza judeţeană a olimpiadelor şcolare- participare, subiecte, rezultate - 

dezbatere                                

                     - “Absenteismul si abandonul scolar” – masa rotunda 

 R : Prof. Chiriţa Mihaela 

                                                                                                                     Prof. Anton Violeta 

IUNIE                   -  Realizarea testelor pentru elevii claselor a-IV-a în vederea stabilirii  nivelului 

de pregătire pentru trecerea la ciclul gimnazial 

2022                       -  Motivatia pentru cariera didactica – masa rotunda       

                                      R : Membrii comisiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

                                            AN ŞCOLAR  2021- 2022   

      În  anul scolar 2021-2022, 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 și Dezvoltare Personală şi întocmirea planificării 

calendaristice a orelor de dirigenţie.  

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă. 

 3. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

 4. Identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie. 

 5. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale 

şi integrării sociale optime.  

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de 

diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie. 

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.  

Componența  comisiei în acest an școlar este următoarea: 

VASILE SIMONA ALICE a  V-a A 

LIVAN RAMONA a  V-a B 

COJOCARU CAMELIA a  V-a C 

DRĂGAN DORU a  VI-a A 

UNGUREANU LAURA a  VII-a A 

TOADER LILIANA a  VII-a B 

CHIRIȚĂ MIHAELA a  VIII-a A 

PRICOPI ANTONETA a  VIII -a B 

 

  In realizarea planificărilor, diriginţii  au studiat structura curriculumului, bazată pe : 

 - Competenţe generale 

 -Competenţe specifice si activități de învățare 

 - Conținuturi 

 - Sugestii metodologice 

 Conţinuturile învăţării au respectat  cele  patru competențe generale: 

1.Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat 



2.Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare 

3.Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare 

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor și carieră prin valorificarea informațiilor despre 

sine ,educație și ocupații revenirea abandonului și a eșecului școlar. 

  În cadrul comisiei au fost susținute următoarele activități: 

-Lecții demonstrative 

octombrie  -“Cine sunt eu? “prof Vasile Simona   

noiembrie-“ Pot preveni conflictele“  prof Chiriță Mihaela 

ianuarie-“Metode eficiente de învățare” prof.Ungureanu Laura 

martie‘”Comunicarea in limbajul asertivitatii” –prof Dragan Doru 

 

-Referate     

septembrie- “Comunicarea și relații de comunicare pedagogică”-prof .Cojocaru Camelia  

octombrie-“Problemele adolescenților “-prof.Livan Ramona 

noiembrie-“Prietenia și rolul ei în formarea adolescentului“-prof.Pricopi Antoneta 

mai-  “Școala prietenoasă “-prof. Toader Liliana 

 

-Dezbateri,mese rotunde 

septembrie- “ Mapa dirigintelui”- prof diriginți 

decembrie – “Sancționarea elevilor  “ -prof diriginți 

-februarie- “Rolul dirigintelui in orientarea scolara” –prof diriginti 

                    

     Responsabil, CHIRIŢĂ MIHAELA 

 

 

 

 



RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ OM SI SOCIETATE - An școlar 2021-2022 

 

Responsabil: Prof. DRAGAN DORU 

În anul școlar 2021-2022 , Comisia metodică Om și societate și-a desfășurat activitatea în 

următoarea componență: 

1. Prof. Livan Ramona – Istorie și Cultură civică  

2. Prof. Negru Catalina – Religie  

3.Prof. Donose Tincuța 

4.Prof.Gadei Carmen-Educatie Muzicala 

5.Prof.Mihai Cristina-Educatie Plastica 

6.Prof.Nestian Cornel-Educatie Fizica 

7.Prof.Vlad Nicoleta-Educatie Fizica 

8.Prof.Dragan Doru-Educatie Fizica 

 

La începutul semestrului 1, au fost stabilite obiectivele activității Comisiei metodice, s-au 

realizat planificările semestriale și proiectarea unităților de învățare. 

Au fost aplicate testările inițiale la Istorie (clasa a V-a), Educație socială (clasa a V-a), și 

Geografie (clasa a VIII-a)si la Educatie fizica au fost interpretate rezultatele și s-au stabilit măsurile 

necesare. 

1. Activități metodice 

a. Membrii Comisiei metodice Om și societate au participat la cercurile metodice pe semestrul 

1 si 2. 

b. Referate 

Titlul referatului Responsabil 

Influenta muzicii clasice in viata copiilor Prof. Gâdei Carmen 

Influenta mas-mediei la invatamântul primar Prof. Dragan Doru 

Generația Marii uniri Prof.Livan Ramona 

 

Activități de formare:Profesorii Neștian Cornel,Livan Ramona,Donose Tincuța au parcurs și 

absolvit cursul CRED-Curriculum relevant,educație deschisă  pentru toți. 

Doamna Donose Tincuța a participat la campania umanitara”De la inimă la inimă” 

Doamna Livan Ramona a participat la cursul:Oratoria didactica si sustinerea prezentarilor in 

public”martie 2022 

 

 



3. Activități extracurriculare 

Activitatea Tipul Data/ 

Termen 

 

 

 

Holocaustul în România 

 

Evocare 

Dezbatere 

Expoziție 

08.10.2021 Livan R. 

Ziua Armatei romane Evocare 25.10.2021 Livan R. 

Ziua Armistițiului Evocare 11.11.2021 Livan R. 

Marea Unire-visul de veacuri al 

poporului roman 

Evocare 

Expozitie 

2.12.2021 Livan R. 

24 Ianuarie-o frumoasa pagina de 

istorie nationala 

Evocare  

Expozitie 

25.01.2022 Livan R 

Sa nu uitam trectul/Comemorarea 

holocaustului 

Evocare 27.01.2022 Livan R 

27 Martie 1918 Evocare 

Dezbatere 

28.03.2022 Livan R 

Educatie financiara Prezentare 

Dezbatere 

11.04.2022 Livan R 

Combaterea traficului de persoane Prezentare 

Dezbatere 

14.04.2022 Livan R 

Semnificatia zilei de 9 Mai Evocare 9.05.2022 Livan R 

Ziua Z Evocare 6.06.2022 Livan R 

Fii avocat in scoala ta Dezbateri Apr-iunie 2022 Livan R 

Campionatul scolii fotbal gimnaziu Tur-retur Oct-aprilie 2022 Prof.ed.fizica 

Faza zonala Volei baieti gimnaziu Faza zonala Aprilie-mai Nestian Cornel 

Faza zonala Volei fete gimnaziu Faza zonala Aprilie mai Nestian Cornel 

Campionatul scolii handbal gimnaziu Tur-retur Oct-aprilie 2022 Prof.ed.fizica 

 

4. Activitate științifică 

Prof. Livan Ramona a publicat studiul Chestiunea țăraneasca in atenția parlamentarilor de Covurlui. 

Ecoul răscoalelor din 1888 si 1907,în ‚’’Studii și articole 

.Istorie.Educație.Cultura’’,nr.6/2021,Galati ISSN 2559-2823 

Prof.Livan Ramona a publicat studiul Parlamentari Gălăteni la sfârșitul secolului 19 in Ithaca 

danubiana\editura Gheorghe Felea, Gheorghe Lates-Galati 

Menționăm faptul că activitatea la nivelul Comisia metodice Om și societate a vizat în 

permanență eficientizarea calităţii procesului de predare-învăţare, precum și utilizarea eficientă atât 

a metodelor şi instrumentelor de evaluare sumativă, cât şi a celor de evaluare formativă. 


