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I.  CONTEXT LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, SOCIAL-ECONOMIC, 

CULTURAL ŞI ECOLOGIC 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc este  

reglementat prin următoarele documente: 

♦ Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011; 

♦ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 

♦ O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după 

finalizarea învăţământului obligatoriu; 

♦  Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul 

preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. nr.3502/3.03.2005; 

♦  O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea 

unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării; 

♦  Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de 

învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare; 

♦  Ordonaţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

aprobată prin Legea nr. 81 / 2006; 

 

II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 BISTRIŢA 

 

Metodele  tradiţionale îmbinate cu cele moderne  au fost folosite cu mult succes de cadrele 

didactice din unitatea noastră şi au oferit elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a 

demonstra ceea ce ştiu dar mai ales ce pot să facă, anumite priceperi , deprinderi, abilităţi 

practice Încadrarea şcolii noastre este în proporţie de 100 % cu cadre didactice calificate .    

Pornind de la elementele care  trebuie luate în considerare:  

 Priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local; 

  Dimensiunea actuală şi cea anticipată a pieţei muncii; 

 Activităţile desfăşurate de alte şcoli şi furnizorii de programe de formare 

profesională din regiune; 

 Performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli; 

 Partenerii actuali şi cei potenţiali; 

               Şcoala Gimnazială Nr.1 Bistriţa aplică politica educaţională a M.E.N. privind 

învăţământul preuniversitar. Pentru aceasta unitatea noastră şcolară şi-a stabilit obiectivele în 

concordanţă cu priorităţile şi strategia M.E.N. privind asigurarea calităţii şi a accesului la 

educaţie. 

 Ţinând cont de Legea educaţiei Naţionale Nr. 1 din 2011, la baza activităţii în unitatea 

noastră a stat asigurarea calităţii  şi eficientizarea procesului instructiv-educativ. Un rol 

important  l-a avut planul  de dezvoltare  instituţională a şcolii, colaborarea între şcoala şi 

autoritatile locale, părinti, precum şi cu ceilalţi factori responsabili.  

 

 

Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

1. Priorităţi strategice 

Pentru anul şcolar 2018-2019, am orientat întreaga activitate, demersul didactic şi 

educaţional pe următoarele priorităţi strategice: 

 Creşterea calităţii activităţii cadrelor didactice;  
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 Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

Permanentizarea utilizării TIC, ca instrument de învăţare; Eficientizarea lucrului 

în echipă în procesul de predare-învăţare. 

2. Finalităţi ale idealului educaţional 

Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme, 

relaţionând cunoştinţe din diferite domenii: 

 Valorizarea experienţei personale; 

 Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială 

(comunicare, gândire critică); 

 Formarea autonomiei morale şi comportamentale; 

 Accentuarea dialogului factorilor implicaţi în educaţia tinerilor: părinţi-

elevi-profesori-comunitate, cerinţă majoră a interesului public. 

3. Indicatori de performanţă pentru activitatea managerială (pentru asigurarea 

şi evaluarea calităţii) 

1. CURRICULUM 

2. REZULTATE ŞCOLARE 

3. ÎNVĂŢARE ŞI PREDARE 

4. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR 

5. MISIUNEA, VIZIUNEA ŞCOLII 

6. RESURSE UMANE, MATERIAL – FINANCIARE. 

DEZVOLTAREA RESURSELOR 

7. MANAGEMENT, LEADERSHIP (asigurarea calităţii) 

8. PARTENERIATE 

 

4.   Documentele de proiectare managerială anuală şi semestriale au fost 

realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului 

preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud şi au fost 

întocmite pe baza următoarelor: 

 

Documente de evaluare şi diagnoză: 

 -Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi 

grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2018/2019; 

 -Documente de raportare financiar-contabilă; 

 -Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 

 

Documente de proiectare: 

 -Proiectul de dezvoltare instituţională; 

 -Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2018. 
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5. În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru 

anul şcolar 2018/2019 au fost emise decizii interne pentru numirea cadrelor 

didactice în comisiile de lucru stabilite la nivelul școlii. 

6.  Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin 

următoarele forme: 

 

Pentru activitatea didactică: 

- Asistenţe la ore efectuate de director și director adjunct; 

- Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea 

modului de respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 

- Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea 

corecţiilor necesare în activitatea acestora; 

- Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi 

la clasă;  

- Analiza rezultatelor obţinute de elevi la 

concursuri şcolare; 

- Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare 

privind disciplina elevilor; 

 

Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

- Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, 

administraţie şi financiar contabil; 

- Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-

contabil; 

- Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;  

- Inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei. 

 

7.           A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată 

implicarea cadrelor didactice, reprezentanţilor comunităţii locale şi părinţilor 

în actul decizional. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal 

următoarele: 

- Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul 

Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea 

unităţii de învăţământ; 

- Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice 

desemnate de Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului 

Local, reprezentantului Primarului orașului Bistrița şi a părinţilor. Participarea 

la şedinţele Consiliului de Administraţie a fost excelentă si extrem de 

productivă pentru toţi cei desemnaţi. La toate şedinţele Consiliului de 

Administraţie a participat reprezentantul sindicatului din unitatea de 

învăţământ 

-    Susţinerea şi promovarea activităţii Asociației „Prietenii Elevilor Nr.1” din 

Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița. 
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      8.        Alţi indicatori realizaţi: 

- am elaborat documentele specifice funcţiei de conducere: Planul managerial, 

Planurile operaţionale, Planul unic de asistenta la ore şi control, etc; 

- am întocmit şi predat la ISJ macheta de încadrare 2018-2019;  

- am elaborat tematica pentru CA şi CP; 

- am numit membrii CA aleşi prin vot în CP; 

- am format comisiile din şcoală; 

- am emis decizii (înregistrate în Registrul de decizii); 

- am reorganizat catedrele metodice cu respectarea Regulamentului de 

Organizare şi      Funcţionare  a Unităţilor de Învăţământ; 

- am asigurat corelarea CDŞ-urilor in raport cu curriculumul naţional; 

- am întocmit şi avizat orarul şcolii respectând nevoile specifice ale elevilor şi 

profesorilor; 

- am asistat la ore ale colegilor profesori (grafic şi dosar asistenţe); -am 

încheiat contracte de parteneriat (dosar parteneriate); 

- am mentinut si imbunatatit permanent legătura cu ISJ, Poliţie, Primărie, 

Direcţia de sănătate publică, Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică, 

etc; 

- am participat la toate şedinţele cu directorii; 

- am răspuns la toate solicitările ISJ, Primărie, etc; 

- am îndrumat şi controlat activitatea compartimentelor secretariat, 

contabilitate, administrativ; 

- am întocmit planul anual de achiziţii publice în vederea elaborării proiectului 

de buget 2018; 

- am verificat încadrarea în bugetul aprobat, etc 

 

Curriculum 

         Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub 

coordonarea şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele 

şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia 

consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral 

programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări 

distincte pentru orele de pregătire suplimentară în vederea examenului de evaluare 

naționala şi pentru activităţile extracurriculare. 

        Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul anului școlar 

2018-2019 şi rezultatele obţinute de elevi la clasă rezultă că proiectarea şi realizarea 

procesului educativ s-a situat la un nivel bun, fără probleme majore. Se consideră că este 

necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor calendaristice – pentru a 

corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă. 

 

      Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii 

interne elaborate în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea 

și implicarea directă a elevilor şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. 

Se poate aprecia că CDŞ răspunde într-o foarte bună măsură solicitărilor elevilor şi 

specificului unităţii de învăţământ.  

          Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea 

metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul 
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anului scolar. În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare sunt combinate 

metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative 

(proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o 

pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, 

iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. 

       Această constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul catedrelor 

privind evaluarea şi progresul elevilor. Preocuparea constantă a conducerii pentru 

planificarea raţională a procesului de evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile – 

constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi o dozare 

relativ bună a efortului acestora pe parcursul intregului an scolar 2018-2019. 

       Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării în cazul 

disciplinelor cu 1 oră pe săptămână. 

 

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele: 

1. Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri 

şcolare). Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre şi a condus la rezultate 

bune la concursurile şi olimpiadele şcolare la nivel de școală, local, judetean, 

regional si chiar nivel national. 

2. Pregătire specifică pentru elevii cu dificultăți de învățare. 

3. Pregătire specifică pentru examenele de evaluare naţionala clasele a II-a, a 

IV-a, a VI-a si pentru clasele a VIII-a; 

 

Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi 

sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului școlar se consideră 

că este necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi 

accentuarea mai pronunţată a activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a 

îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia.  

Un puct forte al activității extrașcolare este derularea a 3 proiecte ERASMUS+ în 

care este implicat un număr mare de elevi și cadre didactice din școala noastră. 

 

Resurse umane 

1) Încadrarea personalului didactic s-a realizat sub coordonarea direcţiunii. Întregul 

proces s-a bazat pe planurile de învăţământ în vigoare şi pe oferta de CDŞ-uri aprobată 

în anul şcolar anterior. 

2) Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au 

funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct la realizarea 

planului managerial anual. 

 

Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de comisie atribuţiile 

specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a acestora. Rapoartele de 

activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul anului scolar evidenţiază realizarea integral 

a activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, 

documentate corespunzător în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din 
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partea membrilor catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a 

scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii asistenţei şi 

interasistenţei la ore. 

3. Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a determinat 

participarea în număr suficient de mare a cadrelor didactice de la Scoala Gimnaziala Nr.1 

Bistrița, la activităţile metodice şi cursurile de formare continuă organizate de CCD- BN si 

alte instituții formatoare acreditate. 

4. Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 2018/2019.  

 

 

ANALIZA SWOT A ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 BISTRIŢA LA SFÂRŞITUL 

ANULUI ŞCOLAR 2018-2019 

    1.  CURRICULUM 

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de documente 

curriculare oficiale: planuri-cadru, 

programe şcolare, metodologii de 

aplicare a programelor, ghiduri şi 

standarde de evaluare. 

 Curriculum la decizia şcolii 

diversificat, care ţine cont  de dorinţele 

eleviilor, baza materiala şi încadrare ; 

 Preocupari în direcţia predării 

cunoştinţelor prin introducerea softului 

educaţional ; 

 Surse informaţionale bogate : 

manuale, auxiliare didactice, 

paraşcolare, bibliotecă, internet; 

 PUNCTE SLABE 

 Oferta CDŞ a Şcolii nu satisface în 

totalitate nevoile educaţionale ale 

elevilor şi nu constituie întotdeauna o 

activitate atractivă pentru aceştia. 

OPORTUNITĂŢI 

 Majoritatea părinţilor colaborează 

cu cadrele didactice în vederea procurării 

de auxiliare şi paraşcolare; 

 Oferta mare de auxiliare didactice 

permite o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 Achiziționarea la clasele mici, și 

nu numai, a auxiliarelor din sponsorizări; 

 Creşterea exigenţei părinţilor faţă 

de serviciile pe care le oferă şcoala, 

disponibilitatea acestora la colaborare. 

AMENINŢĂRI 

 Nu toţi elevii au 

posibilitatea să-și procure auxiliare 

şcolare; 

 Existenţa unor necorelaţii 

între programele şcolare de la 

învăţământul primar cu cele de la 

învăţământul gimnazial; 

 Existența unur 

neconcordanțe intre programa școlară 

și subiectele de la EN la cls.II, IV, VI 

 Starea fizică precară a 

manualelor la unele obiecte. 
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2 .RESURSE UMANE 

 

PUNCTE  TARI 

 Personal didactic titular calificat, 

majoritatea cu gradul didactic I; 

 Personal didactic auxiliar bine 

pregătit la toate compartimentele; 

 Personal nedidactic conștiincios și 

disciplinat; 

 Număr mare de elevi capabili de 

performanţă ( aproximativ 100 de premii și 

mențiuni la olimpiade și concursuri școlare); 

 Participarea cadrelor didactice la 

cursuri de formare pe o tematica diversă; 

 Cadrele didactice au abilităţi în 

domeniul IT şi preocupări pentru predarea 

lecţiilor asistată pe calculator; 

 Deschiderea către nou, către practici 

europene şi disponibilitatea conducerii  

şcolii de a accepta sugestiile personalului 

şcolii, a părinţilor, elevilor căt şi de a le 

rezolva problemele personale; 

 Asigurarea unui climat sigur pentru 

elevi şi  cadre didactice în şcoală, protejarea 

lor fizică şi mintală , prin aplicarea şi 

respectarea Regulamentului de ordine 

interioară, a Statutului cadrelor didactice şi a 

Legii privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului; 

 Integrarea copiilor cu CES;  

 

PUNCTE SLABE 

 Reticienţa unor cadre didactice faţă 

de aplicarea, în demersul didactic, a 

metodelor active de predare-învăţare, în 

punerea la dispoziţia elevilor a unor tipuri 

diferite de activităţi de evaluare, care să 

răspundă nevoilor lor; 

  Reticienţa unor părinţi faţă de 

consilierea psihopedagogică;  

 Dezinteresul unor elevi faţă de 

păstrarea bunurilor materiale ale şcolii.   

  

OPORTUNITĂŢI 

 Legislaţia muncii permite angajarea de 

către şcoală a personalului calificat pentru 

compartimentele deficitare; 

 Părinţi care solicită şi manifestă interes 

pentru o pregătire de calitate; 

 Alocarea unei sume importante de la 

bugetul de stat pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice.  

AMENINŢĂRI 

 Fluctuaţia personalului didactic 

suplinitor; 

 Creşterea numărului de elevi 

proveniţi din familii monoparentale sau din 

familii emigrate în ţările UE; 

 Lipsa de timp a părinţilor conduce la 

o slabă implicare a unor familii în viaţa 

şcolii. 

 Scăderea interesului pentru studiu, în 

general. 

 Discontinuitatea unor politici 

educaţionale ale M.E.N.;  

 Costul ridicat al formării continue 

oferit prin programe neacredítate;  
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3.RESURSE MATERIALE  

PUNCTE TARI 

 Şcoala dispune de  localuri de 

studiu, spaţioase, amenajate cu toate 

utilităţile necesare; 

 Şcoala deţine autorizaţie de 

funcţionare; 

 Baza materială bună.  

 Şcoala dispune de o bază didactică 

bună, înnoită permanent prin eforturi 

proprii, de manuale, auxiliare didactice; 

 Conectarea la Internet ; 

 Menţinerea stării de funcţionare 

prin activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice. 

PUNCTE SLABE 

 Lipsa unei evidenţe și a unui control 

în vederea recuperării pagubelor realizate 

de către elevi; 

 Utilizarea incorectă a utilităţilor de 

către elevi. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Legislaţia muncii permite angajarea 

de către şcoală a personalului calificat 

pentru compartimentele deficitare; 

 Părinţi care solicită şi manifestă 

interes pentru o pregătire de calitate; 

 Alocarea unei sume importante de la 

bugetul de stat pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice.  

AMENINŢĂRI 

 Fluctuaţiile monedei naţionale în 

raport cu valutele de referinţă afectează 

contracțiile de achiziţii pe termen mediu și 

lung; 

 Bugetul limitat al comunităţii locale 

faţă de nevoile şcolii. 

 

 4.RELAŢII  COMUNITARE  ŞI  DE  PARTENERIAT 

PUNCTE TARI 

 Colaborarea cu Primăria, Poliţia 

municipiului Bistriţa, cabinetul medical, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Grupul 

de pompieri, Oficiu pentru protectia 

consumatorului, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, 

alte instituții; 

 Relaţii de parteneriat cu Asociația 

Părinţilor; 

  Relaţii de parteneriat cu şcoli din 

judeţ, din ţară și din alte țări,  dezvoltate 

în cadrul unor parteneriate. 

PUNCTE SLABE 

 Inconsecvenţa în  promovarea 

imaginii şcolii în comunitate. 

OPORTUNITĂŢI 

 Paletă largă de oferte pentru 

proiectele de parteneriat; 

 Asistenţă de specialitate în 

realizarea de proiecte de parteneriat; 

AMENINŢĂRI 

 Timpul limitat al părinţilor 

conduce la o slabă implicare a acestora 

în viaţa şcolii; 

 Perceperea eronată de către 
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 Lobby din partea părinţilor privind 

realizările şi performanţele şcolii; 

 Deshiderea spre colaborare a 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

 Accesul cadrelor didactice şi la 

sursele de informare electronică, la 

softurile educaţionale din cabinetul de 

informatică;  

  Interesul autorităţilor şi comuităţii 

locale de încheierea a unor parteneriate;  

 

 

o parte a comunităţii a problematicii  

vaste din activitatea şcolii. 

 

 

IV. ANALIZA  POPULAŢIEI   ŞCOLARE 

 

 Pentru anul şcolar 2018- 2019 planul de şcolarizare a fost realizat în proporţie de 100%,  

realizându-se 48 clase. În total au fost înscrişi la început de an şcolar 1316 elevi, iar la 

sfârsitul anului şcolar au rămas înscrişi 1307 elevi.   

 

NUMĂRUL CLASELOR DE ELEVI  IN ANUL SCOLAR 2018-2019 

 

Nr.c

rt 

Forma de şcolarizare Nr.clase Nr.elevi Observatii 

1 Primar 28  771  

2 Gimnazial 19  545  

 Total 46  1316  

 

V. RESURSE UMANE 

 

1. Încadrarea cu personal 

 

a.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar 

Personal didactic 

(nr. posturi) 

Personal did. 

Auxiliar 

(nr. posturi) 

Personal nedidactic 

(nr. posturi) 

95,99 norme (91 cadre 

didactice) 

38 Învățătoare 

36,99 catedre ( 53 cadre 

didactice 

1   post de contabil şef 

1  post de secretar șef 

1  post de secretar 

1 post de informatician 

1 post de bibliotecar 

1    post de administrator 

patrimoniu 

 

 

 14 posturi cu 9 femei de serviciu, 

3 paznici și 2 muncitori 
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b.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

 

Număr personal didactic calificat 

 

Fără 

definitivat 

Cu 

definitivat 

Gradul II Gradul I  Cu 

doctorat 

Pensionar/ca

dru asociat 

2 11 16 63 4 - 

 

  c.) Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe: 

 Sub 

25 

25-35 35-45 45-55 Peste 

55 

M  4 8  5 3 

F 2 15 26  22 11 

 

 

      IV.1 NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE LA SFÂRŞITUL ANULUI 

ŞCOLAR 2018-2019 

 

PROFESORI TITULARI                                            78 

PROFESORI SUPLINITORI                                      13 

 

 

 

VI. MANAGEMENT, RELAŢII DE COLABORARE, RELAŢII CU PUBLICUL, 

IMAGINE, COMUNICARE 

 

 Analiza SWOT a aspectelor generale constatate în activitatea de asistenţă şi observare  

a activităţilor 

CURRICULUM   NAŢIONAL 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1- curriculum- ul naţional este obligatoriu 

pentru toate formele de  învăţământ şi prin 

asistenţe  am constatat ca este respectat şi 

aplicat la toate clasele din şcoală; 

2- elementele de noutate din domeniul 

curricular au fost diseminate în cadrul 

consfătuirilor, a cercurilor pedagogice şi a 

comisiilor metodice; 

3- personalul didactic este format pe 

problematica curriculumului naţional, a 

metodelor active şi interactive de predare; 

4- existenţa în şcoală unor profesori 

valoroşi care sunt în măsura sa îndeplinească 

rolul de mentor pentru cadrele didactice 

tinere; 

1- curriculum-ul naţional nu este centrat 

pe competente, deprinderi şi atitudini 

2-unii elevi sunt copleşiţi de multitudinea 

de informaţii 

3-unii elevi nu au motivaţia învăţării 

4- nu reuşeşte sa formeze competente ca 

finalitate a învăţării; 

5- se impune o noua perspectiva asupra 

programei,  

6-selecţia critica a informaţiei după 

criteriul importantei şi utilităţii 
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 CURRICULUM  OPŢIONAL 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1- număr mare de profesori preocupaţi 

care elaborează structuri de programe 

atractive pe diferite domenii şi pe care le 

trimit spre avizare la ISJ BN; 

2- diversificarea şi dezvoltarea CDŞ , în 

funcţie de solicitările elevilor şi părinţilor în 

raport cu resursele materiale, umane şi cu 

aşteptările comunităţii; 

3- respectarea procedurilor legale în 

parcurgerea etapelor de stabilire a CDŞ 

1- unele conţinuturi puţin atractive pentru 

elevi şi care nu fac  legătura dintre activitatea 

de învăţare şi viata cotidiană; 

2- scăderea interesului elevilor pentru 

disciplina aleasa pentru ca nu propune situaţii 

de învăţare diverse şi eficiente  

 

 

PROIECTAREA DIDACTICĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1- Proiectarea didactica  – demers 

personalizat în foarte multe cazuri 

2- activităţile didactice evoluează pe 

structura programei; 

3- demersuri didactice bine construite 

4-planificarea este completată cu materiale 

auxiliare : fişe de lucru, teste, modele de 

structurare şi organizare a conţinuturilor 

didactice 

5-obiectivele operaţionale/competențele 

sunt derivate din obiectivele cadru 

6- elaborarea, cu ocazia asistenţelor,  a 

sugestiilor metodice care au la bază strategii 

activ  –participative, etc. 

7- redactarea de către profesori a unor 

instrumente proprii de evaluare; 

8- Majoritatea profesorilor au portofolii 

personale întocmite după cerinţe 

1- nu se comunica elevilor 

obiectivele/competențele  lecţiei 

2-proiectarea trebuie sa se realizeze pe 

etica  

transdisciplinara 

3- lipseşte perspectiva asupra învăţării 

continue; 

4-proiectarea didactica trebuie să ia în 

considerare şi deficientele de învăţare a unor 

elevi (CES) 

5- strategia de instruire nu este întru totul 

corelată cu cea de evaluare 

 

 

STRATEGII, METODE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1- Adecvarea strategiilor contextului 

educaţional, intr-un anumit câmp de variabile 

pedagogice şi psihologice 

2- Echilibrarea strategiilor clasice în 

predare prin utilizarea cu succes şi a  

strategiilor activparticipative; 

3- Abordări moderne în domeniul predării; 

predarea în echipa, învăţarea prin proiecte, 

prin cooperare; 

4- dorinţa unor profesori de a se impune în 

profesie prin aplicarea elementelor de 

1- lipsa de experienţa, absenta tactului şi 

harului pedagogic a unor cadre didactice; 

2- unii profesori nu fac dovada 

valorificării competentelor dobândite prin 

cursurile de formare, consiliere şi orientare; 

3- traseu profesional precar pentru 

debutanţi  

4- neadaptarea stilului de lucru la 

particularităţile  psihoindividuale ale elevilor; 

5- elevii nu realizează învăţarea cognitiva, 

operatorie şi creativa; 
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noutate, concretizată în: studiu personal, 

elaborare de scenarii didactice model, 

prezentarea lor cu diverse ocazii 

6- nu au fost folosite strategii variate 

pentru a putea răspunde stilurilor individuale 

de învăţare 

7- uniformizarea proceselor de învățare 

 

 

MANAGEMENTUL CLASEI 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 mare parte a profesorilor a 

delegat responsabilităţi  în cadrul 

grupurilor de lucru;  au valorizat cea 

mai parte a  elevilor; 

 flexibilizarea relaţiei profesor  

- elev; stabilirea unui raport bazat pe 

respect şi comunicare deschisa; 

  abordarea diferentiata a 

elevilor din acelasi colectiv , 

promovarea lucrului în echipa şi 

stimularea creativitatii. 

  Identificarea unor modalitati 

eficiente de cunoastere, comunicare şi 

interrelationare în vederea prevenirii 

şi solutionarii conflictelor 

 în unele situaţii şcoala a incetat 

să mai fie spaţiul rigorii, disciplinie şi 

respectului; 

  la unele clase elevii nu se 

implica deplin, intelectual, volitiv şi 

afectiv. 

 statut de actor pasiv pentru 

unii elevi  în cadrul scenariului 

didactic; 

 ideea de efort îi descurajeaza 

pe multi elevi; 

  uneori nu se reuşeşte 

dobândirea autonomiei individuale în 

învăţare; 

  a existat  toleranţă excesivă 

faţă de incultura şi greselile care 

frizeaza nagativismul, 

submeodicritatea şi dispretul faţă de 

şcoala 

 

 

RESURSE DIDACTICE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 integrarea în secvenţele lecţiei 

a materialelor personale sau din 

dotarea şcolii; 

 utilizarea textelor suport, a 

fişelor de muncă independentă, a 

testelor redactate de profesori, şi 

multiplicate pentru fiecare elev; 

  accesarea  softului didactic 

din platformele AEL în secveţe de 

lecţii sau lecţii întregi; 

  implicarea profesorilor ca şi 

consultanţi ştiinţifici în stabilirea 

necesarului de material didactic 

pentru disciplina predată 

 menţinerea unor planşe vechi, 

panouri de afişaj, în detrimentul 

materialelor noi primite; 
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EVALUAREA  CONTINUĂ 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 profesorii preocupati de de 

aprecierea cantitatii şi calitatii 

cunostintelor, 

 diversificarea formelor de  

evaluare şi aplicarea itemilor cu 

structuri variate; 

 notarea ritmică, echilibrată, ca 

sumă a mai multor forme de evaluare 

practicate la clasă ; 

  utilizarea tehnicilor alternative 

de evaluare; 

 sunt profesori care  asigură 

feed-back-ului pozitiv în secvenţele 

de evaluare; 

 valorificarea avantajelor 

portofolului ca modalitate de 

evaluare; 

 accentuarea functiei formative 

şi reglatorii a evaluarii; 

 evaluarea este subordonata 

activităţii de instuire; 

 are semnificatie sociala şi 

pedagogica 

 O parte din profesori: 

 nu  evalueaza eficienta 

strategiilor aplicate; 

 nu determina gradul de 

atingere al obiectivelor; 

 sunt situaţii în care   evaluarea 

nu se bazeaza pe munca în timp a 

elevului; 

  conservatorism în evaluare; 

exista un atasament atat al 

profesorilor cat şi al parintilor, fata de 

ierarhizarea prin note; 

  doză mare de subiectivism în 

evaluările orale; 

 lipsesc din portofoliile 

profesorilor fisele individuale de 

progres şcolar ale elevilor; 

  lipseşte caracterul stimulativ 

al evaluarii; 

  situaţii de hazard în evaluare; 

 nu se cunoaște de către unii 

profesori nivelul dezvoltarii  psihice 

al elevului. 

 

EVALUAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIN  INSPECŢIILE  ŞCOLARE 

 

 Inspecţia şcolară ca principală formă de îndrumare, control şi evaluare a unităţii de 

învăţământ şi a cadrelor didactice realizată de inspectori ai Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Bistriţa - Năsăud a avut în vedere activitatea de ansamblu a unitaţii şcolare. Au fost realizate  

controale tematice care au urmărit: 

 verificarea modului în care s-a realizat transferul elevilor şi verificarea 

componenţei formaţiunilor de studiu; 

 întocmirea documentelor școlare la început de an școlar; 

 încadrarea cadrelor didactice pe posturi și norme didactice; 

 întocmirea orarului in conformitate cu curba lui Gauss; 

  verificarea modului de organizare şi desfăşurare a  examenelor  de evaluare 

naţională la clasele II,IV și VI precum și evaluarea națională la clasa aVIII-a, a 

examenelor de corigenţă şi verificarea situaţiei la învăţătură pe anul şcolar 2018-

2019; 

 întocmirea dosarelor de corigență pentru clasele V-VIII 

  verificarea încadrării pe discipline (emiterea deciziilor pentru plata cu ora) şi 

întocmirea orarului şcolii; 

 alegerea consiliului de administraţie şi stabilirea responsabilităţilor membrilor 

acestui consiliu; tematica CA ,CEAC, CP; 

 emiterea deciziilor de numire a responsabililor comisiilor metodice, de numire 

a secretarului CA, secretarului CP şi coordonatorului de proiecte şi programe; 
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  prezentarea principalelor prevederi cuprinse în metodologiile privind 

evaluarea naţională la cls. II, IV;VI și VIII 

 admitere, pentru anul şcolar 2018-2019 

  planul managerial al unităţi şcolare şi planificarea activităţilor educative 

pentru anul şcolar 2018-2019; planul managerial sem al II-lea al anului școlar 2018-

2019 

  autorizaţii de funcţionare; 

  revizuirea regulamentului intern al unităţii şcolare ; 

 verificarea şi evaluarea calitativă în raport cu documentele de proiectare, 

planificare a activităţilor instructiv-educative, în concordanţă cu curriculum naţional; 

  evaluarea calităţilor şi nivelului atingerii competenţelor şi standardelor de 

performanţă; 

  evaluarea profesionalismului cadrelor didactice; 

  situaţia notării elevilor; 

 analiza frecvenţei la clasă; 

 modul de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii, concluzii de pe urma acestei 

activităţi; 

  asistenţe la ore ale directorului unităţi şcolare, constatări; 

  probleme curente ale activităţilor instructiv-educative în conformitate cu 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale, cu referire la: modul în care s-au organizat şi 

desfăşurat activităţile de încheiere a situaţiilor şcolare. 

  ritmicitatea evaluării şi notarea ritmică; 

  consemnarea absenţelor în cataloagele şcolare, motivarea absenţelor, 

sancţionarea abaterilor de la prevederile regulamentelor cu privire al frecvenţă, 

comunicarea către părinţi a situaţiilor şcolare,frecvenţă şi respectarea cu stricteţe a 

termenelor cu privire la prezentarea de către elevi/părinţi  a motivărilor pentru absenţe 

şi avizarea motivărilor medicale de către reprezentanţii cabinetelor medicale; 

  consemnarea zilnică în condica de prezenţă a subiectelor lecţiilor sub 

semnătura cadrelor didactice, pentru disciplinele de predare, precum şi a condicelor 

pentru orele de dirigenţie /consiliere /consultaţii/activităţi extraşcolare; 

  aplicarea corectă a curriculumului naţional, planurilor cadru; verificare orar şi 

scheme orare; 

  modul de aplicare a curriculumului la decizia şcolii, a curriculumului în 

dezvoltare locală; 

  urmărirea modului de aplicare la clasă prin proiectarea învăţării; 

  parcurgerea ritmică a materiei; 

  proiectarea şi desfăşurarea activităţilor instructiv-educative; 

 pregătirea evaluării naţionale, măsuri întreprinse pentru cunoaşterea de către 

elevi, cadre didactice, părinţi  a metodologiilor privind examenele de admitere; 

 

 În urma verificărilor efectuate, nu s-au înregistrat deficienţe majore. 

 

 V.3. EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 

 În anul şcolar 2018-2019 Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii a continuat 

activităţile care au drept scop implementarea sistemului de asigurare a calităţii în şcoală, 

conform Planului de acţiune întocmit la începutul anului şcolar având ca scop:  

1. Îmbunătăţirea activităţii CEAC 

2. Promovarea şi valorificarea exemplelor de bună practică 

3. Continuarea implemantării sistemului de asigurararea calităţii în şcoală. 
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 Asigurarea calităţii personalului care furnizează programele de învăţare 

 

 Iniţierea membrilor nou veniţi , 

 Realizarea interasistenţelor în cadrul comisiilor metodice . În cadrul interasistenţelor   

s-au constatat urmatoarele:  - Folosirea eficientă a mijloacelor didactice , 

 Utilizarea diverselor strategii pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi 

nevoilor elevilor, 

 Implicarea elevilor în evaluare, 

 Verificarea  portofoliilor profesorilor de catre membrii Comisiei CEAC 

 

Planificarea îmbunătăţirii în urma procesului de autoevaluare a organizaţiei; 

implementarea şi monitorizarea îmbunătăţirilor 

 

 Stabilirea unor proceduri de îmbunătăţire a activităţilor din şcoală , 

 Organizarea sistemului de stocare şi păstrare a documentelor şcolare ale cadrelor 

didactice –  majoritatea  portofoliilor  profesorilor conţin documentele obligatorii 

prevăzute de CEAC, 

 Urmărirea lunară a absenteismului şi a situaţiei disciplinare, 

 Urmărirea periodică a notării ritmice 

 

4. Monitorizarea şi evaluarea performanţelor organizaţiei şi stabilirea paşilor în 

vederea îmbunătăţirii 

 

 Întocmirea Raportului de autoevaluare  pentru anul şcolar 2018-2019, 

 Elaborarea Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020, 

 Întocmirea Raportului de evaluare internă 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

o Elaborarea Planului 

operaţional , 

o  Reactualizarea manualului 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, 

o  Utilizarea  eficientă a muncii 

pe grupe de elevi, 

o Utilizarea mai frecventă a 

mijloacelor moderne de predare 

învăţare, 

o  Preocuparea cadrelor  

didactice pentru realizarea 

portofoliilor, 

o  Buna colaborare între 

membrii CEAC şi responsabilii CM, 

o  Menţinerea parteneriatelor 

existente , 

o  Antrenarea elevilor şi 

părinţilor în activităţi de întreţinere a 

şcolii Exemple de bună practică, 

o Se promovează egalitatea 

şanselor şi se evită discriminarea în 

toate activităţil desfăşurate în şcoală, 

o Insuficienta colaborare  a unor 

părinţi cu diriginţii şi şcoala , 

o  Numărul mare de absenţe  în 

rândul elevilor, în special  de la 

gimnaziu, 

o  Informaţiile în legătură cu 

nevoile, aşteptările, interesele şi 

caracteristicile tuturor factorilor 

interesaţi se colectează mai greu, 

o  Rezultate slabe in special la 

matematică la Evaluarea Naţională, 

 



 18 

o Portofoliile  personale şi ale 

elevilor realizate de cadrele didactice 

din şcoală 

OPORTUNITAŢI AMENINŢĂRI 

 Personalul de conducere este angajat şi 

implicat în mod activ în  procesul de 

autoevaluare;  

 Colectivul de cadre didactice calificate 

 Preocuparea personalului didactic 

pentru  

îmbunătăţirea procesului instructiv- 

educativ 

 Elevi  relativ disciplinaţi ce respectă 

regulamentul şcolar; 

 Spaţii corespunzătoare şi suficiente  

pentru  

buna desfăşurare a procesului instructiv  

educativ (săli de clasă, cabinete, 

laboratoare)  

  Nivelul de educaţie şi timpul limitat al 

unor părinţi poate conduce la slaba implicare 

a acestora în viaţa şcolară 

Lipsa unei săli de sport corespunzătoare 

numărului mare de elevi și specificului școlii. 

 

 

Concluzii: 

• Comisia de  Evaluare şi Asigurarea  Calităţii trebuie în continuare să fie bine 

organizată şi să  gestioneaze eficient dovezile. 

• Toţi membrii personalului trebuie să fie implicaţi în implementarea asigurării calităţii 

pentru  cresterea eficienţei procesului instructiv – educativ,  sporirea gradului de motivare 

al elevilor prin îmbunătăţirea activităţii de învăţare centrată pe elev, pentru scăderea 

absenteismului şi abandonului şcolar.  (Întocmit, prof.Moldovan Marcela, responsabil 

CEAC). 

 

 

 FORMARE CONTINUĂ 

 

 Formarea continuă a cadrelor didactice 

 

 Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor în etapele  ce vor  

urma impun ca necesară nu numai adaptarea sistemelor educative la noile realităţi 

economice,  

sociale, culturale şi ştiinţifice, ci şi formarea în cadrul acestor sisteme a capacitaţii de 

reglare  

continuă şi de autoperpetuare a adaptabilităţii. Din această perspectiva principiile educaţiei  

permanente devin linii orientative pentru acţiunea educativă în general, iar educaţia 

adulţilor  

constituie un segment a cărui accentuare nu poate fi considerată un element neprioritar. 

Trăind într-o societate bazată pe cunoaştere, indivizii sunt puşi în situaţia de a-şi structura 

permanent propriul mod de acces la informaţie şi propria capacitate de selectare a 

informaţiilor. Formarea reprezintă, în acest context, o acţiune de modelare a educatului 

conformă cu exigenţele societăţii actuale Formarea este o forma de abilitare care să permită 

celui format să activeze  într-o manieră flexibilă în domeniul pentru care este format. Această 

perspectiva defineşte într-o maniera diferita şi cadrul de pregătire profesională a  cadrelor 

didactice, domeniu în care termenul de formare subliniază necesitatea unei structurări 
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profesionale capabilă de autoremodelare, cu atât mai mult cu cât cadrele didactice reprezintă 

categoria formatorilor consideraţi ca agenţi ai schimbării.  

 Comisia pentru perfecţionare metodică şi dezvoltare profesională îşi propune 

asigurarea unei îndrumări constante, sistematice şi coerente a tuturor cadrelor  didactice 

pentru formarea şi dezvoltarea profesională a întregului colectiv pedagogic de la Şcoala 

Gimnazială Nr.1 Bistriţa, iar ţinta este creşterea calităţii activităţii şcolii prin asigurarea 

accesului personalului didactic şi nedidactic la programe de formare continuă. 

 În anul şcolar 2018-2019 în cadrul comisiei s-au realizat următoarele activităţi: 

 Elaborarea Planului managerial al Comisiei care a avut în vedere următoarele opţiuni  

strategice: 

 * Dezvoltare instituţională  

 * Dezvoltarea resurselor umane 

 * Informare, documentare, consultanţă privind formarea continuă 

 * Implicarea în activităţi extraşcolare  

 *Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea unor noi parteneri în educaţie 

 * Promovarea imaginii şcolii (marketing educaţional) . 

 * Informarea cadrelor didactice cu înscrierea la definitivat şi grade didactice şi actele 

necesare întocmirii dosarelor; 

 * Punerea la dispoziţia cadrelor didactice a ofertei de cursuri a CCD BN şi a noutăţilor 

care  

apar referitor la programele de dezvoltare profesională. 

 * Activitatea didactică s-a imbunătățit prin: 

 activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor 

pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;  

 participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale ; 

 participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă 

organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice( 

CCD, ISJ, MEN).  

Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfatuirile organizate de ISJ 

Bistrița-Năsăud la inceputul anului scolar. In cadrul comisiilor organizate la nivelul scolii s–

au desfasurat lectii demonstrative, mese rotunde sau sustinere de referate cu scopul de a 

imparti din cunostintele acumulate si celorlati colegi de catedra.  

   Avand in vedere aceste date propunem tuturor sa se intereseze in legatura cu diversele 

cursuri existe in oferta CCD Bistrita sau in cadrul altor furnizori de formare. 

   Avand in vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un numar de credite        

( 90) in decursul a cinci ani școlari va invităm să consulta și lista aflata pe site-ul CCD 

BISTRITA  precum si dosarul comisiei de perfectionare. 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE 

PUNCTE TARI : 

 interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat in vedere aconsilieri 

iviitoarelor cadre didactice 

  suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / 

perfectionare in tara  

 

PUNCTE SLABE : 

 Alegerea unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de 

dezvoltare personala 
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OPORTUNITATI: 

 oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare; 

  oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii postuniversitare, etc 

  oferta stagiilor de formare in strainatate 

AMENINTARI: 

 fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  comparativ cu anii 

anteriori 

Concluzionând, în anulul scolar 2018-2019 formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

 prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor 

pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice; 

 prin schimburi de experienţă profesională; 

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau 

internaţionale, conferinţe s. a.; 

 prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de autori, 

coautori sau colaboratori; 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă 

organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, 

ISJ, MEN) 

 

   

 PARTENERIATUL CU COMUNITATEA LOCALĂ 

 

 Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea 

finanţării cheltuielilor curente şi de capital a unităţii de învăţământ de la bugetul Consiliului 

Local. Administraţia locală a sprijinit acordarea burselor sociale ale elevilor care provin din 

familii defavorizate. Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure 

performanţe şcolare crescute, accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea 

personală atât a copiilor cât şi a adulţilor implicaţi. 

         Pornind de la aceste considerente, una din direcţiile majore de acţiune ale  şcolii a  

constituit-o dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu  comunitatea locală, prin 

cultivarea unei relaţii deschise şi facilitarea accesului acesteia la informaţiile cu caracter 

public, prin aducerea la cunoştinţă a părinţilor-elevilor-membrilor  comunităţii a problemelor 

cu care se confruntă şcoala azi, inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali în 

soluţionarea acestora. Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţi s-a realizat prin 

folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

♦ afişarea informaţiilor cu caracter public pe afişierul şcolii şi popularizarea acestuia în 

rândul elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; 

♦ dezvoltarea şi actualizarea permanentă a afişierul şcolii cu informaţii de interes - 

referitoare la examene, proiecte şi programe educaţionale etc; 
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VII. REZULTATE  ALE  ELEVILOR 

 

1.  PROMOVABILITATEA 

 

  REZULTATELE ELEVILOR LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR  

Rata de promovabilitate comparativă: 

Nivel    2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Primar 100 99,80 99,74 

Gimnazial  93,10 99,08 99,30 

 

2. OFERTA CURRICULARĂ – CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 
 În anul şcolar 2018 – 2019 oferta curriculară la decizia şcolii  cuprinde: 

 

Nr. 

crt. 

Profesor 

propunător 

Disciplina / 

Disciplinele 

 

 

Denumire opțional Clasa 

1 
Moraru 

Dana 

Biologie Educație pentru sănătate a V-a E 

2 
Moraru 

Dana 

Biologie EcoArt a V-a D 

3 
Salak 

Ramona 

Lb.română Lectura ca abilitate de 

viață 

a V-a A și a 

V-a B 

4 
Savu Doris Lb. 

română 

Lectura ca abilitate de 

viață 

a V-a C 

5 
Orban 

Monica 

Istorie  Cultura și civilizația la 

Bistrița 

a VI-a C 

6 
Rus Andreea Ed.plastică Atelierul de pictură a VI-a A și a 

VI-a B 

7 
Hădărău 

Cristina 

Lb.română Lectura ca abilitate de 

viață 

a VI-a D 

8 
Boncea 

Flaviu 

Ed.muzical

ă 

Tainele fautului dulce a VII-a D 

9 

Boncea 

Flaviu 

Ed.muzical

ă 

Istoria muzicii de la 

începuturi până în zilele 

noastre 

a VII-a E 

10 
Nețan Elena Consiliere 

și orientare 

Viitorul începe azi a VII-a B 

11 

Lăpuște Geta Geografie  Probleme fundamentale 

ale lumii 

contemporane/Atitudinea 

morală față de viață. 

a VII-a C 
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Bioetica 

12 
Vultur Dorin Ed.fizică Joc sportiv-handbal, 

fotbal 

a VII-a A 

13 
Voivod 

Valerian 

Matematic

ă  

Matematică și științe în 

societatea cunoașterii 

a VIII-a B, 

D, E 

14 
Nețan Elena Consiliere 

și orientare 

Viitorul începe azi a VIII-a A 

15 
Bors Elena Matematic

ă  

Matematică aplicată a VIII-a C 

 

 

3.  REZULTATE LA EXAMENE: 

 

Din totalul de 140 elevi absolvenți ai clasei a VIII-a, 135 elevi au  intrat în 

examenul de Evaluare Națională, 4 elevi rămânând corigenți și 1 elev a absentat la 

examenul de Evaluare Națională. 

Cei 135 elevi de prezenți la evaluarea națională au obținut următoarele rezultate: 

 La limba și literatura română 7 elevi au obținut nota 10, 51 de elevi au obținut 

note între 9-9,99, 29 elevi au note între 8-8,99, între 7-7,99 – 16 elevi, între 5-

6,99 – 21 elevi iar 11 elevi au obținut note sub 5, procentul de promovabilitate 

fiind de 81,48%. 

 La matematică – 21 elevi au note între 9-9,99, 18 elevi cu note între 8-8,99, 

note 7,-7,99 au obținut 22 elevi, între 6-5,99 – 46  și 28 elevi au obținut note 

sub 5, procentul de promovabilitate fiind de 79,26%. 

Astfel la limba și literatura română media pe școală este 7,99, la matematică 

6,47, iar media generală este 7,23.  

 Comparativ cu anul școlar trecut, mediile la Evaluarea Națională au scăzut cu 

0.55 puncte. Diferența între mediile de la Evaluarea Națională și mediile claselor      V-

VIII este mică de un punct la trei dintre cele cinci clase terminale. Deferență mai mare de 

un punct între media de la clasă și media de la Evaluare Națională apare la două clase, la 

disciplina matematică. 

Date tehnice  

 

Aspecte la care se va face referire: 

 Supravegherea audio-video din unitatea nostră școlară s-a defășurat în bune 

condiții fără nicio problemă. Activitatea din fiecare sală a fost supravegheată și 

înregistrată pe CD-uri conform procedurii primite din partea ISJ-ului. 

 Transfer/descărcare/multiplicare subiecte s-a desfășurat conform procedurilor 

primite, neexistând nicio problemă în acest sens, persoana desemnată 

ocupându-se de acest lucru. 

Se impune în acest sens efectuarea în continuare de pregătiri suplimentare cu elevii 

clasei a VIII-a pentru  obținerea rezultatelor bune și foarte bune la examenele naționale și 
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nu numai. In acest sens am propus un plan de măsuri care va trebui respectat cu stricteţe in 

acest an şcolar.  

 

    

Evaluarea  Națională la clasele II, IV și VI 

 

În unitatea noastră şcolară examenele de evaluare naţională s-au desfăşurat în 

conformitate cu metodologiile în vigoare. 

 Prezenţa elevilor a fost foarte bună, întergistrându-se 2 absenţe la clasa a II-a, 2 

absenţe la clasa a IV-a şi 2 absenţe la clasa a VI-a. 

 După evaluarea lucrărilor, s-a analizat situaţia în comisiile metodice de specialitate, 

precum şi cu elevii şi părinţii acestora. 

 Concluzionăm că rezultatele obţinute de elevii noştri sunt mulţumitoare. 

 Redăm analiza situaţiei pentru fiecare nivel de clasă şi arie curriculară. 

  

Clasa a II-a 

 Scopul evaluării este acela de a se corecta eventualele dificultăţi ale copilului pe 

parcursul celor doi ani care mai rămân la dispoziţia cadrului didactic (clasa a III-a,respectiv 

clasa a IV-a). 

 Prezentarea rezultatelor obţinute fiecărui părinte în parte şi, acolo unde este cazul, a 

planului individual de învăţare, care s-a conceput pentru remedierea deficienţelor 

identificate la respectivul elev, reflectă o bună colaborare între cadrul didactic şi părinţi. 

 

Evaluarea este inserată firesc în programul elevilor şi este constructiv ca părinţii şi cadrele 

didactice să nu inducă teamă copilului pe această temă. 

Este bine ca la vârstele de 8-9 ani elevii să se simtă responsabili şi să conştientizeze că este 

în puterea lor să îşi amelioreze situaţia. Obiectivul este să identificăm cât mai devreme 

vulnerabilităţi în dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor şi să le corectăm pe parcursul 

claselor a III-a şi a IV-a. 

Împreună cu părinţii, cadrul didactic va putea să amelioreze situaţia, propunând soluţii 

specifice fiecărui elev, ca el să aibă rezultate mai bune. 

Clasa a IV-a 

Rezultatele evaluărilor la final de clasa a IV-a au fost bune, dar s-au constatat anumite 

probleme cu care s-au confruntat unii elevi.  

Limba română  

- Greșeli gramaticale; 

- Neatenție la grilă,  

- Argumentarea reprezintă o problemă 

 

Matematică 

- Citirea superficială a enunțurilor; 

- Greşeli de calcul matematic; 

- Lipsa cunoştinţelor practice în rezolvarea problemelor , adaptarea la situaţii 

concrete întâlnite în viaţa de zi cu zi. 
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CLASA a VI-a 

Limbă şi comunicare 

Limba română 

-  Itemii au pus în evidenţă competenţele de înţelegere a textului; 

-  Cerinţele au fost de nivel mediu. 

Limba modernă 

-  Elevii au avut competenţele necesare de înţelegere a textului într-o limbă străină 

(engleză/germană/franceză) 

-  Subiectele au fost de nivel mediu; 

-  Elevilor le-au plăcut subiectele 

Matematică şi ştiinţe 

-  Elevii stăpânesc tehnicile de calcul necesare itemilor cuprinşi în subiect 

-  Mărimi fizice şi instrumente de măsură au fost recunoscute de elevi; 

-  Ceea ce li s-a părut greu au fost transformările de unități de măsură aplicată în 

rezolvarea de probleme; 

-  Citirea graficelor în care nu sunt date toate diviziunile reprezintă de asemenea o 

problemă; 

-  Subiectele sunt elaborate în concordanță cu cunoștințele pe care ar trebui să le aibă 

elevii; 

-  Se pune accent pe mediu; 

Constatări şi propuneri 

-  Elevii nu sunt motivați să se pregătească deoarece notele nu se trec în catalog; 

-  Alocarea unei ore suplimentare pentru rezolvarea unor modele de subiecte. 

-  Codurile înlocuite cu punctaje pentru o mai reală autoevaluare a elevului şi mai 

apropriată nivelului lor de înțelegere; 

-  Realizarea unor programe speciale pentru acest tip de examene naționale.  
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VIII. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE 

 

ANALIZA ACTIVITĂȚII – CLASA PREGĂTITOARE 

ANALIZA SWOT  

 AN ŞCOLAR 2018-2019  

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe Oportunităţi  Ameninţări 

- planificările au fost 

elaborate în conformitate 

cu programele şcolare în 

vigoare; 

- personalul didactic 

este calificat în proporţie 

de 100%, cadre didactice 

titulare; 

- relaţiile interpersonale 

(învăţători – elevi, 

învăţători – părinţi, 

învăţători – învăţători etc.) 

existente favorizează 

crearea unui climat 

educaţional deschis, 

stimulativ; 

 

- există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor 

didactice care fac parte din  

comisia metodică a 

învăţătorilor (sarcini 

constituite pe diverse 

probleme) precum şi o 

bună coordonare a 

acestora; 

- disponibilitatea 

majorităţii cadrelor 

didactice de a desfăşura 

program prelungit 

(organizare/  supraveghere 

concursuri, diverse 

solicitări ale d-ei director);  

- experienţa în 

-  importanţa 

minimă pe care o 

acordă unii părinţi 

activităţii educative 

şcolare şi 

extraşcolare; 

- fondurile 

insuficiente sau  

lipsă pentru 

desfăşurarea 

activităţilor şcolare 

şi extraşcolare; 

- implicarea 

insuficientă, sau 

chiar deloc, a 

familiei în 

activitatea de 

educare a elevilor; 

- starea 

materială precară şi 

nivelul de cultură şi 

instruire scăzut ale 

unor familii; 

- lejeritatea cu 

care se tratează 

unele situatii în 

care se afla elevul, 

sau ameninţări de 

către familie sau 

comunitate; 

- lipsa spaţiului 

sau mobilierului 

adecvat; 

- dezvoltarea 

personalităţii complexe 

a elevilor prin 

implicarea acestora în 

proiecte educative 

diferite, concursuri, 

serbări; 

- existenţa sălii de 

sport şi desfăşurarea 

orelor de educaţie 

fizică, limba engleză şi 

religie cu profesori; 

- numărul de 

întâlniri şi acţiuni 

comune ale cadrelor 

didactice în afara 

orelor de curs 

favorizează 

împărtăşirea 

experienţei, creşterea 

coeziunii grupului, o 

comunicare mai bună; 

- perfecţionarea 

continuă prin 

participarea la finalul 

semestrului I la 

colocviul de gradul I, 

seria 2019-2021, 

organizat de 

Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului 

Didactic, Extensia 

Năsăud în cadrul 

căruia 3 cadre 

didactice şi-au ales 

tema lucrării de 

- desele schimbări 

care au loc în sistemul 

de învăţământ; 

-  multitudinea 

ofertelor de activitate 

– programă încărcată; 

- criza de timp a 

unor  părinţi reduce  

implicarea familiei în  

viaţa şcolară a 

elevilor; 

- creşterea 

numărului de cazuri 

de indisciplină 

datorită lipsei 

părinţilor de acasă şi a 

influenţei nocive a 

unor programe de pe 

internet, sau diferite 

emisiuni de 

televiziune, a 

nesupravegherii 

adecvate a copiilor; 

- agresivitatea 

colegilor mai mari; 

- suprapopularea 

claselor de elevi oferă 

un timp mai redus de a 

aloca unui elev pentru 

orice fel de activitate; 

- nerespectarea 

unor reguli de către 

elevi  sau părinţi; 
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domeniul activităţilor 

educative şcolare şi 

extraşcolare; 

interesul cadrelor 

didactice pentru formarea 

continuă prin participarea 

la diverse activităţi 

desfăşurate în vederea 

dobândirii unor 

competenţe utile 

îmbunătăţirii actului 

educaţional:  

 cercurile 

pedagogice 

organizate la final 

de semestru I, 

coordonate de ISJ, 

cel din alternativa 

Step by step 

organizat pe data 

de 13 decemembrie 

2018, la Şcoala 

Ginazială Nr. 1 

Bistriţa; 

 participarea 

la Colocviul de 

gradul I de la 

Năsăud şi alegerea 

temelor şi 

profesorilor 

coordonatori ale 

lucrărilor de 

cercetare (Buta 

Florina, Pătraş 

Cosmina, Vlasin 

Florina); 

- asigurarea calităţii 

actului educaţional prin 

orientarea învăţării spre 

formarea de capacităţi 

intelectuale şi acţionale, 

folosirea metodelor 

interactive, stimularea 

gândirii creative, logice;  

-  individualizarea 

sarcinilor dar şi 

posibilităţile evaluării 

permanente şi 

 cercetare, profesorul 

coordinator (Buta 

Florina, Pătraş 

Cosmina, Vlasin 

Florina); 

- orele de consiliere 

a părinţilor în vederea 

cunoaşterii şi 

înţelegerii problemelor 

dintre copii şi părinţi, 

dar şi pentru luarea 

unor măsuri de 

remediere a unor 

“probleme” apărute la 

învăţătură sau 

comportament; 

- interesul elevilor 

în a se implica în cât 

mai multe activităţi 

extracurriculare; 

- eficientizarea 

demersului didactic 

prin abordarea în 

predare a diferitelor 

metode de predare -

învăţare-evaluare 

(metode ca: Teoria 

inteligenţelor multiple, 

Cadranele, Cubul, 

Ciorchinele, Explozia 

stelară, Diagrama 

Venn, RAI); 

- utilizarea 

priectorului, a 

diferitelor mijloace 

moderne, în predarea  

diferitelor discipline şi 

desfăşurarea lecţiilor 

“altfel”, într-un mod 

atractiv ce permite 

recepţionarea mai bună 

şi de durată a 

cunoştinţelor; 

- posibilitatea 

multiplicării (xerosării, 

listării) anexelor 

necesare predării – 

 

 

 

 

 

 



 27 

monitorizarea progresului 

şcolar; 

- s-au desfăşurat acţiuni 

de strângere şi donare de 

bunuri pentru copiii orfani 

de la mănăstirea de la 

Podul Coşnei; 

- participarea la 

proiectul educaţional al 

şcolii prin care prin 

diferite activităţi am 

marcat sărbătorirea celor 

100 de ani de la Marea 

Unire: „Românaşi şi 

româncuţe la 100 de ani”: 

 „Sunt de 

România ” – 

pregătitoare F:  

 prezentarea 

şi degustarea 

minunatelor produse 

tradiţionale româneşti; 

  portretele 

de familie în prag de 

centenar au conturat 

natural şi firesc cei 100 

de ani din existenţa 

fiecărei familii, ne-au 

sensibilizat şi ne-au 

reamintit cât de 

important este să ne 

cinstim şi valorificăm 

rădăcinile şi 

autenticitatea portului 

popular; 

 am admirat 

expoziţia din holul 

şcolii cu produse 

confecţionate pentru 

tematica centenară: 

linguri din lemn 

personalizate, 

farfurioare decorate cu 

motive specifice 

ceramicii horezu, 

cucuteni sau corund, 

covoraşe, ulcioare, 

învăţării – evaluării; 

- susţinerea în 

permanenţă a tuturor 

acţiunilor promovate la 

nivelul clasei sau şcolii 

de către conducerea 

unităţii;  

- participarea  

părinţilor  mai  des  la  

ora  de  Consiliere  

pentru  părinţi  va  

duce  la  o  mai  bună  

cunoaştere  a  copiilor  

şi  la  înţelegerea  

problemelor  acestora; 

- o  bună  observare  

a  elevilor, realizarea  

unui  învăţământ  

diferenţiat,  în  funcţie  

de  particularităţile  

individuale  ale  

fiecăruia; 

- Cabinetul de 

logopedie, cel 

psihologic şi prezenţa 

profesorului de sprijin 

al şcolii este de ajutor 

elevilor claselor 

pregătitoare; 
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fulare tricolore; 

- Organizarea unor 

serbări în preajma 

sărbătorilor de iarnă „Iarna 

– cofetar vestit”, „În 

aşteptarea lui Moş 

Crăciun”; 

- participarea la 

concursul Comper – fazele 

judeţene ale semestrului I 

şi II. Obţinerea de premii 

şi menţiuni; 

- abordarea creativă şi 

interactivă a noului, 

promovat printr-o 

ambianţă corespunzătoare 

şi un caracter deschis; 

- eficientizarea şi 

creşterea calităţii activităţii 

didactico – metodice prin 

utilizarea metodelor 

moderne în procesul de 

predare-învăţare-evaluare; 

- aplicarea corectă şi 

creativă a curriculum-ului; 

- controlul sistematic şi 

riguros al activităţii 

independente din clasă 

fapt ce îi determină pe 

elevi să-şi formeze un 

sistem ordonat de muncă;  

- îmbinarea armonioasă 

a muncii cu frumosul şi 

plăcutul - suntem harnici 

dar nu uităm de zilele 

noastre de naştere;  

- Dorinţa de a consilia 

părinţii în problemele care 

îi preocupă, dar şi în 

problemele pe care aceştia 

nu le sesizează, în cadrul 

orelor de consiliere, 

disciplină obligatorie în 

anul şcolar 2018 – 2019, 

pe parcursul semestrului I 
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şi II; 

- participarea celor 

două clase la programul de 

practica pedagogică 

organizat pentru elevii de 

la Liceul Tudor Jarda, 

profil pedagogic:  

Semestrul I 

- pregătitoare F – 

practică pedagogică 

observativă – clasa a X-a,  

- pregătitoare B – 

predare, lecţii susţinute de 

elevele clasei a XII-a;  

Semestrul al II-lea 

- pregătitoare F – 

practică pedagogică 

observativă – clasa a IX-a, 

- pregătitoare B – 

predare, lecţii susţinute de 

elevele clasei a XI-a;  

- organizarea activităţii 

“Dar din dar se face rai” în 

cadrul căreia elevii clasei 

pregătitoare E în 

colaborare cu părinţii au 

organizat în preajma 

sărbătorilor de iarnă un 

târg cu vânzare de produse 

decorative confecţionate şi 

investirea banilor obţinuţi 

în cumpărarea unor 

cadouri membrilor de la 

Azilul de bătrâni Bistriţa; 

- clasa pregătitoare C în 

colaborare cu  doamna 

profesoară Pop Maria a 

desfăşurat diferite 

experimente şi aplicaţii pe 

tema “Transformări ale 

corpurilor”; 
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- desfăşurarea unor 

activităţi specifice de 

primăvară: workshop-uri 

şi mese rotunde: 

cnfecţionarea de 

mărţişoare, surprize pentru 

mame. Marcarea zilelor de 

1 Martie, 8 Martie; 

Programe atractive şi 

diverse derulate în Şcoala 

Altfel: 

 realizarea 

unei excursii de o 

zi în perioada 

Şcoala Altfel la 

Grădina Zoologică 

de la Târgu Mureş 

(clasele 

pregătitoare B şi 

C); 

 vizite la 

Complexul Muzeal 

Bistriţa-Năsăud 

(pregătitoare F);  

 vizite la 

ISU, Prefectura 

Bistriţa-Năsăud, 

Consiliul Judeţean 

Bistriţa-Năsăud; 

 vizionarea 

de animaţii şi turul 

Bibliotecii 

Judeţene George 

Coşbuc Bistriţa-

Năsăud; 

 vizionarea 

filmului “Dumbo” 

la Cinema Dacia; 

 vizionarea 

unor piese de 

teatru; 

 învăţarea 

bunelor maniere de 

comportament într-

un spaţiu public şi 

la masă – La Pizza 

Mania; 
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- Marcarea sărbătorilor 

Pascale prin derularea 

unor ateliere de creaţie şi 

confecţionarea de obiecte 

specifice şărbătorii: ouă 

pictate, coşuleţe, felicitări; 

 - marcarea zilei de 

1Iunie prin participarea la 

activităţile recreative 

organizate de Primăria 

Bistriţa ȋn Parcul 

municipal (desene pe 

asfalt, jocuri ȋn aer liber) 

pline de surprise (baloane 

colorate, facepainting); 

- Încheierea anului 

şcolar cu un moment 

artistic: Carnavalul 

personajelor de poveste 

susţinute în diferite locaţii 

(incinta şcolii, Biblioteca 

Judeţeană George Coşbuc 

Bistriţa-Năsăud); 

 

Coordonator comisie metodică la nivelul claselor pregătitoare, 

Prof. Vlasin Florina Narcisa 

 

COMISIA METODICĂ A CLASELOR  I 

RAPORT DE ACTIVITATE 

An şcolar 2018-2019 

                                                          

          Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate pe parcursul anului şcolar 

2018-2019 la nivelul claselor I de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Bistriţa.  

În perioada vizată, 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. 
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O atenţie deosebită s-a acordat abordării integrate şi interdisciplinare, implicând elevii 

în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente  la propria formare, 

atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

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

la parametri cât mai ridicaţi, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui 

compartiment. 

 

 

1. CURRICULUM 
 

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost organizarea interdisciplinară a 

ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii clasei I. 

În acest sens s-a întocmit Planul managerial și planul operaţional pentru organizarea 

activităţii claselor I. 

Proiectarea activităţii la nivelul claselor I s-a realizat cu scopul dezvoltării de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării interdisciplinare și integrate a 

conţinuturilor noilor programe şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de reglementări elaborate 

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

privire la clasa I. 

Toate cadrele didactice au parcurs conţinuturile vizate de programă ritmic şi integral, 

aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, 

conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi tematice. Proiectarea didactică la 

nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există 

între competenţele  generale, conţinutul ştiinţific, 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.  

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării, 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. Școlarii au fost 

implicaţi în situaţii evaluative centrate pe competenţele curriculare vizate, analizându-se 

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

Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale sau în portofoliile tematice realizate 

în cadrul unor proiecte tematice, fiind prezentate părinţilor periodic.  

În general, elevii claselor I şi-au însuşit conţinuturile propuse pentru acest an, bagajul  

de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel optim. Totuşi, situaţiile familiale 

variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale, mai cu 

seamă în cazul elevilor instituţionalizaţi, cu părinţii plecaţi în străinătate sau a celor care 

trăiesc din venit minim garantat. 

 

 

2. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

 

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

egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a aptitudinilor şi 

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

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ-participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 
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În acest an școlar cadrele didactice și elevii claselor I au fost implicaţi în derularea 

unor activităţi educative multiple, cum ar fi: 

o derularea de activităţi şi participarea în cadrul Proiectului Tematic 100 

de ani, 100 de zâmbete!(coordonator prof.inv.primar Petri Alina); 

o participare în cadrul proiectului Oscar-șarpele hoinar (Traffik snake) 

derulat în parteneriat cu Primăria Bistrița; 

o participarea la acţiunile umanitare de colectare de ajutoare în folosul 

copiilor orfani aflaţi în grija personalului de la mănăstirea Piatra-Fântânele, 

acţiuni organizate la nivel de şcoală; 

o participarea la concertul de Crăciun organizat de şcoala noastră; 

o organizarea serbărilor de Crăciun și sfârșit de an școlar, pe clase; 

o organizarea şi diseminarea Proiectului Tematic Bogățiile toamnei, 

proiect organizat la nivelul caselor I(coordonator prof.inv.primar Scridon 

Corneluța/ Moldovan Doris); 

o organizarea şi diseminarea Proiectului Tematic Magia iernii, proiect 

organizat la nivelul caselor I(coordonator prof.inv.primar Mânzatu Daniela/ 

Matean Liana) 

o participarea la spectacole de film şi teatru; 

o inițierea și coordonarea Proiectului Național Copil ca tine sunt și 

eu!(prof.inv.primar Petri Alina); 

o implicarea și coordonarea activității- deplasare in Bulgaria in cadrul 

proiectului școlii Erasmus + (prof.inv.primar Petri Alina); 

o implicarea in activitățile Săptămânii Educației Globale; 

o desfășurarea unor dezbateri tematice cu privire la Testele de evaluare 

inițială, sumativă și finală;  

o incheierea și derularea unor parteneriate cu Poliția, Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă Nr.1 Bistrița, Biblioteca Județeană, Inspectoratul 

pentru situații de urgență Bistrița, Centrul Județean de Cultură Bistrița; 

o Proiect Județean ABC-ul Matematicii (prof.inv.primar Petri Alina); 

                   -  în spiritul protejării mediului s-au realizat o serie de acţiuni de reciclare; 

 

o participarea elevilor la o serie de concursuri şi competiţii desfăşurate la 

nivelul claselor I – Comper Comunicare și Comper Matematică, etapa I, etapa 

a II-a și etapa națională, la Concursul Gazeta Matematică Junior etapa I și 

etapa a II -a– unde au obţinut rezultate deosebite; 

o lecții demonstrative susținute la clasa I E SBS (prof.inv.primar Mânzatu 

Daniela/ Matean Liana) și clasa I D (prof.inv.primar Feldrihan Mariana); 

o dezbatere tematică Învățăm să trăim impreună(prof.inv.primar 

Moldovan Marcela); 

o activități in parteneriat cu Școala Verde; 

o organizarea unor excursii cu scop didactic și recreativ; 

o derularea de activități și participarea in cadrul Proiectului Tematic Pe 

aripi de curcubeu (coordonator prof.inv.primar Dărăban Alina); 

  

         Rezultatele acestor activităţi şi proiecte educative se poate demonstra prin vizitarea 

expoziţiilor tematice din clase şi din holul şcolii, dar şi pe baza portofoliilor întocmite, prin 

colecţiile de înregistrări video şi fotografii digitale realizate cu fiecare ocazie. 
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3. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

 

 Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. Au fost 

utilizate metode precum: consemnarea de evenimente, liste de verificare, inventare, fotografii, 

înregistrări video şi audio. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : 

ciorne şi lucrări finale, inventarii şi liste de verificare, fotografii şi înregistrări ilustrând 

diferite activităţi, portofolii tematice, desene, etc.); setul de evaluare învăţător-elev (lucrări ale 

elevilor, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, etc.); etc. 

 Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în 

legătură cu progresul realizat.  

Trebuie evidenţiată consecvenţa cadrelor didactice în abordarea centrată pe elev în 

obţinerea de performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor iniţiale, sumative și finale confirmându-se 

calitatea actului didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, 

atitudinile şi comportamentele elevilor. Astfel, toţi elevii claselor I au fost promovaţi la 

sfârșitul anului școlar. Elevii cu probleme speciale sunt ajutaţi de învăţători, profesor de 

sprijin şi logoped, pentru recuperare (săptămânal).Pentru elevii cu CES s-au intocmit 

programe adaptate de către invățătoare impreună cu profesorul de sprijin, programe care au 

fost vizate de CJRAEI. După cum am precizat, lucrările realizate, testele de evaluare şi alte 

materiale sunt păstrate în portofoliile personale ale elevilor, fiind prezentate periodic 

părinţilor. 

Este de remarcat şi susţinerea părinţilor în ceea ce priveşte finanţarea participărilor la 

diferite activităţi şi concursuri şcolare – acolo unde este cazul – rezultând de aici că legătura 

şcoală-familie este una optima.  

 

 

4. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

 

          Toate cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională, de 

folosirea unei metodologii activ-participative. Se documentează asupra noutăţilor, cele mai 

interesante fiind puse în practică. S-au realizat materiale de sinteză legate de proiectele 

derulate pentru a fi folosite ca exemple de bune practici. 

Au fost susţinute lecţii demonstrative și s-au realizat interasistențe conform graficului de 

interasistențe stabilit la începutul anului școlar. 

           În principiu s-a desfăşurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei Metodice la 

nivelul claselor  prin iniţiativă şi implicare.  

 

 

5. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII 

COMUNITĂŢII 

 

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

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative  s-a 

concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea 

a fost de peste 80%, ore săptămânale de consiliere cu părinţii care au solicitat acest lucru. 

Consider ca optimă relaţia învăţător-părinţi, cei din urmă implicându-se real în viaţa claselor 

I, oferind ajutor ori de câte ori a fost nevoie. 

        O serie de activităţi extraşcolare nu ar fi fost posibile fără ajutorul părinţilor: 

participarea la activitățile din cadrul proiectelor derulate în acest semestru, serbările claselor, 
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derularea acţiunilor umanitare în folosul copiilor orfani aflaţi în grija personalului de la 

mănăstirea Piatra-Fântânele, participarea la Concertul de Crăciun sau la alte activităţi. 

 

 

7. CONCLUZII 

 

- La sfârşitul clasei I elevii sunt bine pregătiţi, conform particularităţilor 

individuale. 

-  Toţi elevii sunt promovaţi. 

-   Elevilor cu rămâneri în urma sau CES se acorda o atenţie sporită. 

-   Munca depusă în acest an școlar se poate caracteriza prin seriozitate și implicare.  

-   Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri. 

-   Promovarea optimă a exemplelor de bune practici. 

-   Relaţie bună/constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

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

loc dezbateri, susţinerea unor referate, a unor lecții demonstrative şi a unor proiecte didactice 

model. 

Activitatea Comisiei metodice a învăţătorilor a fost una bogată, cu rezultate frumoase. 

 

 

                                                ANALIZA SWOT An școlar 2018-2019 

 

PUNCTE TARI 

- Colaborarea optimă cu părinții și implicarea acestora în activitățile desfășurate; 

- Derularea unor proiecte tematice la nivel de comisie metodică; 

- Desfășurarea unor lecții demonstrative și interasistențe; 

- Realizarea de parteneriate cu diferite instituții în vederea desfășurării de activități 

extracurriculare; 

- Întocmirea documentelor de proiectare respectând termenele date; 

- Activități remediale pentru elevii cu deficiențe de învățare; 

- Activități de aprofundare cu elevii capabili de performanță; 

- Utilizarea tehnicilor activ-participative și TIC; 

- Conceperea și aplicarea unor teste de evaluare inițială, sumativă și finală; 

- Participarea la diferite concursuri școlare; 

- Participarea la concursurile Comper Comunicare și Comper Matematică, Gazeta 

Matematică Junior in semestrul I, II și etapa națională ; 

- Existența unei colaborări optime, pozitive între membrii comisiei metodice. 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă și perfecționare prin 

cursuri de formare și obținerea de grade didactice 

 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

-  Lipsa unor mijloace de învățământ necesare desfășurării procesului didactic; 

- Lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile 

extrașcolare și concursuri 

-  Numărul mare de elevi dintr-o clasă; 

-  Absența manualelor școlare la debutul anului școlar; 

-  Impunerea unor manuale școlare de o calitate indoielnică, aparținând unei anumite 
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edituri 

-  Acomodarea deficitară a unor părinți și copii la programul riguros al școlii 

(întârziere la ore, absențe nejustificate, etc.); 

-  Interesul scăzut al unor elevi și părinți pentru școală. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

- Asigurarea unei pregătiri optime din punct de vedere cognitiv, comportamental-

atitudinal şi afectiv-emoţional care să faciliteze debutul cu succes al elevilor în clasa 

I; 

- Diversificarea ofertelor educaționale; 

- Diversificarea activităților extracurriculare și implicarea părinților; 

- Consilierea părinților; 

- Dezvoltarea personalității elevilor prin participarea la proiecte educaționale; 

- Existența și promovarea modelelor de bună practică. 

 

  AMENINȚĂRI 

- Nerespectarea şi ignorarea de către unii părinţi a Regulamentului de ordine 

interioară şi a reglementărilor existente în şcoală. 

- Motivația scăzută a unor elevi și părinți pentru actul didactic. 

 

 Realizat, 

                                                                              prof.Scridon Corneluța – responsabil CMÎ  

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE –CLASELE A II-A 

ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019 

 

Puncte tari: 

   Pe parcursul  anului şcolar  2018-2019 

ne-am implicat în următoarele  activităţi: 

 Proiect tematic  La mulţi ani, România 

 Donarea unor alimente  şi al altor 

produse  

pentru copii 

 Serbare de Crăciun şi de finalul anului 

şcolar  

desfăşurată de  elevii fiecărei clase 

 Stimularea interesului pentru lectură al 

elevilor din clasa a II-a 

 Confecţionare de materiale didactice; 

 Posibilitatea abordării creative şi 

interactive a  

activităţilor; 

 Parteneriat  CSEI nr. 2  Deschideţi 

inima, 

deschideţi sufletul în cadrul căruia   am 

participat  la mai multe activităţi 

 

Puncte slabe: 

 

 Inaccesibilitatea la toate 

programele de formare  

care au atribuite credite. 
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 Am participat la Evaluarea Naţională  

la 

clasa a II-a 

 Lecţie deschisă în semestrul al  II- lea, 

inv.  

Negrea Iulia 

 Activităţi filmate în cadrul Cercului  

Pedagogic inv. Telcean Dorina şi Deneş 

Maria 

 Participare  la concursurile  Comper şi  

Gazeta  Matematică 

 Excursii, vizite la mai multe instituţii 

 Interasistenţe efectuate de fiecare 

învăţătoare 

 

 

Oportunităţi: 

 Programul “ Şcoala Altfel” 

 Dorinţa învăţătoarelor de a 

participa la schimburi de experienţă şi 

parteneriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameninţări: 

 

 Dezinteresul unor 

părinţi faţă de atitudinea 

nepotrivită a propriilor 

copii 

 Lipsa de implicare 

în pregătirea temelor 

pentru acasă a elevilor. 

 

                                                                                                                                 

Responsabil, 

                                                                                                 Prof. înv. primar Deneş Maria 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR  

CARE PREDAU LA CLASELE A III-A 

 AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, comisia metodică a învăţătorilor de la clasele a 

IV-a, clasele a III-a în anul școlar anterior, 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 și  de grup; 

-organizarea de activităţi extracurriculare; 

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

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

-perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

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

-colaborarea şcoală-familie; 

-dobândirea de noi competențe profesionale și dezvoltarea de competențe metodice; 

-valorificarea și eficientizarea resurselor existente; 

-pregătirea elevilor capabili de performanță 

   Proiectarea activităţii la nivelul claselor a III-a s-a realizat prin dezvoltarea de 

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

a conţinuturilor programelor şcolare.. 

        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 seama de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele 

operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi 

standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. 

            Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, cadrele didactice au adoptat strategii de 

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

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

moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. 

În lecţiile desfăşurate la clasă, s-au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a 

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

elevilor la activităţile desfăşurate, 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. 
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          Fiecare cadru didactic a elaborat teste de evaluare (formativă şi sumativă), fiind 

însoţite de descriptorii 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. 

         Pentru a realiza obiectivele propuse, cadrele didactice au participat la diverse 

activitati metodice, menite să contribuie la perfecționarea proprie:inter-asistențe, referate, 

mese rotunde, participarea la concursuri , expoziții, participarea la activități din cadrul 

proiectelor educationale, activități cu ocazia unor sărbători , activități de voluntariat, cercuri 

tematice, etc. Pregătirea elevilor capabili de performanță a adus satisfactii dascălilor care s-au 

implicat în aceste activități suplimentare datorită numărului mare de elevi interesați să 

participe la diverse competiții și a rezultatelor obținute. Putem menționa cu rezultate deosebite 

elevii : 

 KIRALY ROBERT-mențiune Concursul interjudețean de matematică-

S.A.Groze Beclean 

 ARMAȘU ANDREEA-premiul de popularitate Concursul Național de lectură 

și scriere creativă/ premiul III Concursul județean de sah Lions 

 MOLDOVAN ANDREI- marele premiu Concursul Național de lectură și 

scriere creativă/ mențiune Concurs de recitare Alba Iulia/ mențiune recitare poezie 

religioasă Gledin/mențiune Concursul LUMINAMATH 

 SIDOR OCTAVIA- premiul II-Concursul județean de sah Lions 

 BELEI PATRICK –premiul II -Concursul județean de sah Lions 

 AMARIE DARIA –premiul III Concursul Aripi de cuvinte Rodna/ mențiune 

Concursul LUMINAMATH 

 MIHĂILĂ DARIUS mențiune Concursul interjudețean de matematică-

S.A.Groze Beclean/ mențiune Concursul interjudețean de matematică D.Țiganetea Dej 

 HETVARY ERIK mențiune Concursul interjudețean de matematică 

D.Țiganetea Dej 

 La fiecare clasă s-au derulat activități cu caracter educativ în cadrul proiectelor 

educaționale, a parteneriatelor cu diverse instituții la nivel local, județean, național. 

Activitățile cultural- artistice și sportive au antrenat elevii din toate clasele prin serbări 

școlare cu diferite ocazii și activități variate. 

Puncte tari:  

  -interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice pentru participarea la activitățile    

propuse și receptivitatea la nou 

-interesul cadrelor didactice pentru propria perfecționare; 

-interesul pentru performanță; 

-preocupări în plan educativ. 

-climat educațional deschis, stimulativ 

   - contacte cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extracurriculare. 

 

Puncte slabe: 

-aglomerarea concursurilor școlare; 

-lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare și extrașcolare . 

-dotarea insuficientă:videoproiectoare, imprimante, copiatoare, computere, material 

didactic existent, fonduri insuficiente . 
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Oportunități: 

-experiența acumulată în timp de către fiecare cadru didactic; 

-participarea la activități pentru propria formare; 

 

     Responsabil comisie metodică, 

    prof. Todea Monia   

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Clasele a IV-a 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019 

 

În semestrul al  II-lea  al anului școlar 2018/2019, activitatea comisiei metodice s-a 

desfășurat conform planificării întocmite, prin implicarea activă a membrilor acesteia în 

pregătirea și susținerea temelor propuse: 

 Analiza evaluărilor sumative și a situației la învățătură pe primul semestru;                             

          Modalități de stimulare a lecturii - ,,Cititul... altfel” – referat (Lupoaie Ionela)                

                                                                                                               Februarie 

 Jocul didactic , un mod eficient de învățare  - activitate practică (Filip Elisabeta) 

                                                                            Martie 

 Tratarea diferențiată în învățământul primar – PPT+ referat (Toma Nicoleta/Vamanu 

Lenuța) 

                                                                            Aprilie 

 Strategii de integrare a copiilor cu  CES  - dezbatere  (Petrina Maria) 

                                                                             Mai 

 Evaluarea Națională la clasele a IV-a ; analiza rezultatelor elevilor în urma testărilor la 

final de clasa a IV-a                                                            

-                                                                           Iunie  

  

1.CURRICULUM 

       Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare 

a conţinuturilor programelor şcolare.  

          Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în 

concordanţă  cu programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând 

strategii interactive, participative. 

Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea calendaristică cât și cea pe unități de 

învățare pentru Curriculum la decizia școlii în conformitate cu programa școlară propusă. 

 

2.COMUNICARE 

                Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în 

activităţi, învățătorii au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă 
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ale acestora. Astfel întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor 

situaţii cât şi personalităţii fiecărui elev. 

  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.  

    

  3. RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

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

o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative  s-a 

concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul fiecărei clase, activități de 

consiliere cu aceștia . 

           Pentru ca o școală să fie eficientă, este necesar ca elevii, dascălii și părinții să aibă 

foarte bine conștientizată misiunea comună, iar activitățile să fie centrate pe instruirea-

formarea unor comportamente dezirabile la elevi, calitatea performanțelor asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor activ-participative , interactive și prin raportarea 

problematicii la experiențele copiilor. 

  

4.EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

          Evidenţiez consecvenţa învățătorilor  în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor de la finalul unităților de învățare sau a celor semestriale, 

confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, aspect materializat în achiziţiile, 

capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. 

          S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne de evaluare.Rezultatele 

elevilor au fost comunicate părinților și, acolo unde a fost nevoie, s-au luat măsuri 

ameliorative adecvate. Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă 

bine definiţi, ritmic, rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în 

carnetele elevilor.În cazul elevilor care învață în alternativa Step by Step,caietele de evaluare 

reflectă  achiziționarea competențelor specifice fiecărei discipline. 

          S-a asigurat transparența criteriilor și procedurilor de evaluare, s-au inițiat întâlniri 

cu părinții și discuții cu elevii pentru evaluarea nivelului de satisfacție față de calitatea 

educației oferite, identificarea nevoilor/așteptărilor acestora. 

           Rezultatele Evaluării Naționale de la finalul clasei a IV-a au demonstrat că, în mare 

parte, elevii dețin competențe matematice și de comunicare care să faciliteze integrarea cu 

succes în ciclul gimnazial. 
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5.MANAGEMENTUL  CLASEI  DE  ELEVI 

        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. 

       În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală 

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

efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, 

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

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

 

6.ACTIVITĂŢI  CURRICULARE  ŞI  EXTRACURRICULARE 

      Cadrele didactice de la clasele a IV-a au desfășurat o serie de activități  care au 

contribuit la atingerea obiectivelor curriculare, ale dezvoltării personale, instituționale și 

comunitare, în acord cu nevoile colectivelor de elevi. 

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

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

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

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

   În acest semestru cadrele didactice si elevii claselor a IV-a au desfășurat activități 

extracurriculare  cum ar fi: 

 ,,Primăvară cu alai de mărțișoare” – martie 

 ,,Ziua Planetei Albastre” – aprilie 

 ,,Europa- casa noastră” – mai 

 ,,Lumea Copiilor” – iunie 

 ,,Bun venit, vacanța mare!” – iunie 

 Serbări școlare cu ocazia Crăciunului ,de 8 Martie sau la final de an școlar 

 Excursii tematice 

 Activități organizate la Biblioteca Județeană sau la Biblioteca școlii 

De asemenea, elevii claselor a IV-a au fost implicați în programe, concursuri sau  

proiecte cum ar fi:  - ,, Și eu vreau la olimpiadă” – Limba Română(Premiul II- 1 elev –clasa a 

IV-a B și 5 mențiuni- clasele a IV-a A,B,C,E)   și Matematică ( Premiul I- 1elev –clasa a IV-a 

A, Premiul II- 1elev- clasa a IV-a B, Premiul III- 2 elevi-clasa a IV-a A,1 elev clasa a IV-a C, 

Mențiuni- 5 elevi- clasele a IV-a A, B, C, E) 

  - ,,Alege cartea!” ( 1 Premiu I și 2 Mențiuni –clasa a IV-a C-Toma Nicoleta) 

  - ,,Copil ca tine sunt și eu!” (1 Premiu I-clasa a IV-a C ) 

  - ,,Deschide-ți inima, deschide-ți sufletul!” –Parteneriat educațional județean 

              - ,,Diferiți și totuși, egali!”- Parteneriat educațional județean 

  - concursuri pe discipline: Comper –Comunicare și  Comper - Matematică; Lumina 

Math; Gazeta Matematică Junior; Educație civică( 1 mențiune). 
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 - Concursul Interjudețean de Matematică ,,Sever Aurel Groze” (1 mențiune – clasa 

a IV-a A – Lupoaie Ionela) 

 - Târgul Mărțișorului organizat de Primăria Bistrița                

7. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

            Cadrele didactice s-au preocupat şi în acest an școlar de formarea profesională, de 

folosirea unei metodologii activ-participative. S-au documentat  asupra noutăţilor, cele mai 

interesante fiind puse în practică.Au participat la toate activitățile metodice ale comisiei, la 

Cercul pedagogic sau la alte activități de dezvoltare profesională. 

            Menționez faptul că învățătorii stăpânesc conținuturile științifice proprii 

disciplinelor predate , că folosesc strategii  didactice  moderne  adecvate  particularităților de 

vârstă și pregătire ale elevilor, oferindu-le acestora ocazii de învățare și formare în 

concordanță cu personalitatea fiecăruia. 

 

Responsabil comisie metodică, 

                                                                                 Prof. înv. primar Lenuța Vamanu 

 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN   

ANUL ȘCOLAR    2018-2019 

 

           În anul școlar 2018-2019 structura Comisiei Metodice a învăţătorilor a reunit 38 

cadre didactice (34  cadre titulare şi 5 cadre didactice suplinitor). 

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. 

 

1. CURRICULUM 
      Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor 

prevăzut pentru acest an de minister și a indicațiilor inspectoratului școlar prevăzute-n 

scrisoarea metodică . 

      În acest sens s-a întocmit Planul Managerial pentru organizarea  activității  ciclului 

primar. 

      Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare 

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

elaborate de MECT, precum şi de recomandările primite din partea Inspectoratului Școlar 

Județean Bistrița-Năsăud. 

          Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au 

fost stabilite conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea 

obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa 

şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative. 

Cadrele didactice de la clasele a III-a B și a III-a E și cele de la clasele a IV-a au întocmit 

planificarea calendaristică cât și cea pe unități de învățare pentru Curriculum la decizia școlii, 

la nivelul ciclului primar. 
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2. COMUNICARE 

         Prin cunoaşterea elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, învățătorii au  

reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă ale acestora. Astfel 

întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi 

personalităţii fiecărui elev. 

   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.  

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

permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat 

prin şedinţe organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat.  

 

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

     Evidenţiez consecvenţa învățătorilor  în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 

didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi 

comportamentele elevilor. 

      Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, 

ritmic, rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor. 

La Evaluarea Națională elevii claselor a II-a și a IV-a  au obținut rezultate bune și 

foarte bune la disciplinele Matematică și Limba și literatura română. 

 

5.    MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

        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. 

        În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală 

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

efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, 

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

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

 

6.   ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

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

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

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

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

   În acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului primar au desfășurat activități 

extracurriculare  cum ar fi: 

 Parteneriate cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, Bistrița  

 Parteneriate cu grădinițe și școli  

 Parteneriate cu Biblioteca Județeană George Coșbuc, Bistrița-Năsăud 

 Proiectul Național Copil ca tine sunt și eu – clasele primare 

 Programul de educație ecologică ,,Școala Verde” – toate clasele din ciclul 

primar 
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 Proiectul Județean ,,Alege Cartea” – clasele a III-a și a IV-a 

 Târgul de Mărțișoare oragnizat de Primăria municipiului Bistrița – clasa a IV-a 

C 

 flashmob – Tricolorul – toate clasele primare pentru a marca Ziua Națională a 

României 

 Erasmus – cls. I B, a III-a A, a III-a B, a IV-a A, a IV-a C 

 excursii tematice – majoritatea claselor primar au desfășurat excursii tematice în 

Săptămâna Altfel 

Elevii claselor primare, sub îndrumarea cadrelor didactice, au participat la diferite 

concursuri școlare obținând numeroase premii și mențiuni, cum ar fi: 

● Concursul Interjudețean de Matematică Sever Aurel Groze: 

-  Menţiune – Kiraly Robert Krisztian - Prof. Coordonator Todea Monia (cls. a III-a A); 

-  Menţiune – Mihăilă Darius - Prof. Coordonator Todea Monia (cls. a III-a A); 

-  Menţiune – Crăciunescu Raul Christian - Prof. Coordonator Lupoaie Ionela (cls. a IV-a 

A). 

●  Concursul Interjudețean de Matematică Dumitru Țiganetea: 

- Menţiune – Kiraly Robert Krisztian - Prof. Coordonator Todea Monia (cls. a III-a A); 

-  Menţiune – Mihăilă Darius - Prof. Coordonator Todea Monia (cls. a III-a A); 

- Menţiune –Hetvary Erik - Prof. Coordonator Moldovan Crina (cls. a III-a C); 

 Concursul Județean de Matematică Și eu vreau la olimpiadă! – Faza 

Judeţeană: 

- Premiul I – Nalaț Denis Răzvan – Prof. Coordonator Lupoaie Ionela; 

- Premiul II – Dănilă Antonia Maria – Prof. Coordonator Buta Valeria; 

- Premiul III – Cătinean Răzvan Cătălin – Prof. Coordonator Lupoaie 

Ionela; 

- Premiul III – Moldovan Ioana Maria – Prof. Coordonator Lupoaie 

Ionela; 

- Menţiune –Miron Mara Adriana – Prof. coordonatorVamanu Lenuța / 

Filip Elisabeta; 

- Menţiune – Negra David – Prof. coordinator Toma Nicoleta; 

- Menţiune – Crăciunescu Raul Christian– Prof. Coordonator Lupoaie 

Ionela. 

 Concursul Județean de Limba şi literatura română Și eu vreau la olimpiadă! – 

Faza Judeţeană: 

- Premiul II – Vlad maria Elena – Prof. Coordonator Buta Valeria; 

- Menţiune –Vlaic Timoce Veronica Miruna – Prof. coordonator Toma 

Nicoleta; 

- Menţiune -– Crăciunescu Raul Christian – Prof. Coordonator Lupoaie 

Ionela; 

- Menţiune – Moldovan Ioana Maria - Prof. Coordonator Lupoaie 

Ionela; 

- Menţiune – Vălean Mihai - Prof. coordonatorVamanu Lenuța / Filip 

Elisabeta; 

- Mențiune – Bucunea Daniela Georgiana - Prof. coordinator Toma 

Nicoleta. 

 Gazeta Matematică – clasele primare 

 Lumina Math – clasele primare 

 Comper Matematică și Comunicare în limba română – clasele primare 

Elevii claselor primare au participat  la concursuri literare, de arte vizuale prin 

participare directă sau indirectă și concursuri cultural-artistice  prin participare directă. 
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7. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Fiecare cadru didactic a participat la cursuri de formare și/sau la dezbateri/conferințe și 

simozioane naționale în funcție de posibilitățile financiare și de interesele profesionale proprii.    

                                                                                                          

RESPONSABIL  COMISIE  METODICĂ, 

                                                                                                        prof. înv. primar  

MOLDOVAN CRINA 

 

ANALIZA SWOT 

a catedrei de limba şi literatura românǎ 

an şcolar 2018-2019 

 

 

Puncte tari: 

-Parcurgerea ritmicǎ a materiei şi 

respectarea programei şcolare; 

-Participarea unui număr mare de elevi la 

diferite olimpiade şi concursuri şcolare, cu 

rezultate foarte bune (Olimpiada de 

Lingvistica, Olimpiada „Lectura ca Abilitate 

de Viaţă”,  Olimpiada de Limba, 

comunicarea şi literatura românǎ, Concursul 

Interdisciplinar „Cultură şi spiritualitate 

românească”, Concursul Transcurricular de 

Lectura si Interpretare „Ionel Teodoreanu” ); 

-Obţinerea de rezultate bune şi foarte bune 

a elevilor claselor a VIII-a la evaluarea 

naţională;  

-Colaborarea cu celelalte comisii metodice 

din şcoalǎ (religia, educaţia plastică); 

 

 

Puncte slabe: 

-Lipsa de continuitate pe post a 

profesorilor din catedra de limba romȃnă; 

- Schimbarea programei la clasele a V-a şi 

a VI-a: la clasa a V-a, noţiunile sunt simple şi 

lipsite de coerenţă, dar la clasa a VI-a, 

programa este destul de ȋncărcată; 

-Disfuncţionalităţile din relaţia şcoală-

familie-comunitate generează în unele cazuri 

comportamente deviante ale elevilor. 

 

 

Oportunităţi: 

-Existenţa unei  echipe ce îşi doreşte 

eficienţă şi reuşită; 

-Pregǎtirea suplimentară a elevilor pentru 

obţinerea performanţei la diferite olimpiade 

şi concursuri şcolare; 

-Existenta unor grupe de excelenţă pentru 

elevii capabili de performanţă; 

-Obtinerea finanţării pentru două proiecte 

 

Ameninţări: 

-Imaginea negativǎ creatǎ învǎţǎmântului 

românesc de mass-media; 

-Un număr prea mare de olimpiade, 

concursuri, simulări, evaluări la discipina 

limba şi literatura romȃnă;  

-Renunţarea la lectură în favoarea altor 

activităţi. 
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ERASMUS de către colega noastră, Cristina 

Hădărău. 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

Prof. Cristina Trombitaş 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

CATEDRA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ  

AN ŞCOLAR 2018 -2019 

 

      Catedra de limba şi literatura română şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi 

educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării.  

      La ȋnceputul anului şcolar s-a realizat planul managerial, toți membrii comisiei şi-au 

realizat planificarile anuale şi semestriale ȋn conformitate cu programa ȋn vigoare. Anul şcolar 

a debutat cu desfăşurarea testelor inițiale, iar ȋn urma verificării acestora s-a ȋntocmit planul 

de măsuri pentru ameliorarea lacunelor elevilor. 

      Ȋn luna ianuarie 2019, şcoala noastră a fost centru zonal pentru Consfătuiri la disciplina 

limba şi literatura romȃnă. 

        Ȋn februarie 2019, s-a desfăşurat Olimpiada de Lingvistică “Solomon Marcus”, etapa 

județeană, obținȃndu-se următoarele rezultate: 

        Locul II: 

- Bolog Teodora, clasa a VI-a, prof. coordonator Rusu Veturia; 

- Bugnar Andreea, clasa a VIII-a, prof. coordonator  Mihaiu Ancuţa; 

         Mențiuni : 

- Nacu Andreea, clasa a VI-a, prof. coordonator Rusu Veturia; 

- Moldovan Alexandra, clasa a VI-a, prof. coordonator Burje Carmen; 

- Dohotari Alexia, clasa a VI-a, prof. coordonator Trombitaş Cristina; 

- Suciu Alexandru, clasa a VI-a, prof. coordonator Trombitaş Cristina; 

- Boca Raluca, clasa a VII-a, prof. coordonator Trombitaş Cristina. 

     

      Ȋn luna martie 2019, a avut loc etapa județeană a Concursului National Interdisciplinar 

“Cultură şi spiritualitate romȃnească”, iar elevii au obținut rezultate, precum: 

      Locul II 

- Gabor  Alexandra, clasa a V-a, prof. coord. Trombitaş Cristina şi Scridon Corina; 

Mențiune 

- Stanciu Patricia, clasa a VI-a, prof. coord. Trombitaş Cristina şi Poienaru Florin 

      Ȋn luna martie 2019, s-a desfăşurat etapa judeţeană a Olimpiadei de limba si literatura 

romȃnă, unde s-au obţinut următoarele rezultate: 
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        Locul I (calificare la etapa naţională) 

-  Chişbora Miruna, clasa a VII-a, prof. coord. Trombitaş Cristina; 

         Locul II:  

-  Chiciudean Dorothea, clasa a VII-a, prof. coord. Savu Doris; 

   Locul III:  

- Colța Vlad, clasa a VI-a, prof. coord. Trombitaş Cristina; 

   Mențiuni : 

- Pintea Maia, clasa a V-a, prof. coord. Rusu Veturia; 

- Puşcaş Christiana, clasa a V-a, prof. coord. Rusu Veturia; 

- Iuhasz Beatrice, clasa a V-a, prof. coord. Rusu Veturia; 

- Mărginean Beatrice, clasa a V-a, prof. coord. Burje Carmen; 

- Stanciu Patricia, clasa a VI-a, prof. coord. Trombitaş Cristina; 

- Dohotari Alexia, clasa a VI-a, prof. coord. Trombitaş Cristina; 

- Sfintean Mara, clasa a VI-a, prof. coord. Burje Carmen; 

- Boca Raluca, clasa a VII-a, prof. coord. TrombitasşCristina; 

- Motofelea Valeria, clasa a VII-a, prof. coord. Burje Carmen; 

- Onoe Maya, clasa a VIII-a, prof. coord. Mihaiu Ancuța; 

- Bugnar Andreea, clasa a VIII-a, prof. coord. Mihaiu Ancuța; 

- Mȃndru Iris, clasa a VIII-a, prof. coord. Mihaiu Ancuța; 

- Marcoie Laura, clasa a VIII-a, prof. coord. Mihaiu Ancuța 

       

      Tot ȋn martie 2019, s-a desfăşurat Olimpiada „Lectura ca Abilitate de Viață”, 

obținȃndu-se următoarele rezultate: 

            Locul I ( participare la etapa națională): 

- Măican Alexandra, clasa a VIII-a, prof. coord. Mihaiu Ancuța; 

Locul II (participare la etapa nationala): 

- Ionescu Tudor, clasa a VIII-a, prof. coord. Mihaiu Ancuța; 

 Mențiuni : 

- Neagoş Adriana, clasa a V-a, prof. coord. Rusu Veturia; 

- Scai Cristiana, clasa a V-a, prof. coord. Rusu Veturia; 

- Nacu Andreea, clasa a VI-a, prof. coord. Rusu Veturia; 

- Coți Bianca, clasa a VIII-a, prof. coord. Mihaiu Ancuța; 

- Voştinar Oana, clasa a VIII-a, prof. coord. Burje Carmen. 

      

       De asemenea, elevii noştri au obținut premii speciale şi la etapele naționale ale 

diferitelor olimpiade: 

- Olimpiada „Lectura ca Abilitate de Viață” -  Măican Alexandra, clasa a VIII-a, 

prof. coord. Mihaiu Ancuța; 

- Concursul Transcurricular de Lectura şi Interpretare „Ionel Teodoreanu” – 

Chiciudean Dorothea, clasa a VII-a, prof. coord. Savu Doris şi Rus Andreea.     
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       Colega noastră, Hădărău Cristina, a obținut finanțare pentru ȋncă două proiecte 

ERASMUS. D-na prof. Burje Carmen a participat la cursurile de formare „Manager de 

proiect” şi „Evaluare şi dezvoltare personală a copiilor şi elevilor”. 

       Profesorii de limba si literatura romȃnă au pregatit suplimentar elevii atȃt pentru 

obținerea performanței la diferite olimpiade şi concursuri şcolare, cȃt şi pe cei din clasele a 

VI-a, a VII-a şi a VIII-a ȋn vederea evaluărilor naționale. Totodată, au participat ȋn calitate de 

profesori evaluatori la diferite concursuri, simulări, examene naționale, fiind mereu ȋn contact 

cu noutățile din acest domeniu. 

        Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, întreaga activitate a profesorilor de limba 

română a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului 

gimnazial, prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. 

 

Responsabil comisie metodicǎ, 

Prof. Cristina Trombitaş 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA  METODICĂ- MATEMATICĂ 

An  scolar  2018 / 2019 

 

Pe  parcursul anului școlar  in  cadrul  comisiei  metodice  a  profesorilor  de  

matematica  au  fost  desfasurate  toate  activitatile  propuse  si  planificate in  planul  

managerial .  

La  inceputul  anului  scolar  au  fost  aplicate  teste  initiale  tuturor  claselor  de  elevi,  

rezultatele  fiind  urmatoarele: 

 

Clasa 

 

A B C D E 

V 

 

5,60 8,25 6,15 5,40 6,25 

VI 

 

8,60 4,40 6,15 5,80  

VII 

 

7,80 5,85 6,80 6,20 5,40 

VIII 

 

2,37 7,25 6,80 5,75 3,80 
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In  urma  analizei  activitatii  se  desprind  urmatoarele: 

Puncte tari  

-  toti membrii catedrei sunt  titulari 

- studierea aprofundata a curriculumului scolar,  a programelor de invatamant la 

clasele V-VIII. 

- elaborarea tuturor documentelor scolare conform metodologiei in vigoare, a 

planificarilor anuale si semestriale, personalizate in conformitate cu particularitatile 

colectivelor de elevi 

- elaborarea de subiecte pentru testarea initiala 

- pentru fiecare unitate de invatare s-au formulat obiectivele de referinta, adecvat 

nevoilor si posibilitatilor resurselor umane, asa cum rezulta acestea din testele initiale. 

- s-a parcurs materia conform planificarii 

- profesorii au colaborat sustinut cu dirigintii claselor si cu ceilalti membri ai 

consiliului clasei 

- pentru cresterea performantei scolare s-au dat ritmic teste de evaluare,sarcini 

de lucru diferentiat 

- s–a  utilizat o gama variata de instrumente de evaluare, imbinand eficient 

mijloacele de evaluare traditionala, cu cele alternative si vizand evaluarea 

competentelor elevilor, pe baza descriptorilor de performanta  

- activitati de remediere-consultatii 

       -  munca sustinuta a profesorilor pentru pregatirea concursurilor scolare,  care a avut 

ca  rezultat obtinerea  a: 

   -  cinci mentiuni la concursul „Matematica, de drag „  

Clasa a  5 a 

 Pașcu Alessia 

 Hertely Elisabeth 

            Clasa a 6 a 

 Corlățean Teodora 

 Dohotari Alexia 

             Clasa a 8 a 

 Bugnar Andreea 
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- patru mențiuni la Olimpiada de matematică, etapa județeană 

Clasa a  5 a 

 Pașcu Alessia 

 Mureșan Luca 

            Clasa a 6 a 

 Bobeanu Flavius 

 Dohotari Alexia 

 Manea Horia 

- cinci mențiuni la Concursul Interjudețean de  matematică Sever Groze 

Clasa a  5 a 

 Pașcu Alessia 

 Mureșan Luca 

            Clasa a 6 a 

 Nacu Andreea 

 Dohotari Alexia 

            Clasa a 8 a 

 Bugnar Andreea 

- Patru mențiuni la Concursul Național LuminaMath 

Clasa a  5 a 

 Hoha Pop Teodora 

            Clasa a 6 a 

 Nacu Andreea 

 Dohotari Alexia 

            Clasa a 8 a 

 Bugnar Andreea 

 

       -  pregatirea elevilor de performanta pentru olimpiada de matematica 

-  implicarea conducerii scolii in bunul mers al activitatii catedrei 

Puncte slabe 

- se da dovada de indulgenta in unele situatii cand sarcinile scolare nu au fost 

realizate la timp si corespunzator 

- nu toti elevii au putut fi determinati sa se pregateasca corespunzator pentru 

evaluarea nationala  

- verificarea caietelor de tema nu se face constant din cauza lipsei de timp 

- notele la testele initiale au fost slabe 

Oportunitati 

-confectionarea de material didactic ( avem tot mai putine corpuri pentru geometria in 

spatiu) 

-optionalul de matematica la clasa aVIII-a   

- existenta  unui  cabinet  de  matematica  dotat  cu  aparatura  si  material  didactic  

corespunzator 

Amenintari 

- saderea  numarului  elevilor  care  doresc  sa obtina  performanta  in  domeniul  

matematicii 
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- tendinta de birocratizare a sistemului 

-volum foarte mare de situatii, statistici care ne indeparteaza de munca efectiva dedicata 

elevului 

-slaba implicare a mai multor parinti in pregatirea elevilor 

-atitudinea incorecta fata de munca 

-studiul insuficient al  elevilor, acasa 

- tot mai mult dezinteres, in societate, fata de scoala 

Intocmit, 

Prof.  Elena  Bors 

 

 

RAPORT ANALIZA COMISIE METODICA LIMBI MODERNE 

an scolar 2018-2019 

 

Comisia Metodica de Limbi Moderne si-a propus sa desfasoare activitati instructive si 

educative care sa conduca la rezultate eficiente in planul invatarii si al rezultatelor foarte bune 

la Testarea Nationala pentru clasele a VI-a si promovarea examenului de admitere in clasele 

cu profil bilingv pentru absolventii claselor a VIII-a. De asemenea, s-a urmarit pregatirea 

elevilor pentru a participa la examenele Cambridge si DELF. Accesul elevilor la aceste 

examene le ofera acestora un mod structurat de a-si imbunatati cunostintele de limbi straine, ii 

familiarizeaza cu formatul si exigentele acestor tipuri de examene, dezvoltandu-le astfel 

interesul spre invatare si aprofundare. 

Activitatea Comisiei de Limbi Moderne s-a concretizat in analizarea, implementarea si 

optimizarea urmatoarelor demersuri: 

1. Utilizarea unor metode de lucru optime, adaptate claselor de elevi si secondate 

de evaluari formative si summative. 

2.  Participarea cadrelor didactice ale comisiei la diverse activitati de 

perfectionare. 

3. Initiative extracurriculare menite sa imbunatateasca relatia de comunicare atat 

cu elevii cat si cu parintii si colegii profesori. 

4. Colaborarea cu psihologul scolii in cazul elevilor cu CES, elevi care necesita 

atentie deosebita. 

 

In anul scolar 2018-2019, Comisia Metodica de Limbi Moderne a avut in centrul 

activitatii obiective precum: 

- Discutarea programei si a bibliografiei. 

- Elaborarea testelor initiale si finale; 

- Selectarea manualelor; 

- Asigurarea unei baze material didactice potrivite si adaptata la noile 

programe; 

- Evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor prin 

activitati de remediere sau activitati de pregatire pentru elevii calificati la 

olimpiada judeteana si pentru elevii inscrisi la examenele Cambridge si DELF. 

Comisia de Limbi Moderne si-a atins obiectivele propuse la inceputul anului scolar 

2018-2019. 

S-au realizat sesiuni de pregătire a elevilor claselor a VI-a pentru 

recuperarea/consolidarea noțiunilor, în vederea susținerii Evaluarii Naționale, precum si de 
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pregatire a elevilor de clasa a VIII-a, care au sustinut probele de examen de admitere in 

clasele cu profil bilingv. 

Doamnele profesoare s-au straduit să utilizeze multe mijloace moderne în procesul de 

predare-învățare-evaluare, în scopul promovarii invatarii limbilor straine. 

O oportunitate de invatare foarte valoroasa a fost implicarea activa a elevilor in 

activitatile educative din cadrul proiectului Erasmus si participarii la mobilitatile din tarile 

partenere. Elevii implicati au luat astfel contact cu elevi din diferite tari, si-au exersat 

abilitatile de comunicare in limba engleza si au invatat despre cultura altor tari, fapt care a 

avut un impact cultural deosebit in randul lor, invatand impreuna abilitati de viata cu efect pe 

termen lung. II multumim si pe aceasta cale colegei noastre, d-na prof Cristina Hadarau 

pentru frumoasele experiente de invatare in care ne-a implicat.  

De-a lungul anului scolar, s-a realizat în mod constant si eficient, evaluarea elevilor 

prin teste elaborate conform programei școlare și a standardelor de performanță propuse, s-au 

realizat teste de evaluare diferențiate și fișe de lucru individuale, în funcție de nivelul real al 

elevilor, dându-li-se fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare. 

Comisia de Limbi Moderne a raspuns de fiecare data solicitarilor ISJBN, d-nele 

profesoare participand in calitate de evaluatori la olimpiadele judetene si ca membri activi in 

comisiile de lucru si la Consiliul Consultativ al Limbilor Moderne. In luna februarie, Catedra 

de Limba Engleza a organizat olimpiada judeteana la noi in scoala si in luna aprilie, membrii 

ai Comisiei de Limbi Moderne au participat la organizarea olimpiadei nationale de limba 

franceza. 

Rezultatele obtinute de elevii nostri la concursurile si olimpiadele scolare specifice in 

anul scolar 2018-2019, au fost: 

1) La Limba Franceza, elevii indrumati de d-na prof Tofan Anamaria, au 

obtinut: 

Premiul I la Olimpiada Judeteana, eleva Chiciudean Dorothea si mentiune la etapa 

nationala. 

Mentiune la Olimpiada Judeteana, eleva Denes Vanesa, clasa  VIII-a. 

De asemenea, au obtinut certificate DELF, nivel A2: elevii Chiciudean Dorothea, 

Acul Mathias si Denes Vanessa. Certificat DELF, nivel A1, a fost obtinut de eleva 

Catuna Gales Ilinca, toti elevi ai clasei a VIII-a B. 

 

2) La Limba Germana, elevii indrumati de d-na prof Rusu Mihaela, au obtinut: 

Premiul I la Olimpiada Judeteana, eleva Bretfelean Larisa, clasa a VIII-a. 

Premiul al II-lea, Covaci Diana Flavia cu participare la olimpiada nationala. 

Premiul al III-lea, Hoza Valentina, clasa a VIII-a, nivel A2. 

La nivel A1, Premiul I la olimpiada judetean, eleva Crisan Diana, clasa a VIII-a, 

Premiul al II-lea, eleva Suci Lorena si premiul III, elevul Poienaru Bogdan Ilian. 

 

3) La Limba Engleza, elevii indrumati de d-na prof. Cimpeanu Veronica, au 

obtinut: 

Premiul I la Concursul Judetean „Test your English”, eleva Margineanu Beatrice, 

clasa a V-a. 

Premiul I la Concursul Judetean „Test Your English”, eleva Pintea Maia, clasa a V-

a B. 

Mentiune la Concursul Judetean „Test your English”, eleva Iuhasz Beatrice, clasa a 

V-a B. 

Mentiune la Concursul Judetean „Test your English”, eleva Carja Biana, clasa a V-

a.A 
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 La Olimpiada Judeteana, elevii indrumati de d-na prof. Cimpeanu Veronica, au 

obtinut: 

Mentiune, eleva Boca Raluca Cristina, clasa a VII-a. 

Mentiune, eleva Bugnar Andreea, clasa a VIII-a. 

Mentiune, elevul Ionescu Tudor, clasa a VIII-a, prof. Cimpeanu Veronica. 

 La Concursul Judetean „Test your English”, eleva Ileni Julia, clasa a VI-a, 

indrumata de d-na prof. Iliesiu Ramona, a obtinut premiul III si eleva Pascu 

Alessia, clasa a V-a, a obtinut mentiune. 

 La Concursul Judetean „Test Your English”, elevul Fulop Patrck, clasa a VI-a, 

indrumat de d-na prof Cecilia Zsejki, a obtinut mentiune. 

 La examenul Cambridge PET, elevii indrumati de d-na prof. Cimpeanu 

Veronica au obtinut atestatul Cambridge, dupa cum urmeaza: 

Ionescu Tudor, clasa a VIII-a C, nivel B2. 

Mandru Iris Bogdana, clasa a VIII-a C, nivel B1. 

Man Monica Ioana, clasa a VIII-a C, nivel B1. 

 La examenul Cambridge, elevul Colta Vlad, clasa a VI-a, indrumat de d-na 

prof. Iliesiu Ramona a obtinut certificatul de nivel B1. 

 

In concluzie, consideram ca anul scolar 2018-2019 a avut rezultate foarte bune si ne-

am bucurat ca munca noastra, a tuturor, a fost rasplatita prin rezultatele copiilor la olimpiade 

si concursuri precum si prin promovarea examenului de admitere a elevilor in clasele cu profil 

bilingv ale Colegiului National Liviu Rebreanu.  

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: 

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

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

centrate pe elev;  

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

stilurilor de predare; 

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

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

înţelegerii conţinutului specific;  

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

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

cât şi formative;  

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

- aplicarea metodelor moderne de evaluare;  

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;   

- deschiderea spre comunicare ilustrată prin diverse proiecte de echipă;  

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;  

 

Puncte slabe: 

- Lipsa Cabinetului Fonetic de Limbi Moderne; 

- Lipsa manualelor scolare la clasele a VI-a. 

- Lipsa fondurilor pentru activitati de formare continua. 
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- Supraincarcarea elevilor cu sarcini de lucru in pregatirea pentru olimpiade din cauza 

suprapunerii cu olimpiade de alte discipline in aceeasi perioada si cu simularea Evaluarii 

Nationale la clasele a VII-a si a VIII-a. 

 

Intocmit, 

Responsabil Comisie de Limbi Moderne,  

prof. Cimpeanu Veronica    

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Comisia metodică ŞTIINŢE 

An şcolar 2018/2019 

 

 Planificările şi toate documentele şcolare  au fost elaborate şi predate la timp;  

 Am utilizat metode activ-participative şi aplicaţii practice la fiecare unitate de 

învăţare;   

 Am utilizat resursele materiale din dotare şi TIC în predarea disciplinelor din aria 

curriculară Ştiinţe (exemplu: accesarea site-urilor specifice, utilizarea de materiale video, 

utilizarea tablei SMART dar şi pentru realizarea de aplicații: portofolii, postere, aplicații 

media); 

 Am realizat materiale metodice care au fost prezentate şi dezbătute în cadrul comisiei 

metodice Ştiinţe;   

 Am aplicat teste iniţiale, care au fost discutate şi analizate cu elevii;  

 Am utilizat o gamă variată de instrumente de evaluare: teste scrise, evaluări orale, 

portofoliul, autoevaluarea, etc; 

 Am comunicat eficient în calitate de profesori sau diriginţi cu părinţii şi elevii; 

 Am atras şi implicat elevii pentru participarea la concursuri, proiecte, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice; astfel am obţinut următoarele rezultate: 

o premiul II la Olimpiada de Biologie, etapa județeană, eleva Chiciudean 

Dorothea, participare la etapa naţională - prof. coordonator Moraru Dana şi Leuca 

Emilia; 

o Premiul II la Olimpiada de Educaţie tehnologică, etapa judeţeană, eleva 

Moldovan Alexandra Ana - prof. coordonator Mişca Mirela; 

o Premiul III la Olimpiada de Educaţie tehnologică, etapa judeţeană, eleva 

Suciu Bianca - prof. coordonator Mişca Mirela; 

o Premiul III la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, elevul Cornea Cristian 

Petru - prof. coordonator Pop Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană,  elevul Radu Denis Ioan - 

prof. coordonator Voivod Mihaela; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană,  eleva Dohotari Alexia 

Maria - prof. coordonator Pop Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa județeană,  elevul Colţa Vlad - prof. 

coordonator Pop Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, elevul Bobeanu Flavius - 

prof. coordonator Pop Maria; 

o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, elea Nacu Andreea Mihaela 

- prof. coordonator Pop Maria; 
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o menţiune la Olimpiada de Fizică, etapa judeţeană, eleva Bolog Teodora Maria 

- prof. coordonator Pop Maria; 

o Premiul II la Concursul Naţional ”George Emil Palade”, etapa județeană, 

calificare la etapa naţională, eleva Moldovan Alexandra Ana - prof. coordonator 

Leuca Emilia Ioana; 

o Premiul II la Concursul Naţional ”George Emil Palade”, etapa județeană, 

calificare la etapa naţională, elevul Uilăcan David, prof. coordonator Moraru Dana; 

o Menţiune la Concursul Naţional ”George Emil Palade”, etapa județeană, 

elevul Moraru Răzvan Ioan - prof. coordonator Leuca Emilia Ioana; 

o Menţiune la Concursul Naţional ”George Emil Palade”, etapa județeană, 

elevul Bobeanu Flavius prof. coordonator Moraru Dana; 

o Premiul I pentru revista „Scientia naturalis” la Concursul naţional 

Science4you, secţiunea publicaţii, înscris în CAEN 2019; 

o Premiul I la Concursul Național de Protecția Mediului “Și gestul tău 

contează!”, secţiunea fotografie, cuprins CAEN 2018, elevul Codrea Ana Maria - 

prof. coordonator Moraru Dana; 

o Premiul I la Concursul judeţean pentru copii cu CES din învăţământul de masă 

Cunoaştere_Educaţie_ Stimă 2019, elevul Abadi Mihai Vasile- prof. coordonator 

Moraru Dana; 

o Premiul II pentru revista „Scientia naturalis” la Concursul judeţean de reviste 

şcolare şi jurnalism - prof. coordonator Moraru Dana; 

o Premiul III la Concursul naţional Science4you, înscris în CAEN 2019, 

secţiunea fotografie, eleva Urs Tania- prof. coordonator Moraru Dana;Premiul III la 

Concursul naţional Science4you, înscris în CAEN 2019, secţiunea fotografie, eleva 

Chisbora Miruna- prof. coordonator Moraru Dana; 

 

 Ne-am implicat în  activități extracurriculare: proiecte educative europene, naţionale, 

judeţene, cu tematica ecologică şi nu numai:  

- proiectul ERASMUS + Think wisely, take the best decision! - membru în 

echipa de proiect şi participant la mobilităţile din cadrul proiectului, prof. Dana 

Moraru şi prof. colaborator Liliana Vereş; 

- proiectul ERASMUS + The influence of books! - membru în echipa de proiect, 

prof. Dana Moraru şi prof. colaborator Liliana Vereş; 

- proiectul ERASMUS + Discrimination - Forms and types  discrimination  - 

prof. Liliana Vereş; 

- excursie didactică Ziua porţilor deschise la Facultatea de Chimie, Universitatea 

Babeș Bolyai Cluj Napoca - coordonator prof. Maria Pop; 

- participarea în calitate de profesori colaboratori la proiectul Copil ca tine sunt 

si eu,  Săptămâna Educaţiei Globale, Săptămâna solidarităţii, etc; 

 

 Am elaborat numărul 6 al revistei Scientia naturalis, publicaţia catedrei noastre fiind 

foarte apreciată la nivel judeţean şi naţional, unde a obţinut premii (a se vedea lista de mai 

sus); Am încurajat elevii să publice articole în revista catedrei; 

 Am realizat un Studiu prin chestionar privind impactul ştiinţelor naturii asupra 

elevilor din şcoala noastră, pe care l-am prezentat în cadrul comisiei metodice; 

 Am susţinut lecții demonstrative: Magia Științei,  la clasa pregătitoare C, clasa a III-a 

şi clasa. a IV-a -  prof. Maria Pop; 
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 Am realizat parteneriate educative în cadrul diferitelor proiecte educative cu Palatul 

Copiilor Bistriţa, Şcoala Gimnazială Avram Iancu Bistriţa, Liceul Teoretic Marin Preda 

Bucureşti, Şcoala Gimnazială Budacu de Jos; 

 Am realizat o serie de activităţi educative extraşcolare: ex: excursii şcolare în afara 

judeţului, vizite la diferite instituţii,  plimbări tematice, etc; 

 Am derulat opţionalul integrat EcoART, clasa a V-a - prof. Dana Moraru;  

 Am pregătit elevi pentru concursuri şi olimpiade şcolare – toate cadrele didactice din 

catedră şi la clasa de excelenţă - prof. Emilia Leuca şi prof. Moraru Elena Dana); 

 Am participat în calitate de evaluatori la olimpiadele specifice - etapele judeţene; 

 Am participat în calitate de profesori asistenţi la toate olimpiadele organizate în şcoala 

noastră; 

 Am participat la activităţile comisiei metodice, la consfătuirile cadrelor didactice, 

cercuri pedagogice; 

 Am publicat articole de diseminare a activităţii şcolii şi catedrei în presa locală şi pe 

site-ul şcolii – prof. Maria Pop, prof. Dana Moraru, respectiv pe pagina educativă de 

facebook Fizica şi viaţa cotidiană – prof. Pop Maria, precum şi în revista catedrei Scientia 

naturalis; 

 Am participat la sesiuni de comunicare ştiinţifică: Simpozionul Naţional 

ECOSĂNĂTATEA, Simpozionul judeţean Demersuri didactice inovative cu caracter 

interdisciplinar - prof. Maria Pop, prof. Dana Elena Moraru, prof. Emilia Ioana Leuca; 

 Am participat la cursuri de perfectionare pentru dezvoltare profesională. 

 

Responsabil comisie, 

Prof. Dana Elena Moraru 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Aria Curriculară Om și Societate în anul școlar 2018-2019 

 

      În  anul scolar 2017-2018,profesorii de geografie,religie,istorie,educatie civica au 

realizat o multitudine de activitati educative,de invatare si extracurriculare,printer care 

mentionez: 

   -au intocmit toate documentele scolare dupa cerinte; 

-au elaborate programe de optionale importante pentru elevi; 

-au intocmit fise de lucru; 

Au realizat portofolii si proiecte; 

-au initiat si realizat actiuni ameliorative in sprijinul elevilor cu ritm mai lent de 

invataresau cu dificultati in dobandirea cunostintelor,deprinderilor si atitudinilor prin 

realizarea de invatarediferentiata care sa le permita invatarea in ritmul lor;au elaborate fise de 

lucrupentru formarea deprinderilor necesare dobandirii competentelor disciplinei; 

-au intreprins actiuni in sprijinul elevilor capabili de performanta: au fost deprinsi sa 

lucreze in echipa, sa colaboreze efficient;li s-au intocmit fise si teste suplimentare; 

-au colaborat efficient cu dirigintii si cu parintii elevilor care i-au solicitat; 

-a fost optimizata relatia profesorilor dni aria curriculara OM si societate prin discutii 

panel;schimb de experienta; elaborarea de fise si teste in comun; participarea la activitati 

sociale,extrascolare; sustinerea reciproca in cazul organizarii si desfasurarii unor activitati la 

nivelul scolii;organizarea unor actiuni transdisciplinarein cadrul catedrei; 

-au realizat obiectivele propuse in planul de munca al catedrei si in planificarile           

calendaristice; 

  -au facut o selectie riguroasa a elevilor pentru concursurile scolare; 
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 - au elaborat subiecte eficiente pentru olimpiadele –faza de mas 

   -s-au consultat permanent in actiunile intreprinse,spre folosul elevilor; 

    - au facut pregatiri suplimentare in vederea prezentarii onorabile la concursuri; 

   - au participat cu doua loturi la concursul judetean BISTRITA CIVICA, unde au luat 

premiile I si II; 

   - au participat la toate activitatile  si proiectele propuse de ceilalti colegi,alte institutii; 

   - au realizat un numar important de  interasistente la toate disciplinele ariei curriculare; 

   - au comunicat si colaborat in mod efficient; 

   - au realizat un procent bun de promovare a elevilor ; 

   - au folosit strategii didactice variate,au facut lectii attractive,agreate de elevi; 

   - au elaborat si desfasurat optionale utile,agreate de elevi 

   - au manifestat deschidere fata de imbunatatirea propriilor performante prin participarea 

la diverse perfectionari,cercuri pedagogice; 

   - au realizat acte/activitati de voluntariat: vizite la institutii importante pentru elevi;au 

realizat actiuni de binefacere: donatii,ajutoare;… 

   - Am organizat numeroase activitati extracurriculare: concursul Bistrita-orașul meu in 

parteneriat cu PMB; Bistrita ,oras European in parteneriat cu Europedirect; 

   - am realizat actiuni prin care s-a promovat imaginea scolii:am redactat articole pentru 

mass-media locala; am realizat publicatia scolii : PLANETA SCOALA; am obtinut locuri de 

frunte la concursurle judetene si nationale la care am participat(premiul IIla faza nationala –

concurs TERRA/prof. Lapuste Geta;premii I,II,III si mentiuni la faza judeteana concurs  Terra 

la clasele a VI-A. a V-a, VII-a/prof. Lapuste Geta si Chiriac Livia; Premiile I la concursul 

judetean Bistria oras European/prof.Lapuste Geta si premiul II prof. Chiriac Livia;Numeroase 

premii si mentiuni din partea PMB la concursul Bistrita, orasul meu/prof. Lapuste Geta;La 

disciplina religie,s-au castigat premii la concursuri judetene si nationale /prof. Poenaru Florin;  

  - am realizat o multime de actiuni educative:promovarea valorilor reale prin disciplinele 

optionale(solidaritatea,prietenia, bunatatea, perseverenta, seriozitatea,responsabilitatea,…) 

  - am educat valori prin promovarea lor in publicatia scolii si prin expunerea produselor 

elevilor, posterele  realizate la disciplinele optionale/prof. Lapuste Geta; educarea si 

promovarea patriotismului authentic,real prin descoperirea si cunoasterea Bistritei cu ce are 

mai bun, mai original, mai frumos si prin constientizarea elevilor ca apartin unui spatiu 

geographic generos,fata de care toti avem responsabilitati; am dezvoltat atitudini civice prin 

dezbateri la optionale,la religie, educatie civica, geografie,etc. 

Pe langa numeroasele realizari si satisfactii profesionale,partial enumerate mai sus, 

mentionez ca am inregistrat si o serie de neajunsuri si nemultumiri legate de:  

- timpul alocat disciplinelor este insufficient pentru a realiza o cultura generala 

suficienta elevilor; 

- lipsa cabinetelor de specialitate este un mare neajuns in vederea eficientizarii 

anumitor teme; 

- deteriorarea materialelor didactice din neglijenta elevilor si din lipsa unor spatii 

convenabile de depozitatare a acestora; 

- dezinteresul scazut fata de cultura generala si fata de invatare in general la tot mai 

multi elevi; 

- risipa timpului si starea de somnolenta a multor elevi in timpul orelor; 

- atitudini perturbatoare a unor elevi in timpul orelor si risipa de timp pretios pentru 

restabilirea disciplinei necesara desfasurarii lectiilor; 

- masuri ineficiente luate in cazuri indisciplinare,perturbatoare; 

- modele false induse de mass-media; 

- educatia insufienta a elevilor si manifestari tot mai nepoliticoasa; 

- toleranta nepotrivita din lipsa de masuri  legale/legalizate; 
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- clase mult prea numeroase(toate care depasesc 24 elevi) 

- lipsa unor spatii convenabile pentru munca suplimentara cu elevii; 

- lipsa  spatiilor de depozitare a unor materiale didactice la indemana/rafturi;,birouri  

 

Presupun ca situatia ar putea fi inbunatatita prin: 

- dotari la standard contemporan a fiecarui birou; 

- interzicerea activitatilor care perturba orele( actiuni psi,manevre armate,publicitate 

cec,banci,etc…) si care nu au ca scop educatia si invatarea! 

- buget convenabil care sa permita realizarea de cabinete dotate pentru toate 

disciplinele; 

- angajarea de personal calificat /jandarm icare sa supravegheze actele de huliganism: 

fumat,distrugeri de bunuri commune,atitudini necorespunzatoare ale elevilor  

- reducerea nr.de elevi/clasa(20,max.24); 

- campanii concertate, puternice de educatie; 

- educarea caracterului si motivatiei pentru cunoastere/invatare la elevi; 

- alocarea de ore suplimentare disciplinelor de cultura generala si a celor cu impact 

asupra comportamentului(geografie,religie); 

- temperarea teribilismului;etc 

- activitati formale,ineficiente,… 

                                                      

PROF. Geta Lapuste, 

Responsabil arie curric. OM SI SOCIETATE 

 

Analiza activitatilor instructiv-educative , in anul scolar 2018 – 2019 , la disciplinele : 

-Educatie Fizica si Sport 

-Educatie Plastica – Arte vizuale  

-Educatie Muzicala 

 

    Activitatea la nivelul comisiei s-a desfasurat in conformitate cu programul de actiuni 

si activitati ale comisiei metodice , precum si cu strategia de dezvoltare a scolii . 

    In anul scolar 2017 -2018 , profesorii din comisie  au participat la diferite proiecte , 

concursuri, simpozioane si activitati  organizate la nivel national , interjudetean , judetean , 

municipal si la nivel de institutie . 

Puncte tari : 

Educatie Fizica si Sport : 

 Fotbal clasele I-IV : 

Loc I – Etapa Municipala . 

Loc II - Etapa Judeteana  

 Fotbal clasele V – VIII : 

Loc II – Etapa Municipala . 

Loc V – Etapa Judeteana . 

 Sah clasele V – VIII : 

Loc II – Etapa Judeteana . 

 Atletism : 

Tetratlon scolar – Mentiune . 

O.N.S.S. ( 50 – 600 m ) – Loc II . 
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Crosul ,,Maria Cioncan “ – Loc III . 

Memorialul ,, Nicolaie Lupan “ – Loc I . 

Sport Contra Droguri – participare . 

Cupa ,, Mos Nicolaie” – Loc II . 

 Handbal : 

O.N.S.S. – Etapa Municpala – Mentiune  

Cupa ,,Mos Nicolaie “ – Mentiune . 

Cupa ,,1 Iunie “ – Loc III . 

 

 Educatie plastica – Arte Vizuale  

 Concursul national transcurricular de lectura si interpretare ,,Ionel Teodereanu“ 

, ed. a XIII-a , Iasi – Dohotari Alexia Maria – Premiul     ,, Costache Negruzzi “ 

 Premiul special ,,Ionel Teodoreanu” – Premiul special – Sima Mario Robert.  

 Concursul regional de creatie literara si artistico-plastica ,,Magia Sarbatorilor 

de iarna“ : 

- Riti Maria – Premiul I . 

- Avram Daniela-Maria – Premiul II. 

- Nagy Beatrice Patricia – Mentiunea I . 

- Haruta Roxana – Mentiune I . 

 Competitia Nationala ,, Afise pentru pace “ : 

-Sulici Andreea Ionela – Locul I . 

 Festivalul concurs Judetean ,, E Craciunul ! C est Noel ! 

- Moldovan Alexandra – Premiul II. 

- Harsan Raul – Mentiune .  

 ,, Prietenii necunvantatori- Amicitie necondintionata ” – CAEJ 2018 : 

- Iliesiu Denisa – Premiul I . 

- Dohotari Alexia – Premiul I . 

- Valea Iulia – Premiul II . 

- Bretfelean Denisa – Premiul II . 

- Tutura Alexandru – Premiul II . 

- Avram Daniela – Premiul II . 

- Riti Maria – Premiul III . 

- Nacu Andreea – Premiul III . 

- Buta Clara – Mentiune . 

- Corlea Biris Andreea – Mentiune. 

- Vlasa Karina – Mentiune . 

- Catuna Ilinca – Mentiune . 

- Tomoiaga Maria – Mentiune .  

- Moraru Diana – Mentiune . 

Premiul Special – Bugnar Andreea . 

 

Profesor: Boncea Flaviu-Ionuț 

Disciplina: Educație Muzicală 

1. ACTIV. INSTRUCTIV EDUCATIVĂ 

- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de 

învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor 

aflate în vigoare pe care le-am predat la termen, respectând indicaţiile metodice 

furnizate de către responsabilul catedrei/comisiei  
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- am elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând 

elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format 

Microsoft Word și Power Point, cât și programe de specialitate precum Sibelius. 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, 

prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice 

capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de 

studiu- învăţarea prin proiecte, investigația  

- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor atât 

pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a 

celor practice.  

- am utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (laptop, 

internet, videoproiector),  pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ 

(obtinerea unor surse de informatii – Wikipedia, aplicatii practice ale educatiei 

muzicale) 

- am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea 

realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea 

nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor 

elevilor mei, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, 

precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-

educativ; 

- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe 

scrise), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: 

evaluarea prin referate, proiecte şi portofolii.  

- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile 

documentelor școlare aflate în vigoare; 

- realizarea activitatilor la clasa au avut in vedere Teoria și Istoria Muzicii 

impreuna cu practicarea acesteia. In vederea realizarii acestor lucruri am folosit 

mijloace didactice specifice disciplinei: aparatura audio-video, laptop, pian, 

instrumente de percutie, instrumente cu coarde, etc. 

 

2. ACTIV. EXTRACURRICULARA SI EXTRASCOLARA 

-  Am organizat un concert de colinde in cadrul Scolii Gimnaziale Nr.1 cu ocazia 

sarbatorilor de iarnă.  

- Am instruit elevi la instrumentul de suflat Blockflute, iar finalitatea s-a 

desfasurat printr-un recital de cantece în cadrul concertului de colinde 

- Am organizat organizat un Concert de Cantece pentru final de an școlar în care 

am implicat cat mai multi elevi, atât instrumental cât și vocal 

 

Puncte slabe : 

       -Lipsa unei Sali de Sport , cu dimensiuni normale . 

       - Orarul aglomerat ( 3-5 clase concomitent intr-o ora ). 

       - Starea avansata de degradare a terenurilor de baschet , a unui teren de handbal si 

groapa de sarituri.  

Oportunitati : 

        - Construirea unei Sali de sport . 

        - Asfaltarea terenurilor de sport si repararea gardurilor de protective . 

        - Dotarea cu un laptot , imprimanta si un system audio . 
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        - Participarea elevilor la concursuri de arte 

         - Pregătirea elevilor pentru învățământul vocational 

  Amenințări: 

         - Lipsa unui cabinet de desen 

                                                                                      Intocmit  

                                                                                    Prof. Aldica Ion  

 

                                   RAPORT  DE ACTIVITATE  EDUCATIVA  

                                                   AN SCOLAR 2018-2019 

 

In anul scolar 2018-2019,activitatea educativa a Scolii Gimnaziale Nr.1 Bistrita a 

insemnat implicare,diversificare,munca in ehipa,dorinta de schimbare,concursuri 

castigate,activitati non-formale ,satisfactie si multa munca. 

Scoala noastra a desfasurat in anul scolar 2018-2019 proiecte diverse atat la nivel de 

scoala cat si la nivel judetean si national.Am participat la multe concursuri judetene si 

nationale,am initiat doua noi proiecte Erasmus in cadrul carora am gazduit doua mobilitati 

,am raspuns afirmativ la multe  solicitari din partea Inspectoratului Scolar Judetean sau din 

partea diferitelor institutii locale si nationale organizatoare de activitati si proiecte,am 

desfasurat ateliere frumoase si interesante in cadrul programului Scoala Altfel,am initiat 

proiecte la nivel judetean si national dar, si poate cel mai important lucru,am incheiat anul 

scolar simtind ca ne-am implinit professional,spiritual si cultural ,ca am dus la bun sfarsit 

multe proiecte de valoare si ca feedback-ul din partea elevilor nostri a fost unul 

pozitiv.Tragand linie,consideram ca a fost un an plin, bogat si valoros din punct de vedere 

educativ,atat pentru elevi cat si pentru noi dascalii si pentru parinti. 

 

Ne mandrim cu :       

 

 Activitati initiate la nivelul scolii prin care am demonstrat munca in 

echipa :  

 

 Sunt si eu EUROpean – proiect al catedrei de limbi   

                                                          straine,coordonator.prof.Tofan 

Anamaria 

 100 de ani,100 de zambete – proiect al claselor I 

 Voluntarii isi fac auzita vocea – proiect de   

                                              voluntariat,coordinator,prof.Vlasin Florina 

 Activitati dedicate centenarului 
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 Proiectul Judetean ”Prin arta devenim mai creativi,mai 

buni” 

 Proiectul National ”Festival de traditii si obiceiuri – Copil ca 

tine sunt si eu”  ,coordonatori.Prof.Bors Elena si Petri Alina 

 Concurs Judetean pentru elevii cu CES – 

”Cunoastere,educatie,stima”,coordonatori prof.Bors Elena si Petri 

Alina 

 Actiuni caritabile ”Targ de Craciun”, ”Targ de 

Paste”,”Craciun si pentru ei”- actiune de donatii catre copiii de la 

Manastirea Podul Cosnei 

 Proiect Erasmus ”We are better friends trough our stories” 

 Proiect Erasmus ”The Influence of Books” 

 Proiect Erasmus ”Think Wisely,take the best decision”- 

finalizare 

 

 Implicarea în proiecte şi programe 

educative locale,  judeţene, regionale şi naţionale: 

                                      

Proiectul ”Scoala Sigurantei – Tedi” 

Programul Educational National de Educatie pentru Mediu ”Patrula 

de reciclare” 

Programul Educational National ”Domestos sustine igiena de 10” 

Saptamana Educatiei Globale 

Proiectul Educational ”Caravana Istetilor ” – Stiu,ma informez ,deci 

sunt cel mai bun” 

”Alege ,este dreptul tau!” 

Proiectul Regional ”Scrisori de mai” 

Proiectul National ”Prietenii lecturii” 

Saptamana Mondiala a educatiei pentru media si informatie 

Lectura – minunata lume a cuvintelor 

 Evenimente publice initiate de ISJ si parteneri : 

                    -Campania Nationala de promovare a produselor agroalimentare 

romanesti 

        - Ziua Armatei Romane 

              - Activitati dedicate Centenarului Marii Uniri 
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 Actiuni desfasurate in cadrul strategiilor comunitare : 

-Campanie de informare si prevenire a consumului de substante nocive  

:ABC-ul emotiilor 

-Strategia de prevenire a violenţei în mediul şcolar:  campania de 

informare a elevilor pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării 

minorilor „ Siguranţa la şcoală!” în parteneriat cu Inspectoratul Judeţean 

de Poliţie BN 

 

 Implicare si reusite deosebite la concursurile incluse in 

CAEj/CAER/CAEN: 

 

-Mentiune la concursul ”Alege ,este dreptul tau!” 

-Premiul II la Concursul National de reviste scolare 

-Mentiune la Concursul Judetean ”Intinde mana prietene!” 

-Premiul Special  Concursul Regional ”Arbori pentru viitor” 

-Mentiune Concurs Judetean ”Mes amis Francophones-concurs de 

scrisori si felicitari”-La Magie du Noel 

-2 premii I ,premiul 2,premiul 3 si mentiuni la concursul judetean ”Test 

your English” 

- Premiul I ,premiul II  si numeroase mentiuni la Concursul Judetean 

”Alege Cartea!” 

-Premiul II si III Cupa Lions la sah 

-Premiul I si mentiune la Concursul Judetean 

”Cunoastere,educatie,stima” 

-Premiul I la Festivalul National de traditii si obiceiuri, ”Copil ca tine 

sunt si eu” 

 
 

 Numerosi parteneri ,care au dat un plus de valoare muncii 

noastre.Printre cei mai importanti parteneri ai nostri se numara : 

 

- C.S.E.I Nr.1 Bistrita 

- Biblioteca Judeteana  

- Clubul Copiilor Sangeorz Bai 

- Caminul de persoane varstnice Teaca 

- Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Bistrita-

Nasaud 

- Fundatia pentru Stiinte si Arte –Paralela 45 

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva Resita 

- ISJ BN 
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- IJP Bistrita 

- Primaria Bistrita 

- IJSU Bistrita 

- Tabita Tour Bistrita 

- Asociatia ”Parintii elevilor Nr.1 Bistrita” 

- Centrul Cultural Dacia Bistrita 

- Palatul Culturii Bistrita 

- Scoli si licee din judet si din tara 

 

 

Toate activitatile educative desfasurate in acest an scolar au adus un plus de valoare 

scolii si ne-au implinit si imbogatit pe toti deopotriva,elevi,parinti, profesori.Insa ,activitatea 

care ne-a facut sa lucram cel mai mult in echipa,care ne-a valorizat ca si scoala ,atat la nivel 

judetean cat si la nivel national, a fost ”Festivalul-Concurs de Traditii si Obiceiuri – Copil ca 

tine sunt si eu”,aflat anul acesta la cea de-a 4 –a editie, care face parte din Proiectul National 

cu acelasi nume,scris si implementat de colegele noastre Alina Petri si Elena Bors. 

Festivalul a fost un real succes,cu ecou in presa  si  comunitatea locala. 

Au participat 8 judete,28 de unitati de invatamant,422 de elevi si 69 de cadre didactice 

care s-au intrecut in redarea obiceiurilor si traditiilor romanesti.Am demonstrat cat de 

important este sa pastram si sa promovam cultura si traditiile poporului nostru,cat de frumos 

poate sa fie sa aduci aceste obiceiuri din atatea colturi ale tarii,pe o singura scena si sa 

incercam sa sensibilizam cu privire la aprecierea si promovarea lor pentru generatiile viitoare. 

Au fost prezentate obiceiuri de nunta,de botez,sezatori,obiceiuri cu ocazia diferitelor 

sarbatori,cantece si dansuri din folclorul nostru atat de bogat. 

A fost o activitate in care elevii,parintii si cadrele didactice ale scolii noastre s-au 

implicat ,au colaborat,au muncit in echipa ,s-au straduit si au reusit sa transforme acest 

festival intr-unul important la nivel national,un festival la care toti copiii prezenti s-au simtit 

minunat si chiar s-au sustinut unii pe altii.Iubirea pentru aceste traditii a triumfat in fata luptei 

in concurs. 

Evenimentul a fost prezentat de doi tineri ,proaspat absolventi – Jessica Petri si Dragos 

Muresan,care au adus zambete pe chipul concurentilor ,incurajandu-I si facandu-I sa scape de 

emotii.Juriul,prezidat de scriitorul Menut Maximilian,realizator de emisiuni radio-tv,a avut o 

misiune grea ,dar pana la urma toti copiii s-au bucurat de premii si de o zi deosebita. 

 

                                                                    Consilier educativ, 

Prof.Tofan Anamaria 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

Comisia DIRIGINŢILOR 

An şcolar 2017-2018 

 

Activitatea Comisiei Dirigintilor in anul scolar 2017-2018 a avut ca tinta strategica, 

ridicare standardelor calitative ale educatiei formale si non-formale in vederea  valorificarii 

potentialului elevilor si a formarii lor ca cetateni  pro-activi. Conform acestei directii, am 

desfasurat actiuni specifice, care au atins obiectivele propuse conform planului de activitate 

initial. Astfel, in cadrul actiunilor de educatie non-formala, am optimizat relatia scoala-

familie, am contribuit la diversificarea activitatilor extracurriculare prin participarea directa in 

cadrul proiectului Erasmus derulat in scoala noastra, proiect care a avut multiple beneficii in 

randul elevilor nostri atat in spatiu local cat si la nivel international cu ocazia mobilitatii 

elevilor in tarile partenere.  

De asemenea, am identificat impreuna cu consilierul scolar si profesorii de sprijin, 

strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea 

diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, 

violenţă verbală şi fizic. 

Am raspuns initiativelor consilierului educativ de a participa la proiecte educative si 

impreuna am proiectat si derulat activitati extracurriculare cu caracter interdisciplinar, am 

promovat scoala in comunitate prin implicarea in activitati educative diverse si diseminarea 

actiunilor in presa.  

Un proiect cu impact major a fost in Saptamana Educatiei Globale-  Lumea mea 

depinde de NOI, cand am realizat cea mai ampla actiune umanitara cu strangere de fonduri 

pentru salvarea unui copil, Ionut Zavoianu. Am desfasurat atunci actiuni cu caracter 

filantropic, impreuna cu Catedra de Limbi Moderne – Targul Umanitar, impreuna cu Catedra 

de Sport- Crosul lui Ionut si am motivat elevii in implicarea lor ca voluntari in strangerea de 

fonduri si initierea actiunii Vanatoarea de Comori, de catre clasele a V a A si a VI a A. 

Totodata, am implicat elevii in proiectul regional – Copil ca tine sunt si eu, coordonat de d-

nele prof Elena Bors si Alina Petri. 

Un alt rezultat important a fost promovarea scolii noastre in cadrul concursului 

judetean – Scoala mea, un brand de Craciun, unde d-nele diriginte Cimpeanu Veronica si 

Moraru Dana au reprezentat scoala impreuna cu echipa de elevi din clasele a VI a A si C, 

obtinand locul al II-lea. 

In ceea ce priveste activitatea generala a dirigintilor, precizez ca documentele scolare 

au fost intocmite la timp, dirigintii au avut o comunicare eficienta cu Asociatia Parintilor si cu 

toti parintii pe care i-au consiliat, au avut o abordare potrivita nevoilor elevilor si in 

concordanta cu Regulamentul de Ordine Interioara al scolii. 

 

      Responsabil Comisia Dirigintilor, 

        prof. Cimpeanu Veronica 
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ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

anul scolar 2018-2019 

 

 

Subsemnata Petri Otilia, bibliotecar la Școala Gimnazială Nr. 1 Bistrita, în anul scolar 

2018-2019  în    activitatea pe care o desfășor m-am ocupat de: 

 întocmirea planului managerial al bibliotecii. 

 organizez activitatea bibliotecii și asigur funcționarea acesteia potrivit 

normelor legale și a Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii școlare 

avizat de către conducerea școlii. 

 realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță cu 

structura anului școlar și adaptată la particularitațile unității școlare. 

 organizarea de acțiuni de stimulare și îndrumare a elevilor privind utilizarea 

cataloagelor, lucrărilor de referință, pentru dezvoltarea deprinderilor de autoinformare 

și de studiu individual. 

 completarea zilnică a condicii de prezență a cadrelor didactice. 

 asigurarea securității cataloagelor 

 multiplicarea la XEROX a materialelor necesare bunei desfășurări a procesului 

de învățământ  pentru elevi  și  cadrele didactice. 

 achiziționarea, înregistrarea și clasificarea unui număr de 382 de cărți. 

 participarea la cercuri și activități metodice, programe de formare, consfătuiri 

în vederea dezvoltării profesionale.  

Activități desfașurate la bibliotecă în colaborare cu cadrele didactice: 

o Reflecții despre Holocaust-prezentare PowerPoint-catedra de istorie. 

o Ziua Nationala a Romaniei-expunere de referate-catedra lb.română. 

o Mihai Eminescu, Luceafarul poeziei românești-recital de poezie, cls.a-IV-c 

o Ion Creangă, povestitorul-citirea unor povești scrise de autor. 

o Mama, cel mai dulce cuvânt-recital de poezie. 

o Ziua bibliotecarului – bibliotecar pentru o zi. 

o Să învățăm din filme – vizionarea unui film istoric 

o 9 Mai – Ziua Independenței – vizionarea unui film. 

 

  Bibliotecar, Otilia PETRI 

 

Contabilitate  

Activitatea desfăşurată în anul finaciar  2018 

 

             În vederea realizării activităților  angajez unitatea şcolară, alături de director, în 

orice acţiune patrimonială (încheierea de contracte de lucrări, de închirieri, de sponsorizări), 

întocmesc planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele şi în 

condiţiile stabilite de lege, întocmesc acte justificative şi documente contabile cu respectarea 

formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare, organizez şi exercit viza de 

control financiar preventiv în conformitate cu prevederile legale, întocmesc împreună cu 

conducerea şcolii planuri de venituri şi cheltuieli,  mă preocup permanent de înregistrarea şi 

prelucrarea periodică a datelor în programele de contabilitate, țin evidenţa financiar –

contabilă într-o  bază de date electronic Indecosoft, am constituit contractul de garanții pentru 

administratorul de patrimoniu și urmăresc modul de formare și de reținere  a garanțiilor 

materiale, răspund de asigurarea fluxului financiar în programul de salarii Edusal al MEN 

conform legislaţiei în vigoare, urmăresc aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale 
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privind salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, 

întocmesc formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi 

bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor, înregistrez toate operaţiunile de la 

bugetele locale (salarii, cheltuieli materiale și cheltuieli de capital), buget de stat (salarii, 

burse, cheltuieli de transport, cheltuieli materiale), venituri proprii (cheltuieli materiale),  

verific, operez în fişele analitice şi sintetice mijloacele fixe la nivel de şcoală, surse de 

finanţare, verific repartizarea pe bază de referat de necesitate, materiale de întreţinere 

consumabile, instruiesc şi controlez periodic personalul care gestionează valori materiale, 

organizez inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruiesc şi controlez personalul unităţii 

în vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere, elaborez şi actualizez periodic 

procedurile operaţionale pentru compartimentul financiar-contabil, le aduc la cunoştinţă 

directorului unităţii şi le comunic comisiei CEAC, adaptându-le la nevoile unităţii şcolare. 

          Pentru a realiza comunicarea și relaționarea în cadrul unității am organizat  circuitul 

documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa 

contabilă, întocmesc dările de seamă contabile trimestrial şi cele statistice, precum şi contul 

de execuţie bugetară lunar, fundamentez necesarul de credite având în vedere necesităţile 

unităţii,  mă  preocup permanent de aducerea la cunoştinţa conducerii unității a tuturor 

activităţilor din serviciul contabilitate,  cer avizul şi aprobarea directorului unităţii pentru toate 

propunerile privind componenţa comisiilor de recepţie pentru toate bunurile intrate în unitate 

prin dotări de la buget, din autofinanţare, donaţii, etc. şi a comisiei de casare, duc la 

îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi administrativă a 

salariaţilor, clasez şi păstrez toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, 

fişele, balanţele de verificare şi răspund de activitatea financiar-contabilă, coordonez 

activitatea de achiziţii conform Legii 98/2016 

 La  bugetul de stat pentru anul 2018 s-a alocat suma de 5.643.943 de lei din care: 

 - cheltuieli de personal 5.563.843 

 - cheltuieli materiale 80.100 (118 lei – deplasări, 2.068 – dobânzi, sume aferente persoane 

cu handicap neîncadrate – 77.914) 

La bugetul local pentru anul 2018 s-a alocat suma de 571.000 lei din care: 

- cheltuieli materiale în  sumă de 431.000 lei 

- alte cheltuieli (burse) in suma de 24.000 lei 

- ajutoare sociale în sumă de 116.000 lei 

            Din sumele prevăzute de către Primăria Bistriţa în bugetul local  în valoare de 

40.000,  la reparaţii curente s-au efectuat următoarele lucrări: 

- Igienizări grupuri sanitare, holuri, săli de clasă – 26.400 lei 

- Amenajare grup sanitar pentr persoane cu dizabilități – 20.000 lei 

 La venituri proprii  în 2018 s-a incasat suma de 3.482 lei din chirii și  suma de 

29.894 lei din taxa  Programului ”Școală după școală”, iar suma de 35.985 lei a ramas 

necheltuita din anul 2017. Din  suma de 35.759 lei s-au efectuat cheltuieli de personal în 

valoare de 29.205 lei, și alte cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 5.527 lei. 

 

 

                                                    CONTABIL SEF, 

                                                     Ec. RADU EMESE 
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ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT  

 

Secretariatul şcolii este încadrat cu 2 persoane. Sarcinile de serviciu s-au îndeplinit corect, 

cu mențiunea că cerinţele birocratice ale forurilor superioare,  

uneori excesive și fără rost,au îngreunat activitatea generală. 

-s-au intocmit corect și la timp statele de plată ; 

-s-a actualizat registrul de evidență al deciziilor emise de directorul unității; 

-s-a procurat și păstrat documente privind legislația școlară (legi, hotărări, ordine, 

regulamente, instrucțiuni); 

-s-au redactat decizii pentru reîncadrarea personalului conform legislației; 

-s-au intocmit corect și la termenul stabilit STATOCT 2018 repartizarea salariatilor pe 

grupe de salarii. Pe ocupații; fondul de salarii lunar (primar, gimnazial) ; 

-s-au întocmit documente de personal (adeverințe, copii, etc), pentru angajații unității de 

învățământ, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director și stabilit odată cu aprobarea. 

-s-au eliberat adeverințe cu sporuri pentru pensionarii și foștii angajați ai unității de 

învățământ, în vederea recalculării pensiei (din arhiva școlii); 

-s-au întocmit actele necesare la dosarele de personal în vederea depunerii lor pentru 

înscrierea la grade didactice; 

-s-au operat, în temenul stabilit prin legislația în vigoare, în Registrul de evidență al 

salariatilor ReviSal, modificările intervenite în contractele de muncă ale angajaților și s-au 

raportat, online, către itmonline.inspectiamuncii.ro, actualizând datele cu versiunile noi de 

program precum și cu modificările intervenite in contractile de muncă ale angajaților (încetări, 

suspendări, încheieri de contracte noi); 

-au fost întocmite actele necesare angajării personalului didactic și nedidactic, precum și 

cele pentru încetare sau suspendare a contractelor de muncă; 

-cele două secretare au participat la instruiri organizare de I.S.J.BN; 

-au fost întocmite documentele solicitate de I.S.J.BN 

-s-au respectat normele de SSM și PSI; 

-s-au întocmit și eliberat diverse situații solicitate de Sindicat Învățământ Bistrița; 

-s-au întocmit, utilizând produsele software din dotarea unității, diverse situații necesare 

(generare ordine de plată , situații recapitulative, fișiere bănci,etc); 

-s-au ocupat de împărțirea repetenților pe clase; 

-întocmirea foilor matricole pentru cei care au solicitat transfer în alte unități de 

învățământ; 

-întocmirea adeverințelor de studii și foilor matricole ale absolvenților clasei a VIII-a ; 

-înscrierea elevilor din clasele pregătitoare în registrul matricol; 

-operarea în registrele matricole (veniți-plecați) ; 

-întocmirea situațiilor de sfârșit de an școlar SC 2.2. (pentru învățământul primar și 

gimnazial),  

-întocmirea situațiilor statistice SC 0 ( pentru început de an școlar), SC 1 (pentru sfîrșit de 

semestru). 

         Secretar sef, 

            Csizmadia  Gabriela 
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IX. PROPUNERI DE CREŞTERE A CALITĂŢII ÎN DOMENIUL 

INSTRUCŢIEI/EDUCAŢIEI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020 

 

- Dezvoltarea profesională şi formarea continuă; 

- Organizarea de activităţi extraşcolare, a diferitelor proiecte şi parteneriate şcolare, 

judeţene, regionale, naţionale, internaţionale care pot duce la realizarea unor legături 

interumane strânse şi la îmbunătăţirea situaţiei disciplinare (excursii, teatru, activităţi comune, 

schimburi de experienţă, spectacole caritabile, târguri, ateliere); 

- Schimbarea unor mentalităţi în sensul calităţii şi competiţiei; 

- Creşterea calităţii activităţilor didactice prin dobândirea de noi informaţii privind 

dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copiii de vârstă mică. 

 

 

 

X. CONCLUZII 

 

ASPECTE POZITIVE 

 

 Şcoala asigura  material curricular (planuri de învăţământ, programe şcolare, 

manuale,) 

 Unitatea şcolară dispune de dotare pentru laboratoare, cabinete. 

 Sunt asigurate condiţii igienico-sanitare  bune pentru desfăşurarea procesului 

instructiv –educativ 

  Şcoala a avut o bună colaborare cu ISJBN,  precum şi cu comunitatea locală; 

  Profesorii şcolii s-au preocupat de creşterea calitatii actului educativ; 

 Elevii școlii au raspuns la cerinţele şcolii şi s-au implicat în organizarea 

activităţilor; 

 A existat o bună colaborare între conducerea şcolii şi Asociația Părinților. 

 

ASPECTE CE TREBUIE ÎMBUNĂTĂŢITE 

 

 In urma analizei realizate se constată că situaţia la învăţătură a elevilor nu se 

ridica la nivelul aşteptărilor şi eforturilor depuse de majoritatea cadrelor didactice. 

Acest fapt se datorează nivelului slab de pregătire cu care  unii elevi vin în şcoala 

noastră, lipsa de motivaţie a acestora, slaba implicare a unor părinţi în actul educativ; 

  Se inregistrează un număr destul de mare la absenţe ; 

  Şcoala nu dispune de o sală de sport corespunzătoare ; 

 Materialul didactic existent in unele clase este depăşit fizic şi moral. 

 

 

XI.  MĂSURI  PENTRU  ÎMBUNĂTĂŢIREA  ACTIVITĂŢII 

  ÎN  ANUL  ŞCOLAR 2019-2020 

 

☼  creşterea nivelului de pregătire al elevilor; 

☼ existenţa unei concordanţe între evaluarea internă şi evaluarea externă; 

☼ realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţelor dobândite 

cu acest prilej; 

☼ crearea unei atmosfere de respect reciproc şi de respect al muncii sub toate formele ei; 

☼  crearea unei legături cât mai strânse cu familiile, prin profesorii diriginţi; 

☼  găsirea unor metode cât mai eficiente pentru prevenirea abandonului şcolar ; 



 71 

☼ realizarea de programe de pregătire specială cu elevii  pentru examenul de evaluare 

naţională; 

☼  organizarea de acţiuni care au drept scop ridicarea nivelului de cultură şi civilizaţie al 

elevilor; 

☼  participarea la proiecte organizate de Primărie şi alţi reprezentanţi ai autorităților locale 

și județene; 

☼  colaborarea cu organele de ordine reprezentate de Poliţie, Jandarmerie în scopul 

prevenirii actelor de delicvenţă; 

 

                                                                                                                                   Anexa 1                

PLAN DE MĂSURI  REMEDIALE  A PROCENTULUI  DE  

PROMOVABILITATE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ 

An Şcolar 2018-2019 

 

N

r. 

c

rt 

Obiectiv 

urmărit 

Activităţi propuse Responsabi

l 

Rezultate 

aşteptate/Indicatori 

de realizare 

1

. 

Cuantificarea 

nivelului  

de pregătire a 

elevilor 

Organizarea şi 

realizarea activităţii de 

evaluare iniţială a elevilor 

la inceput de ciclu 

Toti 

membrii 

catedrelor  

participante 

la evaluare 

naţională. 

Stabilirea 

gradului de 

promovabilitate în  

vederea 

remedierii 

dificultăţilor 

2

. 

Corelarea 

evaluărilor  

interne cu 

evaluările  

externe 

Analiza rezultatelor de 

la examenul de evaluare 

naţională. 2018-2019 

raportate la mediile 

obţinute  

de absolvenţi pe 

parcursul claselor V-VIII 

la disciplinele la care au 

susţinut probe de examen 

Responsabil

i comisii  

metodice 

precum si 

profesorii de 

Lb.română şi 

matematică 

 

Concordanţa între 

evaluările interne şi 

cele  

externe 

3

. 

Conştientizarea 

şi  

motivarea 

elevilor în  

vederea 

examenului de 

evaluare naţională. 

Consilierea elevilor 

privind necesitatea 

implicării lor în activitatea 

de învăţare 

Profesorul 

diriginte 

 

Participarea 

elevilor la orele de 

pregătire  

pentru evaluarea 

naţională 

4

. 

Asigurarea 

continuităţii  

fluxului 

informaţional  

profesor – elev 

Stabilirea şi respectarea 

unui program de  pregătire 

suplimentară cu toţi elevii 

clasei a  

VIII-a 

Profesorul 

de matematică 

şi limba 

română  

 

Recuperarea 

întârzierilor in  

cunostintele  

elevilor 

5

. 

Diminuarea  

dificultăţilor 

posibile  

de a produce 

eşecul 

Alocarea de sarcini 

diferenţiate de 

învăţare/individualizarea 

actului 

învăţării/identificarea şi  

Toti 

membrii 

catedrelor de  

specialitate 

la care se 

Creşterea 

gradului de 

promovabilitate la 

examenul de 

evaluare naţională. 
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exploatarea 

potenţialului fiecărui elev. 

Adaptarea la stilul de 

muncă al elevilor, având în 

vedere potenţialul elevilor . 

susţin probe  

6

. 

Înregistrarea 

curbei  

evolutive prin 

analiza feed-back – 

ului de la elev 

Testarea periodică a 

elevilor cu aplicarea 

baremului 

Toti 

membrii 

catedrelor de  

specialitate 

la care se 

susţin probe 

Identificarea 

problemelor şi 

remedierea lor 

7

. 

Notarea 

progresului/  

regresului/ 

stagnării  

nivelului de 

pregătire a  

elevilor 

Solicitara periodică a 

unor rapoarte de pregătire 

individuală a elevilor, 

bilunar 

Toti 

membrii 

catedrelor la 

care se susţin 

probe 

Asigurarea 

constanţei 

informaţionale, 

daptarea elevilor la 

ritmul de lucru 

necesar succesului 

şcolar 

8

. 

Fixarea unor 

concepte  

operaţionale 

specifice,  

obligatorii 

pragului  

minim de 

promovabilitate 

Utilizarea mediului e-

learning ( existenţa pe 

avizierul  şcolii a unei 

secţiuni unde elevii pot  

accesa sinteze de teorie, 

teste şi bareme în 

conformitate cu modelele 

de subiecte propuse de 

M.E.N.) 

Toti 

membrii 

catedrelor de  

specialitate 

la care se 

susţin probe  

 

Sintetizarea unor 

informaţii minime 

pentru  

promovabilitatea 

la evaluare 

naţională. 

9

. 

Reducerea  

absenteismului 

Informarea permanentă 

a diriginţilor / părinţilor de 

la clasele terminale cu 

privire la prezenţa  elevilor 

la ore şi implicarea lor 

activă în pregătirea 

examenului de evaluare 

naţională. 

Toti 

membrii 

catedrelor de  

specialitate 

la care se 

susţin probe de  

evaluare 

națională. 

Implicarea 

părinţilor în 

stimularea 

motivaţiei  

elevilor. 

Procesele verbale 

ale şedinţelor cu 

părinţii 

                                                                                                                         

 

 

Anexa 2 

PLAN DE MĂSURI REMEDIALE 

ABSENTEISMULUI ŞCOLAR 

An şcolar 2018-2019 

N

r. 

c

rt 

Obiectiv urmărit Activităţi 

propuse 

Responsabil Rezultate 

aşteptate/Indicatori 

de realizare 

1

. 

Cunoaşterea  

legislaţiei  

şcolare privind  

obligaţiile elevilor 

Prelucrarea cu 

elevii şi părinţii a 

prevederilor  

ROFUIP şi RI al 

Profesorii 

diriginţi 

şi învăţători 

Procesele verbale 

de prelucrare a 

regulamentelor 

şcolare cu elevii şi 
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şcolii părinţii 

2

. 

Respectarea 

ROFUIP şi  RI 

Asigurarea 

serviciului pe scoală 

conform  RI 

Monitorizarea 

activităţii elevilor în 

perioada programului 

şcolar 

Profesorii de 

serviciu 

 

Reducerea 

numărului de 

absenţe ale elevilor 

3

. 

Motivarea elevilor  

pentru participarea 

la  

orele de curs 

Desfăşurarea 

orelor de curs cu 

accent pe captarea 

interesului şi 

creşterea motivaţiei, 

atractivităţii lecţiilor, 

a utilităţii noilor 

conţinuturi, metode 

etc. 

Toate cadrele 

didactice 

Creşterea ratei  

succesului şcolar 

4

. 

Implicarea 

părinţilor în  

atingerea 

obiectivelor şcolii 

privind reducerea 

absenteismulţ 

Întâlniri periodice 

cu părinţii elevilor  

Activităţi 

individuale de 

consiliere a părinţilor  

elevilor problemă 

Profesorii 

diriginţi şi 

Profesorii din 

inv. primar 

Procese-verbale 

încheiate la şedinţele 

cu părinţii 

Corespondenţa cu 

părinţii 

5

. 

Respectarea 

legislaţiei  

şcolare privind  

obligaţiile elevilor 

Aplicarea 

sancţiunilor conform 

ROFUIP pentru 

absenţe 

Profesorii 

diriginţi şi 

Profesorii 

din inv. primar 

Reducerea 

numărului de 

absenţe ale elevilor 

6

. 

Monitorizarea  

frecvenţei elevilor 

Verificarea 

săptămânală şi apoi  

lunară a absenţelor 

pe clase şi măsuri 

luate 

 de profesorii 

diriginţi precum şi de 

invătători. 

Comisia 

pentru 

monitorizarea 

frecvenţei şi 

notare ritmică a 

elevilor 

Reducerea 

numărului de 

absențe ale elevilor 

 

 

 

Prestigiul şcolii depinde de noi şi numai uniţi vom reuşi! 

 

 

 

DIRECTOR , 

Prof.MIHAIU ANCUȚA 

 


